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PROQRAM
1. Elektrotexniki sistemlər və onların əsas elementləri
Elektrotexniki sistemlər və komplekslər haqqında ümumi anlayışlar. Elektrik
enerjisinin sutkalıq tələbatının qrafiki və elektrik enerjisinin keyfiyyətinə göstərilən
tələblər. Elektrik stansiyalarının növləri. Elektrik təchizat sxemləri və xüsusiyyətləri. Paylayıcı qurğuların (PQ) elektrik avadanlıqları. PQ-in birxətli sxemləri. PQ-in
açarları, ayırıcıları, aralayıcıları, reaktorları, boşaldıcıları, ölçü transformatorları
haqqında əsas anlayışlar. İkinci dövrənin aparatları, rele mühafizəsi və sistem
avtomatikası haqqında anlayışlar. Elektrik avadanlıqlarının nominal parametrləri.
Naqillər, izolyatorlar və kabellər. Qızma prosesləri, onların əsas düsturları və istilik
hesabı. Termiki dayanıqlıq. Elektrodinamik qüvvələrin hesabı və elektrodinamik
dayanıqlıq. Sinxron generatorlar və onların parametrləri. Kompensatorlar.
Turbogeneratorlar və onların parametrləri. Hidrogeneratorlar və onların parametrləri. Asinxron generatorlar və onların parametrləri. Sinxron, sabit cərəyan və
güc transformatorlarının parametrləri və xarakteristikaları.
2.Elektrik maşınlarının və aparatlarınınn növləri, iş prinsipi və quruluşu
Sabit cərəyan maşınlarının iş prinsipi, quruluşu, generator və mühərrik
rejimlərinin mahiyyəti. Enerjinin seçilməsi. Sabit cərəyan maşınının maqnit dövrəsi
və maqnit sahəsi. Sabit cərəyan maşınının maqnit xarakteristikası. Dolaqların
növləri. Lövbərin elektrik hərəkət qüvvəsi və elektromaqnit momenti. Elektromaqnit
yükü və maşın sabiti. Lövbər reaksiyası və kommutasiya proseslərinin əsas
anlayışları.
Elektrik maşınlarında itgilər və faydalı iş əmsalı. Elektrik maşınlarında istilik
prosesləri. İstilikötürmənin növləri. İstilik enerjisinin saxlanma qanunu üçün tənlik,
istilik, zaman sabiti. Qızma və soyuma əyriləri üçün əsas riyazi ifadələr. Əsas

nominal iş rejimləri və buraxıla bilən temperatur artımları. Elektrik maşınlarının
ventilyasiyası.
Sabit cərəyan generatorların növləri və sxemləri. Energetik diaqram. Sabit
cərəyan maşınlarının xarakteristikaları və paralel işləmələri. Sabit cərəyan
mühərriklərinin fırlanma momentinin tənliyi, gərginliyi və cərəyanın tənlikləri.
Sabit cərəyan mühərriklərinin işəburaxılması və sürətinin tənzimi. İcraedici
mühərriklər və taxogeneratorlar. Elektromaşın gücləndiriciləri.
İki dolaqlı transformatorun quruluşu, elektrik hərəkət qüvvələri, transformasiya əmsalı. Transformatorların növləri və dolaqların birləşmə sxemləri. Yağ
transformatorlarının soyuma üsulları. Transformatorun maqnit dövrəsi və maqnit
hərəkət qüvvəsi. Yüksüz iş rejimi üçün dolaqların induktivliklərinin təyini. Elektromaqnit səpələnmə əmsalı. Transformatorun gərginliklərinin tənlikləri. İkidolaqlı
transformatorun əvəz sxemi və parametrləri. Yüksüz işləmə və qısa qapanma təcrübələri. Yük rejiminin tənlikləri və vektor diaqramları. Transformatorun gərginliyinin tənzimi. Faydalı iş əmsalı. Transformatorların paralel işləməsi. Üçdolaqlı
transformatorlar. Avtotransformatorlar. Qövs və soba transformatorları. Ölçü
transformatorları. Düzləndirici transformatorlar.
Dəyişən cərəyan maşınlarının növləri və onların quruluşu. Asinxron maşınların
quruluşu, iş prinsipi, sürüşmənin düsturu və fiziki mənası. Sinxron maşınların
quruluşu, iş prinsipi və rotorun fırlanma sürəti. Aşkar qütblü sinxron maşınların
xüsusiyyətləri. Şaquli hidrogeneratorlar.
Qeyri-aşkar qütblü sinxron maşınlar.Turbogeneratorlar və onların təyinatları.Sinxron generatorun xarakteristikaları. Asinxron maşının gərginliklərinin
tənlikləri. Asinxron maşının əvəz sxemi. Asinxron maşının energetik diaqramı.
Asinxron maşının elektromaqnit momentinin düsturları və əyriləri. Asinxron
mühərrikin mexaniki xarakteristikası. Asinxron mühərrikin işçi xarakteristikaları.
Qısa qapanma rotorlu asinxron mühərriklərin işəburaxılma üsulları və sürətin
tənzimi. Faz rotorlu asinxron mühərriklərin sürətinin tənzimi. Massiv rotorlu və xətti
asinxron mühərrikləri. Birfazlı asinxron mühərriklər. Asinxron icraedici mühərriklər
və taxogeneratorlar. Selsinlər və fırlanan transformatorlar.

3.Kommutasiya aparatları və onların təyinatı
Açarların, ayrıcıların, aralıyıcıların, qısa qapayıcıların, kəsicilərin, avtomatların və qoruyucuların paylayıcı qurğulardakı əsas vəzifələri. Reaktorların və
boşaldıcıların tətbiq sahələri və təyinatları. Kontaktorların, maqnit işəburaxıcıların,
reostatların, kontrollerlərin və rezistorların təyinatları. Qeyri-elektrik kəmiyyətləri
elektrik kəmiyyətlərinə çevirən vericilərin növləri. Relelərin əsas təyinatları. Elektromaqnitlərin növləri, xarakteristikaları və dinamikası. Ölçü sabit cərəyan və gərginlik transformatorları. Drossellər. Maqnit açarı. Maqnit gücləndiriciləri. Əks əlaqənin tətbiqində əsas məqsəd. Daxili və xarici əks əlaqəli maqnit gücləndiriciləri.
Elektromaqnit və induksion levitatorların tətbiqi.
4.Elektrik intiqalının xüsusiyyətləri və idarəolunması
Elektrik intiqalının əsas iş rejimləri. Elektrik intiqalının mexaniki xarakteristikaları. Statik, dinamik və inersiya momentləri haqqında anlayışlar. Tormozlanmanın növləri. Dinamik və əks tormozlanmaların əsas mahiyyətləri. Paralel təsirlənən sabit cərəyan mühərrikinin mexaniki xarakteristikaları. Üçfazlı asinxron mühərrikin mexaniki xarakteristikaları. Mühərriklərin sürətinin tənzimlənmə üsulları.
Elektrik intiqalının dinamikası haqqında əsas anlayışlar. Yarımkeçiricilərin və
optronların elektrik intiqalının idarə olunmasının əsas üstünlükləri. Elektrik
intiqalının avtomatik idarə olunmasında istifadə edilən idarə elektrik aparatları.
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Электрооборудования распределительных устройств (РУ)
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Синхронные генераторы и их параметры
Асинхронные генераторы и их параметры
Параметры и характеристики синхронных машин, машин постоянного тока и
трансформаторов
6. Магнитные характеристики машин постоянного тока.
7. Магнитная цепь и магнитное поле машин постоянного тока
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19. Коммутационные аппараты, их назначение
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22. Механические характеристики электроприводов
23. Методы регулирования скорости двигателя
24. Основные преимущества управления электроприводов
25. Электрические аппараты, применяемые при автоматическом управлении
электропривода
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