
Питання для підготовки до контрольних робіт по модулю 2. «Електровимірювальні прилади. 

Трансформатори. Електричні машини. Електричні мережі» 

1. Абсолютна і відносна похибки вимірювання. Клас точності вимірювального приладу. 

2. Класифікація електровимірювальних приладів. 

3. Пристрій, принцип дії і застосування вимірювальних приладів магнітоелектричної системи, 

переваги і недоліки. 

4. Пристрій, принцип дії і застосування вимірювальних приладів електромагнітної системи, 

переваги і недоліки. 

5. Способи вимірювання опорів. 

6. Призначення, класифікація і будова трансформаторів.  

7. Перерахуйте втрати в трансформаторі і поясніть їх фізичну природу. Формула ККД 

трансформатора. 

8. Принцип дії трансформатора. 

9. Коефіцієнт трансформації трансформатора. Зв'язок між числом витків обмоток, напругою 

на них, силою струму в обмотках. 

10. Автотрансформатори: будова і принцип дії, переваги та недоліки. 

11. Вимірювальні трансформатори: призначення, пристрій, схема включення, режим роботи. 

12. Класифікація електричних машин. 

13. Будова і принцип дії генератора постійного струму. 

14. Від чого залежить ЕРС генератора постійного струму?  

15. Від чого залежить крутний момент машини постійного струму?  

16. Генератори постійного струму з незалежним збудженням: схема включення, зовнішня 

характеристика, особливості застосування. 

17. Генератори постійного струму з послідовним збудженням: схема включення, зовнішня 

характеристика, особливості застосування. 

18. Генератори постійного струму зі змішаним збудженням: схема включення, зовнішня 

характеристика, особливості застосування. 

19. Що означає принцип оборотності машин постійного струму? 

20. Будова і принцип роботи двигуна постійного струму. 

21. Пуск і реверс двигунів постійного струму. 

22. Від чого залежить швидкість обертання двигуна постійного струму?  

23. Двигуни постійного струму з незалежним збудженням: схема включення, швидкісна 

характеристика, особливості застосування. 

24. Двигуни постійного струму з паралельним збудженням: схема включення, швидкісна 

характеристика, особливості застосування. 

25. Двигуни постійного струму з послідовним збудженням: схема включення, швидкісна 

характеристика, особливості застосування. 

26. У чому полягає головний недолік генераторів постійного струму з послідовним 

збудженням? У чому головна перевага двигунів постійного струму з послідовним 

збудженням?  

27. У чому полягає головний недолік двигунів постійного струму з паралельним збудженням? 

У чому полягає головна перевага генераторів постійного струму з паралельним 

збудженням?  

28. Будова і принцип дії асинхронного двигуна. 

29. Поясніть принцип створення обертового магнітного поля в статорі асинхронного двигуна. 



30. Особливості та способи пуску і реверсування асинхронних двигунів. Переваги та недоліки 

асинхронного двигуна з фазним ротором. 

31. Однофазний асинхронний двигун: пристрій, принцип дії, способи пуску. 

32. Схеми включення і робота трифазних асинхронних двигунів в однофазній мережі. 

33. У чому основні відмінності між асинхронними і синхронними машинами змінного струму? 

Головні переваги та недоліки. 

34. Будова і принцип дії синхронного генератора. 

35. Робота синхронної машини в режимі двигуна. Переваги та недоліки синхронних двигунів. 

36. Пуск і зупинка синхронного двигуна. 

37. Електромагнітне реле: призначення, пристрій, робота. Струм спрацьовування і струм 

відпускання. Особливості реле часу. 

38. Плавкі запобіжники  і вставки, їх будова і призначення. Номінальний, мінімальний, 

десятисекундний струм. 

39. Автоматичні вимикачі, теплові та електромагнітні розчеплювачі, їх призначення.  

40. Що називається електроприводом? Складові частини і види електроприводів. 

41. Номінальні параметри електричних двигунів. Залежність між потужністю, обертовим 

моментом, швидкістю обертання. 

42. Режими роботи електродвигунів за тривалістю.  

43. Графік навантажень електродвигуна в електроприводі. Порядок вибору типу і потужності 

електродвигуна при навантаженні, що змінюється. 

44. Призначення і класифікація електричних мереж. 

45. Електричні проводи та кабелі. Призначення, маркування, застосування для прокладки 

електричних мереж. 

46. Класифікація споживачів електроенергії по надійності електропостачання. 

47. Розрахунок проводів по допустимій втраті напруги в лініях постійного, однофазного і 

трифазного струму. 

48. Розрахунок електричних проводів по допустимому нагріву. 

49. Дія електричного струму на організм людини. Категорії електротравм. Небезпечні напруги 

дотику в різних виробничих приміщеннях. 

50. Коли і з якою метою застосовуються заземлення та занулення електрообладнання в 

різноманітних трифазних мережах? Правила організації заземлення та занулення. 


