
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, 

ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН» 

 

1. Визначте напрямки розвитку конструкції ЕМ. 

2. Поясніть конструкцію остову траверси і способи її кріплення. 

3. Розкрийте конструкцію контактних кільц на пластмасі. 

4. Розкрийте сутність механічного розрахунку валу ЕМ. 

5. Дайте класифікацію матеріалів, які використовуються в ЕМ. 

6. Опишіть конструкцію щіткових бракетів (пальців). 

7. Розкрийте конструкцію контактних кільц на міканізованій втулці. 

8. Висвітіть призначення, види і умови установки міжполюсних розпірок в СМ. 

9. Наведіть схему класифікації систем вентиляції ЕМ. 

10. Що таке траверса? Поясните її призначення, з яких деталей вона складається? 

11. Розкрийте призначення і конструкцію заспокійливої (демпферної обмотки). 

12. Роз’ясніть конструкцію корпусу ротора СМ.  

13. Наведіть схему класифікації систем вентиляції ЕМ. 

14. Для чого використовують постійні магніти в ЕМ? Наведіть їх класифікацію. 

15. Роз’ясніть конструкцію колектора з пластмасовим корпусом.  

16. Розкрийте конструкцію контактних кільц на зірці з болтовим кріпленням. 

17. Дайте характеристику міді та її сплавам, наведіть приклади їх використання в ЕМ. 

18. Роз’ясніть конструкцію компенсаційної обмотки МПС. 

19. Перелічіть вимоги, що пред'являються до підшипникових вузлів з підшипниками кочення. 

20. Роз’ясніть конструкцію смугових котушок обмотки збудження СМ.  

21. Наведіть класифікацію навантажень по характеру дії. 

22. Роз’ясніть конструкцію підшипникових щитів. 

23. Наведіть схему класифікації колекторів на пластмасі. 

24. Висвітіть види і конструкцію короткозамкненої обмотки ротора АМ. 

25. У чому призначення корпуса ЕМ змінного струму? Дайте їх класифікацію.  

26. Перелічіть види простих навантажень. 

27. Які типи обмоток якоря МПС існують, в чому їх відмінність? Розкрийте сфери їх використання. 

28. Розкрийте конструкцію осердя ротора із зовнішнім діаметром до 990 мм.  

29. Поясніть призначення, типи і конструкцію замкових поверхонь («замків») підшипникових щитів. 

30. Дайте характеристику алюмінію та його сплавам, наведіть приклади їх використання в ЕМ. 

31. Наведіть призначення колектора та вимоги, що пред'являються до нього. 

32. Роз’ясніть конструкцію ваг балансування та способи їх розміщення на роторі ЕМ. 

33. Перечисліть вимоги, що пред’являються до підшипникових щитів. 

34. Для чого і де використовуються ізоляційні матеріали в ЕМ? Наведіть їх класифікацію. 

35. Розкрийте конструкцію підшипникових вузлів ЕМ з підшипниками кочення. 

36. Які типи вентиляторів ви знаєте? Дайте їх характеристику.  

37. Роз’ясніть конструкцію захисних щитів. 

38. Для чого необхідні електротехнічні щітки? Наведіть їх класифікацію.  

39. Розкрийте переваги та недоліки розміщення контактних кілець всередині корпуса 

асинхронного двигуна. 

40. Наведіть класифікацію колекторів. 

41. Вкажіть переваги і недоліки одношарових і двошарових обмоток.  

42. Наведіть класифікацію ЕМ за основними ознаками. 

43. Висвітіть конструкцію ротора турбогенератора.  

44. Роз’ясніть конструкцію торцевого колектора. 



45. Роз’ясніть конструкцію нероз'ємних корпусів ЕМ змінного струму.  

46. Наведіть схеми і характеристику витяжної і нагнітальної вентиляції.  

47. Висвітіть конструкцію кріплення обмотки якоря МПС в пазовій частині.  

48. Розкрийте конструкцію стоякових підшипникових вузлів ЕМ. 

49. Роз’ясніть конструкцію коробки і колодки виведень. 

50. Назвіть зовнішні фактори, які впливають на конструкцію ЕМ. Як це враховується при розробці ЕМ? 

51. Розкрийте конструкцію дротяних котушок обмотки збудження СМ. 

52. Висвітіть конструкцію радіального вентилятора, наведіть його характеристику.  

53. Які види одношарових обмоток статора ви знаєте? Наведіть їх конструкцію. 

54. Роз’ясніть конструкцію осердя головного полюса МПС.   

55. Розкрийте конструкцію лобових частин обмотки якоря.  

56. Наведіть класифікацію валів ЕМ. 

57. Які види двошарових обмоток статора ви знаєте? Наведіть їх конструкцію. 

58. Наведіть класифікацію щитів електричних машин. 

59. Перелічіть способи укладання провідників в прямокутні пази осердя якоря та дайте їх характеристику. 

60. Розкрийте призначення валу ЕМ. Які вимоги пред'являються до нього ?  

61. Для чого і як забезпечується кріплення лобових частин обмотки статора? 

62. Роз’ясніть конструкцію осердя додаткового полюса МПС. 

63. Перелічіть основні вузли: ротора асинхронної ЕМ, синхронної ЕМ і якоря МПС. 

64. Наведіть конструкцію і класифікацію підшипників ковзання. 

65. Роз’ясніть конструкцію роз'ємних корпусів ЕМ змінного струму. 

66. Дайте характеристику електротехнічній сталі і наведіть приклади її використання в ЕМ. 

67. Розкрийте конструкцію основних типів зрівняльних з'єднань. 

68. Перелічіть основні конструктивні елементи вала ЕМ та назвіть їх призначення. 

69. Роз’ясніть конструкцію осердя статора із зовнішнім діаметром понад 990 мм. 

70. Перелічіть достоїнства і недоліки колекторів на пластмасі. 

71. Роз’ясніть конструкцію дротяних обмоток головних і додаткових полюсів.  

72. Розкрийте основні ознаки та класифікацію роторів і якорів ЕМ. 

73. Які способи скріплення цілих листів осердя статора ви знаєте? Роз’ясніть їх. 

74. Роз’ясніть конструкцію смугових обмоток головних і додаткових полюсів.  

75. Висвітіть конструкцію арочного колектора. 

76. Висвітіть конструкцію обмоткотримачів і натискних фланців. 

77. Висвітіть конструктивні особливості складання і кріплення сегментованого осердя статора. 

78. Роз’ясніть призначення і конструкцію станини МПС. 

79. Наведіть класифікацію колекторів. 

80. Роз’ясніть конструкцію осьового вентилятора.  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри «Електричні машини».  
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