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Електрически вериги 
1. Основни понятия за електрическите вериги. Основни величини и явления при 
електрическото поле. Интензитет на електрическото поле. Електрическа индукция. 
Електрическо напрежение. Електрически потенциал. Електрически ток. 

2. Електрически вериги. Определение и елементи на електрическите вериги. Схеми на 
електрическите вериги, основни понятия. 

3. Елементи в схемите на електрическите вериги. Източници на електрическа 
енергия(източник на електродвижещо напрежение и източник на електродвижещ ток). 

4. Консуматори на електрическа енергия. Резистори. Индуктивна бобина. Самоиндукция. 
Закон за електромагнитната индукция(закон на Фарадей), правило на Ленц. Взаимна 
индукция. Електрически кондензатор. Електрически капацитет. Зависимост между 
напрежение и ток. 

5. Класификация на електрическите вериги и техните основни режими. Определяне на 
положителните посоки на величините в електрическите вериги. 

6. Основни закони при електрическите вериги. Закон на Ом. Закони на Кирхоф. Обобщен 
закон на Ом. Закон на Джаул. 

7. Електрически вериги при постоянен ток. Преобразуване на електрически вериги при 
последователно, паралелно и смесено свързване на пасивни и активни участъци. Пресмятане 
на електрическите вериги при постоянен ток с помощта на законите на Кирхоф. 

8. Електрически вериги при променлив (синусоидален) ток. Основни параметри на 
синусоидалните величини. Фаза и фазови разлики. Средна и ефективна стойност. 

9. Векторно представяне на променлив(синусоидален) ток. Векторни диаграми. 

10. Използуване на комплексни величини за анализ на електрически вериги при променлив 
ток. Математически операции с комплексни величини. 

11. Анализ на процесите в електрическа вериги с последователно съединени RLC елементи 
при променлив синусоидален режим. 

12. Анализ на процесите в електрическа вериги с паралелно съединени RLC елементи при 
променлив синусоидален режим. 

13. Електрически резонанс. Резонанс на напреженията. Резонанс на токовете. 

14. Мощности при синусоидален ток. Комплексна мощност. 

15. Трифазни електрически вериги. Основни схеми на свързване. Съотношение между фазни 
и линейни величини. Мощности в трифазните вериги. 
 



Електрически измервания 
16. Измерване на електрически ток и напрежения. 

17. Измерване на електрическо съпротивление, мощност и енергия. 

18. Измерване на неелектрически величини. 

Електромагнитни и електромеханични устройства 
19. Еднофазен трансформатор. Принцип на действие и устройство. Предназначение и 
области на приложение на трансформаторите. Режими на работа. 

20. Трифазни трансформатори. Автотрансформатори. Специални и измервателни 
трансформатори. 

21. Постояннотокови машини. Принцип на действие и устройство. Начини на възбуждане. 
Режими на работа. 

22. Електродвижещо напрежение и електромагнитен момент на постояннотокови машини. 

23. Генератор за постоянен ток. Характеристики. 

24. Двигател за постоянен ток. Работни и механични характеристики. Регулиране скоростта 
на въртене. 

25. Устройство и принцип на действие на асинхронен двигател (АД), създаване на въртящо 
се магнитно поле. Зависимост на момента от хлъзгането, механична характеристика. Работни 
характеристики. 

26. Устройство и принцип на действие на синхронен генератор (СГ). Е.Д.Н.на синхронен 
генератор. Синхронен двигател, механична характеристика, пускане. 

Електроника 
27. Полупроводников диод. Волтамперна характеристика. Основни диодни схеми 
(еднополупериоден изправител, двуполупериоден изправител). 

28. Транзистор. Характеристики. Основни транзисторни схеми. Транзисторен усилвател на 
напрежение с общ емитер. 

29. Емитерен повторител. Транзисторен ключ. 

30. Тиристор. Волтамперна характеристика. 
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