
Студијски програм:ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив предмета: ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА 
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Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:6 

Услов: Положени испити из Електричних машина 1 и Електричних машина 2 

Циљ предмета 

Стицање основних знања о методологији, техникама испитивања и специфичним испитивањима 

електричних машина и трансформатора. Стандарди и препоруке за испитивања у фази израде, при 

пријему и у току експлоатације електричних машина и трансформатора. 

Исход предмета 

Теоријска знања и практична знања преко лабораторијских испитивања за припрему, организацију и 

извођење испитивања електричних машина и трансформатора у фабрици или на терену у циљу 

утврђивања или провере њихових карактеристика, дефектаже и избора оптималног начина коришћења 

или поправке. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Мерење брзине обртања. Мерење клизања. Мерење момента и корисне снаге мотора. Механичке 

кочнице. Електричне кочнице. Оглед залетања. Оглед заустављања. Испитивање 

трансформатора.Одређивање сагласних крајева. Мерење преносног односа. Снимање временског 

облика струје магнећења и хистерезисног циклуса. Одређивање часовног броја трофазног 

трансформатора. Оглед празног хода. Оглед кратког споја. Одређивање степена искоришћења и 

спољних карактеристика. Оглед загревања. Оглед диелектричне издржљивости. Испитивање 

асинхроних машина.Оглед празног хода. Оглед кратког споја. Обрада података празног хода и кратког 

споја и добијање еквивалентне “Т” шеме. Оглед асинхроног генератора. Одређивање механичких 

губитака при обртању. Испитивање машина за једносмерну струју.Добијање карактеристика генератора 

(празног хода, кратког споја, побуде, оптерећења и спољна карактеристика).  Добијање карактеристика 

степена искоришћења генератора и мотора. Испитивање синхроних машина.Оглед празног хода. Оглед 
кратког споја. Добијање карактеристике реактивног оптерећења. Добијање карактеристика побуде и 

спољних карактеристика. Мерење реактанси синхроне машине. Одређивање промене напона. Губици 

снаге и степен искоришћења.  

Практична настава  

Састоји се од израде следећих лабораторијских вежби које студенти изводе самостално:Упознавање са 

деловима машина за једносмерну струју.Идентификација крајева навоја машина за једносмерну 

струју.Снимање карактеристике празног хода генератора једносмерне струје.Снимање спољних 

карактеристика генератора.Упознавање са деловима асинхроне машине.Идентификација крајева навоја 

асинхроне машине и њихово спрезање.Мерење брзина обртања асинхроних машина.Оглед празног хода 

и кратког споја асинхроног мотора.Синхронизација синхроног генератора. 
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Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава:   2 Практична настава:   2 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе изводе се коришћењем монолошко-дијалошке и 

демонстрационе методе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена (мин.30):60 Завршни испит Поена (макс.70):40 

Присуство на настави 10 писмени испит - 

колоквијум 50 усмени испт 40 


