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Otázky k ústnej skúške z predmetu Elektrotechnika  HF TU 2020/2021 
doc. Ing. Michal Kostelný, CSc. 

 

 

1.  Prúdové pole, definícia elektrického prúdu, elektrický náboj 

2.  Veličiny prúdového poľa – elektrický prúd, elektrické napätie, prúdová hustota,  

     intenzita  prúdového poľa 

3.  Ohmov zákon, elektrický odpor, elektrická vodivosť, rezistivita, konduktivita, závislosť   

elektrického odporu na teplote 

4.  Práca a výkon elektrického prúdu, účinnosť 

5.  Spájanie rezistorov – sériové spojenie, paralelné spojenie, sérioparalelné spojenie 

6.  Riešenie jednosmerných obvodov - elektrický uzol, vetva obvodu, sľučka  

7.  Kirchhoffove zákony – I. a II. Kirchoffov zákon 

8.  Postup riešenia -  príklad pre trojvetvový obvod     

 

9.  Elektrostatické pole, definícia, vznik elektrostatického poľa. Coulombov zákon 

10. Veličiny elektrostatického poľa - intenzita elektrostatického poľa, elektrická indukcia,  

vzťah medzi intenzitou elektrostatického poľa a elektrickou indukciou 

11. Homogénne elektrostatické pole,  kondenzátor, kapacita doskového kondenzátora 

12. Spájanie kondenzátorov – sériové spojenie, paralelné spojenie 

13. Delič napätia. Výpočet  pre dva sériove spojené kondenzátory  

 

14. Magnetické pole, definícia, magnetické pole vytvorené permanentným magnetom 

      a elektromagnetom, magnetické pole vytvorené elektrickým prúdom 

15. Veličiny magnetického poľa. Magnetické napätie, intenzita magnetického poľa, 

magnetický tok, magnetická indukcia. Vzťah medzi magnetickou indukciou a intenzitou 

magnetického poľa.  

16. Princíp riešenia elektromagnetických obvodov, náhradná schéma, Hopkinsonov zákon.   

17. Elektromagnetická indukcia, indukované napätie, transformačné a pohybové napätie 

18. Statická a dynamická definícia indukčnosti, vzájomná indukčnosť 

  

19. Striedavé prúdy, časový priebeh sínusového striedavého prúdu, fázový posun 

striedavých  sínusových veličín. Efektívna a stredná hodnota striedavého sínusového 

prúdu 

20. Ideálny rezistor (odpor) v obvode striedavého prúdu, časové priebehy prúdu a napätia, 

fázorový diagram   

21. Ideálna cievka v obvode striedavého prúdu, časové priebehy prúdu a napätia,  

      fázorový diagram   

22. Ideálny kondenzátor v obvode striedavého prúdu, časové priebehy prúdu a napätia, 

fázorový diagram   

23. Sériové spojenie ideálneho rezistora a ideálnej cievky   

24. Sériové spojenie ideálneho rezistora a kondenzátora 

25. Sériový R – L – C  obvod 

26. Paralelné spojenie ideálneho rezistora a ideálnej cievky 

27. Paralelné spojenie ideálneho rezistora a kondenzátora 

28. Paralelný R – L– C obvod 

29. Výkon striedavého prúdu - zdanlivý, činný a jalový výkon, účinník 

30. Trojfázová sústava – zapojenie do hviezdy, zapojenie do trojuholníka 
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31. Elektrické stroje. Definícia, rozdelenie elektrických strojov. 

32. Straty a účinnosť elektrických strojov 

33. Transformátory, konštrukcia a princíp 

34. Napäťové rovnice, prúdová rovnica, náhradná schéma   

35. Jednofázový transformátor - výpočet náhradnej schémy z merania 

36. Asynchrónne stroje – konštrukcia a rozdelenie, otáčavé magnetické pole –  princíp, 

synchrónne otáčky magnetického poľa statora, otáčky rotora, sklz, frekvencia rotora 

37. Napäťové rovnice, prúdová rovnica, náhradná schéma asynchrónneho motora  

38. Asynchrónny motor, asynchrónny generátor, asynchrónna brzda – otáčky a sklz 

39. Moment asynchrónneho stroja, momentová charakteristika 

 40. Synchrónne stroje – konštrukcia a rozdelenie, synchrónny generátor, synchrónny motor 

41. Charakteristika naprázdno, charakteristika nakrátko, synchrónna reaktancia 

42. Jednosmerné stroje – konštrukcia, vinutia jednosmerného stroja, princíp JM   

43. Indukované napätie, moment, napäťová rovnica  JM 

44. Jednosmerný   motor s cudzím budením – schéma zapojenia, charakteristiky, použitie 

45. Sériový jednosmerný motor – schéma zapojenia, charakteristiky,použitie  

 

46. Výkonová elektronika, výkonový polovodičový menič, rozdelenie výkonových 

polovodičových meničov 

47. Usmerňovače. Jednofázový jednoimpulzový  usmerňovač  

48. Jednofázový mostíkový usmerňovač, trojfázový mostíkový usmerňovač   

  

 


