
Питаоа из предмета Електричне машине  
(трећи степен) 

 
ТРАНСФОРМАТОРИ  
 

1. Опис кпнструкције трансфпрматпра – магнетнп кплп, језгрп, јарам, материјал за 
изплпваое трансфпрматпрских лимпва. 

2. Нампти: цилиндричан нампт, кплутни нампт, израда нампта, ппстављаое нампта 
на магнетнп кплп, извпђеое веза нампта и извпда. 

3. Трансфпрматпрски суд и прибпр. 
4. Хлаћеое трансфпрматпра. 
5. Принцип рада трансфпрамтпра. 
6. Однпс струје и наппна. 
7. Индукпвани наппн у навпју и навпјку. 
8. Однпс препбражаја. 
9. Губици снаге у трансфпрматпру и степен искпришћеоа. 
10. Трпфазни трансфпрматпри. 
11. Паралелан рад трансфпрматпра. 
12. Приближни прпрачун трансфпрматпра мале снаге. 

 

ЕЛЕКТРИЧНО И МАГНЕТНО КОЛО ОБРТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА  
 

13. Врсте индуктпра. 
14. Флукс пп пплу индуктпра. 
15. Теслин вишефазни индуктпр. 
16. Индукпвани наппн у навпју једне фазе вишефазнпг нампта. 

 

АСИНХРОНИ МОТОРИ  
 

17. Кпнструктивне карактеристике асинхрпнпг мптпра. 
18. Кућиште мптпра и хлађеое. 
19. Принцип рада асинхрпнпг мптпра. 
20. Клизаое, учестанпст у рптпру. 
21. Губици снаге у мптпру и степен искпришћеоа. 
22. Пуштаое у рад асинхрпнпг мптпра и прпмена смера пбртаоа. 
23. Једнпфазни асинхрпни мптпр. 
24. Мптпр са расцепљеним пплпвима. 
25. Специјалне кпнструкције асинхрпнпг мптпра: асинхрпни мптпр са пуним 

(масивним) рптпрпм. 
26. Специјалне кпнструкције асинхрпнпг мптпра: асинхрпни мптпр са двпкавезним 

рптпрпм. 
27. Специјалне кпнструкције асинхрпнпг мптпра: асинхрпни двпбрзински мптпр. 



МАШИНЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ  
 

28. Принцип рада машине једнпсмерне струје. 
29. Израз индукпванпг наппна у индуктпру машине једнпсмерне струје. Израз 

електрпмагнетнпг мпмента. 
30. Врсте машина једнпсмерне струје према начину ппбуђиваоа индуктпра и пзнаке 

крајева машине једнпсмерне струје. 
31. Свпјства генератпра једнпсмерне струје. 
32. Пуштаое у рад, регулација брзине и прпмена смера пбртаоа мптпра једнпсмерне 

струје. 
33. Ппсебне машине једнпсмерне струје: машине једнпсмерне струје са сталним 

магнетпм. 
34. Ппсебне машине једнпсмерне струје: електрпмашински ппјачивач. 
35. Ппсебне машине једнпсмерне струје: универзални кпмутатпрни мптпр. 
36. Ппсебне машине једнпсмерне струје: сервпмптпр.  

 

СИНХРОНЕ МАШИНЕ  
 

37. Кпнструктивни састав синхрпне машине: машина са пуним индуктпрпм 
(турбпгенератпр). 

38. Кпнструктивни састав синхрпне машине: машина са истакнутим пплпвима 
(хидрпгенератпр). 

39. Принцип рада синхрпне машине. 
40. Оснпвни услпви за паралелан рад синхрпних генератпра. 
41. Начин рада и свпјства синхрпних мптпра. 
42. Пуштаое у рад и мереое брзине пбртаоа. 
43. Мале синхрпне машине са сталним магнетима, реактивни мптпр, хистерезисни 

мптпр, кпрачни мптпр, индуктпрни мптпр. 
 
 
Литература 
 
Пендић, Зпран   Пендић, Мипдраг – Електричне машине са испитиваоем за трећи и 
четврти разред електрптехничке шкпле 
 
 

Предметни прпфеспр 
     Саша Опарница 

 



Питаоа из Електришних мащина са испитиваоем за трећи разред 
смера електромоторни погон 

 
 
ТРАНСФПРМАТПРИ  
 

1. Сврха трансфпрматпра. 
2. Материјали кпји се примеоују за израду трансфпрматпра и електришних мащина. 
3. Кпнструкција трансфпрматпра. 
4. Трансфпрматпрски суд и прибпр. 
5. Хлађеое трансфпрматпра. 
6. Нашин рада трансфпрматпра. 
7. Однпс струја и наппна. 
8. Индукпвани наппн у навпју и нпвпјку. 
9. Однпс препбражаја. 
10. Идеализпван трансфпрматпр. 
11. Приближна сталнпст магнетнпг флукса при сталнпм примарнпм наппну. 
12. Магнетни наппни трансфпрматпра. 
13. Струја празнпг хпда. 
14. Магнетни флуксеви трансфпрматпра. 
15. Наппни у навпјима трансфпрматпра. 
16. Опщти вектпрски дијаграм трансфпрматпра. 
17. Свпђеое електришних велишина секундара на примар. 
18. Еквивалентна спрега. 
19. Радна свпјства трансфпрматпра. 
20. Рад трансфпрматпра у празнпм хпду и краткпм сппју. 
21. Упрпщћен вектпрски дијаграм трансфпрматпра. 
22. Прпмена наппна при пптерећеоу трансфпрматпра. 
23. Сппљна карактеристика. 
24. Губици снаге у трансфпрматпру. 
25. Степен искприщћеоа. 
26. Трпфазни трансфпрматпр. 
27. Дијаграми спрезаоа и пспбине најшещће кприщћених спрега. 
28. Рад при несиметришнпм пптерећеоу. 
29. Паралелан рад трансфпрматпра. 
30. Ппсебне врсте трансфпрматпра. 
31. Једнпнамптни трансфпрматпр. 
32. Израз снаге кпји се мпже ппстићи са датим магнетним кплпм трансфпрматпра. 
33. Одређиваое брпја навпјака и пресека прпвпдника примарнпг и секундарнпг 

нампта. 
34. Срашунаваое губитака снаге у бакру и гвпжђу и степен искприщћеоа снаге. 
35. Срашунаваое струје празнпг хпда. 
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36. Пријемни пгледи трансфпрматпра. 
37. Оглед краткпг сппја и пглед празнпг хпда. Оглед диелектришне издржљивпсти. 
38. Одређиваое степена искприщћеоа снаге пп директнпј и индиректнпј метпди. 
39. Оглед загреваоа трансфпрматпра. 

 
 

ЕЛЕКТРИЧНП И МАГНЕТНП КПЛП ПБРТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА  
 

40. Врсте индуктпра.  
41. Индуктпр са истакнутим пплпвима. 
42. Пуни индуктпр. 
43. Флукс пп пплу индуктпра. 
44. Правилп п извпђеоу вищефазних нампта. 
45. Оснпвни ппјмпви и правила. 
46. Намптаји са пдељеним ппјасевима. 
47. Нампти са мещпвитим ппјасевима. 
48. Магнетни флукс навпја једне фазе. 
49. Теслин вищефазни индуктпр. 
50. Једнпфазни индуктпр. 
51. Лебланпва тепрема. 
52. Индукпвани наппни у вищефазним намптима. 

 
 

АСИНХРПНИ МПТПР  
 

53. Сврха асинхрпне мащине. 
54. Склпп и врсте асинхрпних мащина. 
55. Кпнструкција асинхрпнпг мптпра. 
56. Нашин рада асинхрпнпг мптпра. 
57. Клизаое, фреквенција у рптпру. 
58. Губици снаге у асинхрпнпм мптпру. 
59.  Степен искприщћеоа. 
60. Трансфпрматпрскп ппнащаое асинхрпнпг мптпра. 
61. Магнетни наппни асинхрпнпг мптпра. 
62. Струја празнпг хпда. 
63. Магнетни флуксеви асинхрпнпг мптпра. 
64. Наппни и струја у рптпру асинхрпнпг мптпра. 
65. Наппни асинхрпнпг мптпра. 
66. Заједнишки вектпрски дијаграм статпра и рптпра 
67. Свпђеое кпла еквивалентнпг рптпра на статпр. 
68. Еквивалентна спрега. 
69. Обртни мпмент асинхрпнпг мптпра. 
70. Нпминалне велишине и натписна плпшица асинхрпнпг мптпра 



71. Стабилнпст рада асинхрпнпг мптпра. 
72. Пущтаое у рад асинхрпнпг мптпра са рптпрпм у краткпм сппју. 
73. Прпмена брзине пбртаоа асинхрпнпг мптпра ппмпћу рптпрскпг птппрника. 
74. Скаларнп управљаое и вектпрска регулација брзине пбртаоа асинхрпнпг мптпра. 
75. Асинхрпне мащине са елиптишним ппљем. 
76. Једнпфазни асинхрпни мптпр. 
77. Елиптишнп ппље. 
78. Кпндензатпрски асинхрпни мптпр. 
79. Мптпр са расцепљеним пплпвима. 
80. Управљиви двпфазни асинхрпни мптпр. 
81. Асинхрпни тахпгенератпр. Асинхрпни генератпр. 
82. Специјалне кпнструкције асинхрпних мптпра. 
83. Асинхрпни мптпр са пуним рптпрпм. 
84. Асинхрпни мптпр са щупљим немагнетисаним рптпрпм. 
85. Асинхрпни мптпр са двпкавезним рптпрпм. 
86. Линијски и рушни асинхрпни мптпр. Селсини. 
87. Прерада асинхрпнпг мптпра. 
88. Израз снаге кпја се мпже ппстићи статпрпм асинхрпнпг мптпра. 
89. Премптаваое статпра асинхрпнпг мптпра п шијем нампту нема ппдатака. 
90. Премптаваое ради измене намене. 
91. Испитиваое асинхрпнпг мптпра. 
92. Мереое брзине и клизаоа. 
93. Оглед кратпкпг сппја и празнпг хпда. 

 
 

ПСНПВЕ ПДРЖАВАОА АСИНХРПНИХ МПТПРА И ТРАНСФПРМАТПРА  
 

94. Систем пдржаваоа. Структура пдржаваоа. 
95. Кварпви трансфпрматпра. 
96. Узрпци кварпва и птклаоаое кварпва. 
97. Кварпви асинхрпних мащина.  
98. Узрпци кварпва и птклаоаое кварпва. 
99. Испитиваое трансфпрматпра ппсле ремпнта. 
100. Испитиваое асинхрпних мащина ппсле ремпнта. 

 
 
Литература 
 
Пендић, Зпран – Електришне мащине са испитиваоем за трећи разред електрптехнишке 
щкпле,   Завпд за издаваое учбеника Бепград, 2003. 
 
 

Предметни прпфеспр 
     Саща Опарница 



Питаоа из предмета Електришне мащине са испитиваоем за трећи 
разред смер електротехничар процесног управљања 

 
 

УВОД У ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ  
 

1. Сврха електришних мащина. 
2. Ппдела електришних мащина према прпцесу препбражаја енергије. 
3. Реверзибилнпст електришних мащина. 
4. Оснпвни закпни на кпјима се заснива рад електришних мащина. 
5. Материјали кпји се кпристе за израду електришних мащина. 

 

ТРАНСФОРМАТОРИ  
 

6. Сврха трансфпрматпра. 
7. Кпнструкција трансфпрматпра. 
8. Трансфпрматпрски суд и прибпр. 
9. Хлађеое трансфпрматпра. 
10. Нашин рада трансфпрматпра. 
11. Однпс наппна и струја. 
12. Индукпвани наппн у навпју и навпјку. 
13. Однпс препбражаја. 
14. Идеализпван трансфпрматпр. 
15. Приближна сталнпст заједнишкпг магнетнпг флукса и губитака у гвпжђу при 

сталнпм примарнпм наппну. 
16. Магнетни наппни трансфпрматпра. 
17. Струја празнпг хпда. 
18. Магнетни флуксеви трансфпрматпра. 
19. Наппни у навпјима трансфпрматпра. 
20. Опщти вектпрски дијаграм трансфпрматпра. 
21. Свпђеое елеиктришних велишина секундара на примар. 
22. Еквивалентна спрега. 
23. Радна свпјства трансфпрматпра. 
24. Режим рада при празнпм хпду. 
25. Оглед празнпг хпда. 
26. Режим рада при краткпм сппју. 
27. Оглед краткпг сппја. 
28. Упрпщћен дијаграм трансфпрматпра. 
29. Прпмена наппна при пптерећеоу трансфпрматпра. 
30. Сппљан карактеристика трансфпрматпра. 
31. Губици снаге у трансфпрматпру и степен искприщћеоа. 
32. Одређиваое степена искприщћеоа снаге пп директнпј и индиректнпј метпди. 



33. Трпфазни трансфпрматпри. 
34.  Дијаграми спрезаоа  и свпјства најшещће кприщћених спрега. 
35. Нпминалне велишине, натписна плпшица и избпр тансфпрматпра. 
36. Рад при несиметришним пптерећеоима. 
37. Паралелни рад трансфпрматпра. 
38. Ппсебне врсте трансфпрматпра. 
39. Једнпнамптајни трансфпрматпр. Вищенамптајни трансфпрматпр. 
40. Мерни трнасфпрматпри. 
41. Трансфпрматпри за напајаое статишких усмераша. 
42. Пик – трансфпрматпри и импулсни трансфпрматпри. 
43. Пријемни пглед трансфпрматпра. 
44. Оглед диелектришне издржљивпсти. 
45. Оглед загреваоа трансфпрматпра. 
46. Оснпве пдржаваоа трансфпрматпра. Кварпви, узрпци и птклаоаое кварпва 

трансфпрматпра. 
47. Испитиваое трансфпрматпра ппсле ремпнта. 

 
 

УВОД У ОБРТНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ  
 

48. Склпп и кпнструкција пбртних електришних мащина. 
49. Ппдела пбртних електришних мащина према врсти индуктпра. 
50. Флукс на пплу индуктпра. 
51. Вищефазни нампти (пснпвни ппјмпви). 
52. Магнетни флукс навпја једне фазе. 
53. Теслин фищефазни индуктпр. 
54. Теслинп пбртнп ппље. 
55. Индукпвани наппн у навпју једне фазе вищефазнпг нампта. 
56. Једнпфазни индуктпр. 
57. Лебланпва тепрема. 

 
 

АСИНХРОНИ МОТОР  
 

58. Сврха асинхрпне мащине. 
59. Склпп и врсте асинхрпних мащина. 
60. Кпнструкција асинхрпнпг мптпра. 
61. Нашин рада асинхрпнпг мптпра. 
62. Клизаое, фреквенција у рптпру. 
63. Мереое брзине пбртаоа. Мереое клизаоа. 
64. Губици снаге у асинхрпнпм мптпру. 
65. Степен искприщћеоа. 
66. Трансфпрматпрскп ппнащаое асинхрпнпг мптпра. 



67. Магнетни наппни асинхрпнпг мптпра. 
68. Струја празнпг хпда. 
69. Магнетни флуксеви асинхрпнпг мптпра. 
70. Наппни у статпру асинхрпнпг мптпра 
71. Наппни и струја у рптпру асинхрпнпг мптпра. 
72. Замена рптпра пптерећенпг мптпра еквивалентним укпшеним рптпрпм. 
73. Заједнишки вектпрски дијаграм статпра и рптпра. 
74. Свпђеое кпла еквивалентнпг рптпра на статпр. 
75. Еквивалентна спрега. 
76. Режим рада при празнпм хпду. 
77.  Оглед празнпг хпда. 
78. Режим рада при краткпм сппју. 
79.  Оглед краткпг сппја. 
80. Обртни мпмент асинхрпнпг мптпра. 
81. Механишка карактеристика асинхрпнпг мптпра. 
82. Стабилнпст рада асинхрпнпг мптпра. 
83. Пущтаое у рад асинхрпнпг мптпра. 
84. Прпмена брзине пбртаоа асинхрпнпг мптпра. 
85. Скаларнп управљаое и вектпрска регулација брзине пбртаоа асинхрпнпг мптпра. 
86. Асинхрпне мащине са елиптишним ппљем. 
87. Једнпфазни асинхрпни мптпр. 
88. Елиптишнп ппље. 
89. Кпндензатпрски асинхрпни мптпр. 
90. Мптпр са расцепљеним пплпвима. 
91. Управљиви двпфазни асинхрпни мптпр. 
92. Асинхрпни тахпгенератпр. Асинхрпни генератпр. 
93. Специјалне кпнструкције асинхрпних мптпра. 
94. Асинхрпни мптпр са пуним рптпрпм. 
95. Асинхрпни мптпр са щупљим немагнетисаним рптпрпм. 
96. Асинхрпни мптпр са двпкавезним рптпрпм. 
97. Линијски и рушни асинхрпни мптпр. Селсини. 
98. Пријемни пглед асинхрпнпг мптпра. 
99. Оснпве пдржаваоа асинхрпнпг мптпра. 
100. Кварпви, узрпци и птклаоаое кварпва. 
101. Испитиваое асинхрпнпг мптпра накпн ремпнта. 

 
 
Литература 
Пендић, Зпран – Електришне мащине са испитиваоем за трећи разред електрптехнишке 
щкпле,  Завпд за издаваое учбеника Бепград, 2003. 
 
 
         Предметни прпфеспр 
                         Саща Опарница 



Списак лабараторијских вежби за трећи разред смера 
електротоехничар електромоторниох погона и електротехничар 

енергетике из предмета Електричне машине са испитивањем 
 
ТРАНСФОРМАТОРИ 
 

1. Мерење отпорности намотаја једнофазних и трофазних трансформатора 
 

2. Одређивање преносног односа монофазног и трофазног трансформатора 
 

3. Оглед празног хода монофазног трансформатора. Мерење губитака у гвожђу 
 

4. Оглед кратког споја монофазног трансформатора. Мерење губитака у бакру 
 

5. Оглед степена искоришћења једнофазног трансформатора по директној методи 
 

6. Оглед паралелног рада једнофазних и трофазних трансформатора 
 

АСИНХРОНИ МОТОРИ 
 

1. Мерење отпорности намота једнофазних и трофазних асинхроних мотора 
 

2. Пуштање у рад асинхроног мотора са прстеновима и кавезним ротором. Промена 
смера обртања. Мерење клизања 
 

3. Оглед празног хода трофазног асинхроног мотора 
 

4. Оглед кратког споја трофазног асинхроног мотора 
 
 

 
Литература 

Пендић, Зоран – Електричне машине са испитивањем за трећи разред електротехничке 
школе,   Завод за издавање уџбеника Београд, 2003. 
 

Предметни професор 
     Саша Опарницa 



Испитна питаоа из Електричних машина за четврти разред смер 
електромоторни погон 

 

МАШИНЕ ЗА ЈЕДНПСМЕРНУ СТРУЈУ И КПМУТАТПРНЕ МАШИНЕ ЗА НАИЗМЕНИЧНУ 
СТРУЈУ  

1. Сврха машине једнпсмерне струје. 
2. Кпнструкција машине једнпсмерне струје: индуктпр, индукт, кпмутатпр, джач 

дирки и дирке. 
3. Начин рада машине једнпсмерне струје. 
4. Израз индукпванпг наппна у индукту. 
5. Израз електрпмагнетнпг мпмента. 
6. Нампти индукта. 
7. Ппређеое нампта и оихпва намена. 
8. Магнетнп ппље машине једнпсмерне струје при пптерећеоу. 
9. Магнетна реакција индукта. 
10. Средства за сузбијаое магнетне реакције индукта. 
11. Кпмутација. 
12. Физичка пбјашоеоа кпмутације и оен утицај на рад машине. 
13. Средства за ппбпљшаое кпмутације. 
14. Падпви наппна кпд машина једнпсмерне струје. 
15. Преглед губитака снаге кпд машина једнпсмерне струје и степен искпришћеоа. 
16. Врсте машина једнпсмерне струје према начину ппбуђиваоа и пзнаке крајева 

једнпсмерне машине. 
17. Нпминалне величине и натписна плпчица машине једнпсмерне струје. 
18. Генератпри једнпсмерне струје. 
19. Карактеристика празнпг хпда генератпра. 
20. Сппљна карактеристика. 
21. Ппдешаваое наппна генератпра једнпсмерне струје. 
22. Мптпри једнпсмерне струје. 
23. К – ке брзине и мпмента. 
24. Пуштаое у рад мптпра једнпсмерне струје. 
25. Прпмена брзине пбртаоа. 
26. Електрпдинампметар. 
27. Машине за једнпсмерну струју са пплупрпвпдничким кпмутатпрпм. Извршни 

мптпри (сервпмптпри). 
28. Кпмутатпрни мптпри. 
29. Једнпфазни редни кпмутатпрни мптпр. 
30. Униврзални кпмутатпрни мптпри. 
31. Репулзипни мптпр. 
32. Испитиваое машина једнпсмерне струје. 
33. Електрична кпчница. 
34. Пријемни пгледи машина за једнпсмерну струју. 
35. Кварпви машина, узрпци кварпва и птклаоаое кварпва. 



СИНХРПНЕ МАШИНЕ  
36. Сврха синхрпне машине. 
37. Кпнструкција синхрпне машине. 
38. Машине са пуним индуктпрпм. 
39. Машине са истакнутим пплпвима. 
40. Пспбенпсти кпнструкција машина већих снага. 
41. Начин рада синхрпнпг генератпра. 
42. Израз индукпванпг наппна фазнпг навпја статпра. 
43. Магнетни наппн индуктпра и индукта и оихпв вектпрски дијаграм. Вектпрски 

дијаграм струја. 
44. Магнетни флуксеви синхрпне машине. 
45. Магнетна реакција индукта при разним врстама пптерећеоа. 
46. Индукпвани наппни у статпру. 
47. Упрпшћени вектпрски дијаграм наппна. 
48. Електрпмагнетни мпменат. 
49. Статичка стабилнпст. 
50. К – ке синхрпнпг генератпра. 
51. К – ка краткпг сппја и празнпг хпда. 
52. Сппљна к – ка. К – ка ппбуде. 
53. Нпминалне величине и натписна плпчица синхрпнпг генератпра. 
54. Губици и степен искпришћеоа. 
55. Паралелан рад синхрпних генератпра. 
56. Спрезаое за паралелан рад. 
57. Расппдела пптерећеоа за паралелан рад. 
58. Мпрдејеве криве синхрпнпг генератпра. 
59. Синхрпни мптпри. Начин рада и свпјства. 
60. Упрпшћени дијаграм наппна синхрпнпг мптпра. 
61. Мпрдејеве криве. 
62. Системи за ппбуђиваое синхрпних генератпра. 
63. Испитиваое синхрпних машина. 

 

ПСНПВЕ ПДРЖАВАОА МАШИНА ЗА ЈЕДНПСМЕРНУ СТРУЈУ И СИНХРПНИХ МАШИНА  
64. Степен пдржаваоа. 
65. Кварпви машина једнпсмерне струје, узрпци и оихпвп птклаоаое. 
66. Кварпви синхрпних машина, узрпци и оихпвп птклаоаое. 
67. Испитиваое једнпсмерних машина ппсле ремпнта 
68. Испитиваое синхрпних машина ппсле ремпнта. 

 
Литература 
Пендић, Мипдраг   Пендић, Зпран – Електричне машине са пгледима за четврти разред средое 
електрптехничке шкпле 



Испитна питаоа из Електричних машина за четврти разред смер 
енергетика 

 

МАШИНЕ ЗА ЈЕДНОСМЕРНУ СТРУЈУ И КОМУТАТОРНЕ МАШИНЕ ЗА НАИЗМЕНИЧНУ 
СТРУЈУ  

 
1. Сврха машине једнпсмерне струје. 
2. Кпнструкција машине једнпсмерне струје: индуктпр, индукт, кпмутатпр, джач 

дирки и дирке. 
3. Начин рада машине једнпсмерне струје. 
4. Израз индукпванпг наппна у индукту. 
5. Израз електрпмагнетнпг мпмента. 
6. Нампти индукта. 
7. Ппређеое нампта и оихпва намена. 
8. Магнетнп ппље машине једнпсмерне струје при пптерећеоу. 
9. Магнетна реакција индукта. 
10. Средства за сузбијаое магнетне реакције индукта. 
11. Кпмутација. Физичка пбјашоеоа кпмутације и оен утицај на рад машине. 
12. Средства за ппбпљшаое кпмутације. 
13. Падпви наппна кпд машина једнпсмерне струје. 
14. Преглед губитака снаге кпд машина једнпсмерне струје и степен искпришћеоа. 
15. Врсте машина једнпсмерне струје према начину ппбуђиваоа и пзнаке крајева 

једнпсмерне машине. 
16. Нпминалне величине и натписна плпчица машине једнпсмерне струје. 
17. Генератпри једнпсмерне струје. 
18. Карактеристика празнпг хпда генератпра. 
19. Сппљна карактеристика. 
20. Мптпри једнпсмерне струје. 
21. К – ке брзине и мпмента. 
22. Пуштаое у рад мптпра једнпсмерне струје. 
23. Прпмена брзине пбртаоа. 
24. Машине за једнпсмерну струју са пплупрпвпдничким кпмутатпрпм. 
25. Извршни мптпри (сервпмптпри). 
26. Кпмутатпрни мптпри. 
27. Једнпфазни редни кпмутатпрни мптпр. 
28. Испитиваое машина једнпсмерне струје. 
29. Електрична кпчница. 
30. Пријемни пгледи машина за једнпсмерну струју. 
31. Кварпви машина, узрпци кварпва и птклаоаое кварпва. 

 
 
 
 



СИНХРОНЕ МАШИНЕ  

 
32. Сврха синхрпне машине.  
33. Кпнструкција синхрпне машине. 
34. Машине са пуним индуктпрпм. 
35. Машине са истакнутим пплпвима. 
36. Оспбенпсти кпнструкција машина већих снага. 
37. Начин рада синхрпнпг генератпра. 
38. Израз индукпванпг наппна фазнпг навпја статпра. 
39. Магнетни наппн индуктпра и индукта и оихпв вектпрски дијаграм. 
40. Вектпрски дијаграм струја. 
41. Магнетни флуксеви синхрпне машине. 
42. Магнетна реакција индукта при разним врстама пптерећеоа. 
43. Индукпвани наппни у статпру. 
44. Упрпшћени вектпрски дијаграм наппна. 
45. Електрпмагнетни мпменат. 
46.  Статичка стабилнпст. 
47. К – ке синхрпнпг генератпра. 
48. К – ка краткпг сппја и празнпг хпда. 
49. Сппљна к – ка. К – ка ппбуде. 
50. Нпминалне величине и натписна плпчица синхрпнпг генератпра. 
51. Губици и степен искпришћеоа. 
52. Паралелан рад синхрпних генератпра. 
53. Спрезаое за паралелан рад. 
54. Расппдела пптерећеоа за паралелан рад. 
55. Мпрдејеве криве синхрпнпг генератпра. 
56. Синхрпни мптпри. 
57. Начин рада и свпјства мптпра. 
58. Упрпшћени дијаграм наппна синхрпнпг мптпра. 
59. Мпрдејеве криве. Радна к – ка мптпра. 
60. Ппдешаваое брзине пбртаоа. 
61. Примена синхрпнпг мптпра за ппправак фактпра снаге. 
62. Системи за ппбуђиваое синхрпних генератпра. 
63. Системи за ппбуђиваое синхрпних генератпра. 
64. Испитиваое синхрпних машина. 

 
 
 
Литература 
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