
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ,  

ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ ІЗ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

У чому переваги МПС перед іншими електричними машинами? 

Назвіть марки щіток, які використовуються в МПС.  

Як регулюється частота обертання в МПС? 

Поясніть, що таке головні розміри МПС та від чого вони залежать. 

Чому проектуються МПС спеціального призначення, у чому їх відміна від МПС 

загального призначення? 

Дайте характеристику систем вентиляції, які використовуються в МПС. 

Як вибирається коефіцієнт полюсного перекриття? 

Як визначаються значення лінійного навантаження та магнітної індукції в 

повітряному проміжку? 

Поясніть призначення стабілізуючої обмотки. 

Наведіть рекомендації по вибору значення лінійного навантаження. 

Наведіть рекомендації по вибору магнітної індукції в повітряному проміжку. 

Чи є відмінність у визначенні розрахункової потужності ДПС 

загальнопромислового призначення та кранового двигуна? Поясніть свою 

відповідь. 

Як вибирається величина номінальної частоти обертання? 

Наведіть рекомендації по вибору основних електромагнітних навантажень для 

МПС загальнопромислового призначення. 

Наведіть рекомендації по вибору основних електромагнітних навантажень для 

МПС, що мають широкий діапазон регулювання частоти обертання. 

Наведіть рекомендації по вибору основних електромагнітних навантажень для 

тягових МПС. 

Від чого залежить ефективна довжина осердя якоря? 

Наведіть рекомендації по вибору основних електромагнітних навантажень для 

МПС, що мають велику частоту обертання. 

Що характеризує машинна стала? 

Наведіть критерії вибору типу обмотки якоря. 

Перелічіть типи обмотки якоря і дайте їх кратку характеристику. 

Перелічіть та поясніть параметри обмотки якоря.  

Наведіть порядок розрахунку обмотки якоря. 

Які форми пазів використовуються в якорі МПС і в яких випадках? 

В якому випадку коефіцієнта заповнення паза більше – при прямокутній  

чи овальній формі? Чому? 

Яка величина коефіцієнта заповнення паза прямокутної форми і від чого  

вона залежить? 

Дайте характеристику простої хвильової обмотки. 

Перелічіть переваги, які надає використання компенсаційної обмотки. 



В якому випадку повітряний проміжок більше - при наявності компенсаційної 

обмотки або при її відсутності? Чому? 

Яка величина характеризує рівень питомого теплового навантаження якоря? 

У яке коло включають стабілізуючу обмотку та чому? 

З якою метою і в яких випадках застосовують компенсаційну обмотку? 

У яке коло включають обмотку додаткових полюсів та чому? 

На підставі якого закону робиться розрахунок магнітного кола? 

Поясніть мету розрахунку магнітного кола МПС. 

Перелічити ділянки, з яких складається магнітне коло МПС. 

Як виконується вибір конфігурації та величини повітряного проміжку під 

головним полюсом ? 

До яких небажаних наслідків призводить реакція якоря? 

Як визначається якість комутації? 

Як оцінюється якість комутації? 

Як оцінюється комутація МПС при її розрахунку ? 

Як впливає провідність розсіяння паза якоря на умови комутації машини? 

Навіщо обмежують насичення додаткових полюсів? 

Виходячи з яких міркувань вибирають розміри електротехнічних щіток? 

В яких випадках і для чого щітки підрозділяють та розміщують в шаховому 

порядку? 

Назвіть два типи щіткотримачів, дайте їх характеристику. 

Як розраховується реакція якоря при проектуванні МПС? 

Поясніть особливості конструкції обмотки додаткових полюсів. 

В чому відмінність розрахунку МРС зубців якоря для прямокутної форми пазів 

від овальної? 

В яких випадках для визначення реактивної ЕРС використовується методика 

Піхельмаєра та методика Рихтера-Цорна? 

Яка мінімальна ізоляційна відстань між котушками головного та додаткового 

полюсів і чому вона обмежується? 

Що таке перекидання МПС, і в якому випадку воно виникає? 

Чому повітряний проміжок під додатковим полюсом більше, ніж під головним 

полюсом? 

Яким чином враховується збільшення розмірів котушки від розбухання при 

просоченні ? 

Для чого робиться другий проміжок у магнітному колі додаткових полюсів? 

В яких елементах МПС виникають втрати потужності і чому? Чим вони 

відрізняються? 

Перелічіть механічні втрати, що виникають в МПС. 

Від чого залежать механічні втрати в МПС ? 

Перелічіть додаткові втрати в МПС. 

Перелічіть види втрат в МПС. 

Які втрати потужності відносяться до постійних, а які до перемінних? Чому? 



Перелічіть робочі характеристики генератора та порядок їх розрахунку. 

Наведіть порядок розрахунку робочих характеристик двигуна послідовного 

збудження. 

Побудуйте робочі характеристики ДПС незалежного та послідовного  

збудження та поясніть їх відмінність. 

Чому робочі характеристики ДПС послідовного збудження будуються не  

з початку осі координат? 

Наведіть порядок розрахунку робочих характеристик двигуна незалежного 

та паралельного збудження. 

Що характеризує і як визначається аеродинамічний опір повітря? 

Як враховується клас нагрівостійкості ізоляції МПС у тепловому розрахунку? 

Перерахуйте допущення прийняті в спрощеному методі теплового розрахунку. 

Перелічіть методи теплового розрахунку, дайте їх характеристику. 

Від чого залежить аеродинамічний опір повітря? 

Назвіть типи вентиляторів, дайте їх характеристику.  

Поясніть мету і порядок теплового розрахунку МПС. 

Назвіть використовувані форми повітряного проміжку, дайте їх характеристику. 

Що враховує загальний коефіцієнт повітряного проміжку та які складові він 

має? 

Чому гранично допустима температура нагріву обмоток менше ніж гранично 

допустима температура нагріву використаного для неї ізоляційного матеріалу? 

Поясніть призначення обмотки додаткових полюсів. 

Де і як в МПС розміщується стабілізуюча обмотка? 

Перелічить основні розміри колектора та порядок їх визначення. 

Яка мета вентиляційного розрахунку? 

Назвіть типи збудження МПС. У чому їх відмінність? 

Опишіть конструкцію станини МПС. 

Що таке зона безіскрової роботи, навіщо її знімають.  

Як визначається коефіцієнт корисної дії двигуна ? 

В яких випадках в МПС застосовується послідовне збудження? 

Опишіть конструкцію головних та додаткових полюсів МПС. 

Наведіть способи поліпшення комутації в МПС. 

Від чого залежать магнітні втрати у сталі? 

Висвітліть призначення щіток та колектора. 

Поясніть будову компенсаційної обмотки. 

Наведіть причини іскріння щіток в експлуатації. 

Навіщо робиться підрозділ обмотки збудження на шайби? 

Дайте визначення комутації в МПС. 

Назвіть типи компенсаційної обмотки. У чому їх відміна? 

Наведіть причині іскріння щіток. 

Які елементи конструкції МПС розраховуються в механічному розрахунку? 

 


