
  

 

Tématické okruhy ke zkoušce z předmětu A1B14SP1  
v semestru B151 

* Princip činnosti elektrického motoru a generátoru 

* Stejnosměrné stroje, konstrukční provedení, vlastnosti, použití 

* Stejnosměrné motory s cizím a paralelním buzením, základní charakteristiky. 

* Stejnosměrné motory se sériovým buzením, základní charakteristiky 

* Spouštění stejnosměrných motorů, řízení otáček 

* Porovnání vlastností stejnosměrných motorů s různým zapojením budicího vinutí 

* Porovnání vlastností stejnosměrných a střídavých motorů, výhody  a nevýhody 

* Výhody a nevýhody stejnosměrných motorů 

* Elektrické brzdění stejnosměrných motorů 

* Transformátory, princip činnosti, konstrukční provedení 

* Náhradní schéma transformátoru, napěťové rovnice, fázorový diagram 

* Paralelní práce transformátorů 

* Určení parametrů náhradního schématu transformátoru 

* Chod transformátoru naprázdno, nakrátko a při zatížení, účinnost 

* Trojfázový transformátor, magnetický obvod, spojení vinutí 

* Točivé magnetické pole střídavého točivého stroje 

* Asynchronní motor, konstrukční provedení, princip činnosti 

* Asynchronní motor, vinutí statoru a rotoru 

* Náhradní schéma a napěťové rovnice asynchronního stroje 

* Výkonová bilance  asynchronního motoru 

* Moment asynchronního stroje. Závislost momentu a proudu statoru na otáčkách 

* Spouštění a řízení rychlosti asynchronního motoru 

* Rotorová vinutí asynchronních motorů se zvětšeným záběrem 

* Jednofázový asynchronní motor, spouštění 

* Synchronní stroje, konstrukční provedení, princip funkce, použití 

* Základní typy konstrukčního uspořádání synchronních strojů 

* Napěťové rovnice, náhradní schéma a fázorový diagram synchronního turbostroje 

* Práce synchronního stroje na síti, fázování 

* Synchronní motor, zvláštnosti konstrukce, spouštění 

* Statická stabilita a přetížitelnost synchronního stroje, možnosti zvýšení. 
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** Kontakty, teorie vzniku kontaktního odporu, vlivy působící na velikost kontaktního odporu.   

** Vypínání stejnosměrných obvodů. Vlastnosti spínacího oblouku.    

** Spínací oblouk. Vlastnosti, charakteristiky, možnost ovlivňování.  

** Vypínání střídavých obvodů. Definice vypínacího děje.  Vypínací charakteristika vypínače 

** Spínací oblouk. Vlastnosti, charakteristiky, možnost ovlivňování. Krátký a dlouhý oblouk 

** Podmínky pro vypínání střídavých obvodů. Studená charakteristika vypínače. Uprůr.=f(t) 

** Zotavené napětí, průběhy, vypínání blízkého zkratu, vypínání třífázových obvodů 

** Vliv prostředí na zrůst průrazné pevnosti po uhasnutí dlouhého oblouku, krátký oblouk 

** Vypínání  střídavých obvodů nn, přepětí, odstranění přepětí, závislost přepětí na indukčnosti 

** Vypínání střídavých obvodů s omezením proudu 

** Vypínání malých induktivních proudů,  přepětí 

** Vypínání kapacitních proudů, zamezení průrazů ve zhášedle 

** Harmonické průrazy při vypínání kapacitních proudů 

** Proudově závislá a nezávislá vypínací charakteristika  čas-proud u jističů 

** Omezující a neomezující jističe  

** Kritéria pro určení parametrů jističe 

** Proudový chránič, použití 

** Diferenciální relé proudového chrániče  

** Vypínání střídavých obvodů.  

** Průrazná pevnost po uhasnutí dlouhého oblouku, vliv prostředí, krátký oblouk  

** Diferenciální relé proudového chrániče   
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