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Рівень вищої освіти Бакалавр         

Спеціальність  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

Освітня програма  Електромеханіка        

Навчальна дисципліна Проектування асинхронних двигунів     

Семестр   7          
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  1 
 

1. В якому діапазоні значень знаходиться допустима величина густини струму 

для алюмінієвої обмотки ротора? 

2. Скільки відсотків становлять додаткові втрати від номінальної потужності 

асинхронного двигуна? 

3. Які є типи короткозамкнених обмоток ротора та особливості їх виготовлення? 

4. Що є причинами виникнення додаткових втрат у номінальному режимі роботи 

асинхронного двигуна? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  2 
 

1. До чого призводить надмірне збільшення густини струму ротора? 

2. Якій величині прямо пропорційне значення обертального моменту 

асинхронного двигуна? 

3. Які матеріали застосовують у електромашинобудуванні? 

4. За якою формулою проводиться розрахунок середнього значення 

напруженості магнітного поля для зубця трапецеїдальної форми? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  3 
 

1. До чого призводить збільшення глибини і звуження паза ротора? 

2. Що означають перша і друга цифри в позначенні IP? 

3. Що відносять до параметрів обмотки? 

4. Які є задачі й методи проектування електричних машин? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  4 
 

1. За яким законом проводять розрахунок магнітного кола? 

2. Які класи ізоляції Вам відомі? 

3. Скільки відсотків становлять додаткові втрати від номінальної потужності 

асинхронного двигуна? 

4. Що буде відбуватись при збільшенні значення магнітної індукції у 

повітряному проміжку? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  5 
 

1. Що враховує коефіцієнт повітряного зазору? 

2. Дайте визначення терміну "Серія". 

3. Які втрати потужності в асинхронному двигуні Вам відомі? 

4. Що буде відбуватись при збільшенні значення магнітної індукції у 

повітряному проміжку? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  6 
 

1. За якою формулою проводиться розрахунок середнього значення 

напруженості магнітного поля для зубця трапецеїдальної форми? 

2. Назвіть данні, що є початковими для проектування. 

3. До чого призводить збільшення глибини і звуження паза ротора? 

4. Що означають перша і друга цифри в позначенні IP? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  7 
 

1. Про що свідчить Iµ* < 0,2 для асинхронних машин середньої потужності? 

2. За якою формулою можливо визначити необхідну кількість пазів статора? 

3. При розрахунку яких характеристик необхідно враховувати ефект витіснення 

струму ротора та насичення зубцевого шару? 

4. Наведіть класифікацію та конструкцію обмотки статора асинхронного 

двигуна. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  8 
 

1. Про що свідчить Iµ* > 0,35 для асинхронних машин середньої потужності? 

2. Що відносять до головних розмірів асинхронного двигуна? 

3. До чого призводить надмірне збільшення густини струму ротора? 

4. Якій величині прямо пропорційне значення обертального моменту 

асинхронного двигуна? 

 

Затверджено на засіданні кафедри «Електричні машини». Протокол № 6 від 03 грудня 2020 р. 

Завідувач кафедри  

«Електричні машини» _________________ Володимир МІЛИХ 
(підпис) 

 

Екзаменатор  _________________ Андрій МАСЛЄННІКОВ 
(підпис) 

  



Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Рівень вищої освіти Бакалавр         

Спеціальність  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

Освітня програма  Електромеханіка        

Навчальна дисципліна Проектування асинхронних двигунів     

Семестр   7          
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  9 
 

1. Напишіть формулу для розрахунку струму холостого ходу. 

2. Яка гранична температура для класу ізоляції F? 

3. Які матеріали застосовують у електромашинобудуванні? 

4. Про що свідчить Iµ* > 0,35 для асинхронних машин середньої потужності? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  10 
 

1. Дайте визначення магнітним втратам потужності. 

2. Що таке тепловий фактор? 

3. За яким законом проводять розрахунок магнітного кола? 

4. Які класи ізоляції Вам відомі? 

 

Затверджено на засіданні кафедри «Електричні машини». Протокол № 6 від 03 грудня 2020 р. 

Завідувач кафедри  

«Електричні машини» _________________ Володимир МІЛИХ 
(підпис) 

 

Екзаменатор  _________________ Андрій МАСЛЄННІКОВ 
(підпис) 

  



Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Рівень вищої освіти Бакалавр         

Спеціальність  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

Освітня програма  Електромеханіка        

Навчальна дисципліна Проектування асинхронних двигунів     

Семестр   7          
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  11 
 

1. Якій величині пропорційні значення магнітних втрат потужності? 

2. Які є способи з'єднання обмотки статора? 

3. Що відносять до головних розмірів асинхронного двигуна? 

4. Про що свідчить Iµ* < 0,2 для асинхронних машин середньої потужності? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  12 
 

1. Напишіть два види втрат потужності, що входять до складу додаткових втрат 

потужності. 

2. До якої висоти осі обертання виконують скіс пазів на статорі або роторі? 

3. За якою формулою проводиться розрахунок середнього значення 

напруженості магнітного поля для зубця трапецеїдальної форми? 

4. Назвіть данні, що є початковими для проектування. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  13 
 

1. Дайте визначення поверхневих втрат потужності. 

2. Які матеріали застосовують у електромашинобудуванні? 

3. Дайте визначення магнітним втратам потужності. 

4. Що таке тепловий фактор? 

 

Затверджено на засіданні кафедри «Електричні машини». Протокол № 6 від 03 грудня 2020 р. 

Завідувач кафедри  

«Електричні машини» _________________ Володимир МІЛИХ 
(підпис) 

 

Екзаменатор  _________________ Андрій МАСЛЄННІКОВ 
(підпис) 

 

 

 

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Рівень вищої освіти Бакалавр         

Спеціальність  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

Освітня програма  Електромеханіка        

Навчальна дисципліна Проектування асинхронних двигунів     

Семестр   7          
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  14 
 

1. Що відносять до параметрів обмотки? 

2. Які є задачі й методи проектування електричних машин? 

3. Про що свідчить Iµ* > 0,35 для асинхронних машин середньої потужності? 

4. Що відносять до головних розмірів асинхронного двигуна? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  15 
 

1.  Як визначаються індуктивні опори розсіювання обмоток статора і ротора? 

2. Порядок проектування серій електричних машин. 

3. Напишіть два види втрат потужності, що входять до складу додаткових втрат 

потужності. 

4. До якої висоти осі обертання виконують скіс пазів на статорі або роторі? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  16 
 

1. До чого призводить скіс пазів ротора? 

2. Визначення електромагнітного навантаження. 

3. За якою формулою проводиться розрахунок середнього значення 

напруженості магнітного поля для зубця трапецеїдальної форми? 

4. Назвіть данні, що є початковими для проектування. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  17 
 

1. Дайте визначення коефіцієнту потужності. 

2. Машинна постійна та коефіцієнт використання. 

3. За яким законом проводять розрахунок магнітного кола? 

4. Які класи ізоляції Вам відомі? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  18 
 

1. Які втрати потужності в асинхронному двигуні Вам відомі? 

2. Що буде відбуватись при збільшенні значення магнітної індукції у 

повітряному проміжку? 

3. Дайте визначення магнітним втратам потужності. 

4. Що таке тепловий фактор? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  19 
 

1. При розрахунку яких характеристик необхідно враховувати ефект витіснення 

струму ротора та насичення зубцевого шару? 

2. Наведіть класифікацію та конструкцію обмотки статора асинхронного 

двигуна. 

3. Що відносять до параметрів обмотки? 

4. Які є задачі й методи проектування електричних машин? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  20 
 

1. Що є причинами виникнення додаткових втрат у номінальному режимі роботи 

асинхронного двигуна? 

2. Які є типи короткозамкнених обмоток ротора та особливості їх виготовлення? 

3. До чого призводить скіс пазів ротора? 

4. Які втрати потужності в асинхронному двигуні Вам відомі? 
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