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ВСТУП 

Методичні вказівки присвячені дослідженню електромагнітних полів в 
магнітних системах різних типових форм, що відповідає навчальної дисцип-
ліні «Теорія електромагнітних полів і процесів в електротехніці». Тут міс-
тяться набір завдань для лабораторних робіт, що виконуються на комп’юте-
рах, і надаються пояснення до їх виконання та оформлення.  

Основою розуміння лабораторних робіт є лекційний теоретичний мате-
ріал і навички розрахунків магнітних полів на практичних заняттях, уміння 
працювати з комп’ютерним програмним забезпеченням.  

На лабораторні роботи винесена низка завдань різного рівня складності. 
Починається робота з простого об’єкту – комп’ютерного дослідження магніт-
ного поля прямолінійних нескінченно довгих провідників із струмами, розта-
шованих в однорідному немагнітному просторі. Потім об’єкти поступово усе 
більш ускладнюються. І у результаті від однорідного немагнітного простору 
відбувається перехід до розрахунків магнітного поля в неоднорідному прос-
торі, у тому числі в об’єктах з феромагнітними осердями, що характеризу-
ються нелінійними магнітними властивостями. Найбільш складна лаборато-
рна робота присвячена чисельному розрахунку магнітного поля методом скі-
нчених різниць.  

Відомо, що принцип дії більшості електротехнічних пристроїв, у тому 
числі, трансформаторів і електричних машин, заснований на існуванні і взає-
модії магнітних полів. Розуміння суті і ролі цих полів, уміння їх розрахову-
вати і аналізувати є ключем до розуміння принципу дії, розрахунку і проекту-
вання цих пристроїв. Підготовка до цього студентів – майбутніх фахівців еле-
ктромашинобудівників, і є загальною метою виконання лабораторних робіт. 

Результати виконання лабораторних робіт розраховані і представлені в 
різних формах магнітні поля, що є одночасно основою виконання курсової ро-
боти з однієї і тієї ж дисципліни. 

Загальне формулювання завдання на лабораторні роботи і прин-
ципи їх оформлення полягають в наступному. 

При виконанні лабораторних робіт студенти використовують комп’юте-
рні програми, які написані і реалізовані на алгоритмічній мові Паскаль. Сту-
денти повинні вивчити суть програм і уміти їх пояснити при допуску до вико-
нання лабораторної роботи на кафедральних комп’ютерах, а також при захи-
сті оформленого звіту за черговою лабораторною роботою. Ці ж програми мо-
жуть бути написані студентами самостійно на будь-якій алгоритмічній мові.  
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Окрім знання програм, основним завданням студента на конкретній ла-
бораторній роботі є формування файлу вихідних даних для заданого варіанту 
параметрів об’єкту, для якого розраховується магнітне поле, а також уміння 
запуску програми і управління видаваною інформацією в процесі роботи про-
грами. Ще, як правило, перед запуском програми необхідно настроїти шляхи, 
що вказують на місце розташування графічного редактора, місце розташу-
вання файлу з вихідною інформацією і місця розташування файлів для запису 
результуючої графічної і текстової інформації. Можливі і інші коригування 
програм, спрямовані на поліпшення якості інформації, що видається у резуль-
таті роботи. 

При виконанні лабораторних робіт на кожен комп’ютер може приходи-
тися 1 – 2 студенти. Передусім, студенти повинні настроїти комп’ютерну про-
граму під свою поточну роботу, про що сказано вище.  

Після налаштування комп’ютера проводиться тестування роботи про-
грами, відповідній чергової роботі, і отримання навичок управління нею з ви-
користанням тестових даних об’єкту, що розраховується. 

Потім кожен студент повинен ввести у файл вихідних даних параметри 
індивідуального варіанту об’єкту, що розраховується, запустити програму і 
отримати результати, визначені в завданні на роботу. Ці результати будуть 
записані у вказані студентом файли, і їх необхідно кожному студентові пере-
писати на особистий носій інформації (флеш-карту) або відправити на особи-
стий комп’ютер електронною поштою. Це необхідно для подальшої обробки 
і оформлення звіту за роботою, а також для використання в курсовій роботі. 
Останнє можливо завдяки тому, що варіанти індивідуальних даних для лабо-
раторної роботи і курсової роботи є однаковими для кожного студента. 

Звіт про лабораторну роботу оформлюється на підставі правил чинних 
стандартів кожним студентом індивідуально, на аркушах формату А4 з одного 
боку і із залишенням полів : ліворуч – 25 мм; праворуч – 15 мм; знизу і згори 
– по 20 мм. Номера листів вказуються вгорі праворуч, їх рахунок ведеться від 
титульного аркуша, але номери ставляться з другого аркуша. 

З метою індивідуалізації оформлення рекомендується звіт виконувати 
рукописним – якісним і розбірливим почерком з густиною приблизно 25 – 30 
рядків на сторінку. Окремі частини звіту можуть бути, за вказівкою викла-
дача, виконані друком принтера, у тому числі – титульний аркуш і графічний 
комп’ютерний матеріал. Усі рисунки і таблиці мають бути пронумеровані, на 
них мають бути посилання в тексті звіту. Рисунки, отримані в процесі 
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комп’ютерних розрахунків по програмах на мові Паскаль, мають бути графі-
чно оброблені в якому-небудь графічному редакторі, наприклад, Paint. 

Звіти повинні містити:  
1) титульний аркуш (приклад в додатку А); 
2) вступ, що пояснює коротко суть і зміст роботи;  
3) формулювання завдання з наданням числових даних конкретного ва-

ріанту і зображенням об’єкту, що розраховується, в масштабі з конкретними 
геометричними розмірами;  

4) опис математичної моделі – використовувані базові формули або рі-
вняння, що становлять основу рішення даної задачі; 

5) числові результати розрахунку і графічний матеріал, які обумовлені 
в кожному конкретному завданні і отримані комп’ютерним розрахунком. 

Приклади оформлення графічного матеріалу надані далі в кожному за-
вданні після його постановки. 

Звіти по лабораторних роботах студенти здають викладачеві в індивіду-
альному порядку. При цьому необхідно знати суть кожної вирішуваної задачі, 
пояснити отримані результати і зображені графіки, уміти пояснити викорис-
тані комп’ютерні програми і продемонструвати індивідуальне уміння роботи 
з ними.  

Принципи оперування з простором при розрахунку магнітних полів на-
дані в додатку Б. Принципи роботи з програмами при комп’ютерному розра-
хунку магнітних полів представлені в додатку В. 

План виконання робіт представлений в додатку Г. 
Перед початком виконання лабораторних робіт необхідно в обов’язко-

вому порядку вивчити ці правила і повторювати їх перед виконанням кожної 
чергової лабораторної роботи.  
 Для зручності роботи з програмним забезпеченням лабораторних робіт 
введена і використовується наступна система імен:  
M_POLE12 – ім’я теки, в якій зберігаються файли; 
LbNN_pro.pas – імена програмних файлів;  
LbNN_inf.pas – імена текстових файлів з вихідною інформацією;  
LbNN_res.pas – імена текстових файлів з результатами розрахунків;  
LbNN_grN.bmp – імена графічних файлів з рисунками,  
де NN – двозначний номер лабораторної роботи (від 01 до 11);  
N – номер графічного файлу (будь-які символи: 1, 2, 3 … або a, b, c ...). 
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ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

Лабораторна робота 1  
Магнітне поле провідників в однорідному просторі 

 1.1. Загальна робота з тестовим варіантом 
1. Ознайомитися з математичною основою і програмою розрахунку ма-

гнітного поля нескінченно довгих провідників круглого перерізу, розташова-
них в однорідному немагнітному просторі.  

2. Настроїти програму під індивідуальну роботу на цьому комп’ютері – 
відповідно до вказівок в додатку В. 

3. Ознайомитися з файлом вихідних даних, що містить інформацію для 
тестового варіанту – розрахунку магнітного поля двох провідників із зустріч-
ним напрямом струмів (рис. 1.1, а). Тут позначення мають наступний сенс:  I1, 
I2 – струми провідників; Rp – їх радіуси; xb1, yb1, xb2, yb2 – координати їх центрів. 
А у файлі даних ці величини представлені масивами Tok[n], rp[n], xb[n], yb[n]. 
Величини, які задають прямокутну область простору для побудови вектор-
ного поля і лінію для побудови графіків, відповідають позначенням, як і в до-
датку Б.  

4. Запустити програму і провести 
розрахунок магнітного поля для заданого 
тестового варіанту з двох провідників із 
зустрічним напрямом струмів. Результати 
розрахунку – картину магнітного поля і 
графіки розподілу складових магнітної 
індукції зберегти у файлах, яким заздале-
гідь мають бути призначені конкретні 
імена. 

5. Переформувати файл вихідних 
даних і виробити розрахунок магнітного 
поля поодинокого провідника (рис. 1.1, б) 
з його параметрами з тестового варіанту. 
Результати розрахунку – картину магніт-
ного поля і графіки розподілу складових 
магнітної індукції зберегти у файлах з но-
вими іменами. 
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Рисунок 1.1 
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6. Переформувати файл вихідних даних під чотири провідники, розта-
шовані відповідно до рис. 1.1, в, зберігаючи параметри окремих провідників, 
як і в тестовому варіанті. Виконати розрахунок магнітного поля і результати 
– векторну картину і графіки, зберегти у файлах, яким знову потрібно призна-
чити нові імена. 

7. Файл вихідних даних і файли результатів зберегти на власному (сту-
дента) носієві інформації для оформлення звіту. 

 1.2. Індивідуальна робота студента над своїм варіантом 
1. Відповідно до рис. 1.1, а і даними з табл. 1.1 сформувати розрахун-

кову модель для двох паралельних довгих провідників круглого перерізу c од-
наковими струмами I, які знаходяться в однорідному немагнітному просторі 
(принцип формування – на рис. В. 1).  

Таблиця 1.1 

Ва- 
рі- 

ант 

Параметри Ва- 
рі- 

ант 

Параметри Ва- 
рі- 

ант 

Параметри Ва- 
рі- 

ант 

Параметри 

Rp d I Rp d I Rp d I Rp d I 

мм мм А мм мм А мм мм А мм мм А 

1 0,5 4 3 9 1,8 18 50 17 0,5 5,0 4,0 25 1,8 18 45 

2 0,6  3,6 6 10 2,0 16 38 18 0,6 4,8 5,0 26 2,0 16 40 

3 0,7 7 7 11 2,2 13,2 56 19 0,7 4,2 8,0 27 2,2 13,2 48 

4 0,8 6,4 6 12 2,4 24 90 20 0,8 8,0 8,0 28 2,4 14,4 95 

5 1,0 6 13 13 2,6 20,8 64 21 1,0 8,0 10 29 2,6 26 70 

6 1,2 12 23 14 2,8 16,8 99 22 1,2 7,2 25 30 2,8 22,4 90 

7 1,4 11,2 19 15 3,0 30 130 23 1,4 14,0 22 31 3,0 18 120

8 1,6 9,6 32 16 3,2 25,6 97 24 1,6 12,8 28 32 3,2 32 95 

 
2. Підготувати файл вихідних даних для заданого варіанту при зустріч-

них напрямках струмів, у тому числі – параметри області для картини векто-
рного поля, і параметри лінії для побудови графіків складових магнітної інду-
кції. У програмі призначити індивідуальні імена файлів для запису усієї під-
сумкової інформації.  

3. Запустити програму і проаналізувати отримувані числові і графічні 
результати. При необхідності скоректувати параметри в програмі і у файлі да-
них і повторити розрахунки.  

4. У файлі вихідних даних змінити напрямки струму в одному з провід-
ників (знак одного зі струмів), задати нові імена файлів для запису результатів 
і знову розрахувати і побудувати картину векторного магнітного поля і гра-
фіки розподілу складових магнітної індукції. 
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5. Файл вихідних даних і файли результатів зберегти на власному носі-
єві інформації для подальшого оформлення звіту, а також для курсової ро-
боти, оскільки варіант її даних у кожного студента співпадає з даними в лабо-
раторній роботі. 

  1.3 Оформлення звіту 
Звіт по роботі повинен містити постановку завдання, основні розрахун-

кові формули, роздруківки  файлів вихідних даних, таблицю розрахованих 
значень магнітної індукції (у скороченому вигляді), картини векторного маг-
нітного поля і графіки розподілу складових магнітної індукції. 

При цьому мають бути представлені дані, як загального, так і індивіду-
ального варіантів. Приклади оформлення графічного матеріалу надані на на-
ступних рисунках. При зустрічних напрямках струмів в провідниках векторна 

картина магнітного поля (вектори магнітної індукції B  у вказаному масштабі) 
надана на рис. 1.2, на рис. 1.3 – графіки розподілу By(x) і Bx(x) уздовж осі x. 
Аналогічні зображення при однаковому напрямку струмів дані на рис. 1.4 і 1.5  

 

 

Рисунок 1.2 
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Рисунок 1.3 
 

 
  

Рисунок 1.4 
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Рисунок 1.5 

 
 

Лабораторна робота 2 
Магнітне поле струмопровідних шин в однорідному просторі 

 2.1. Загальна робота з тестовим варіантом 
1. Ознайомитися з математичними основами і програмою розрахунку 

магнітного поля нескінченно довгих шин прямокутного перерізу, розташова-
них в однорідному немагнітному просторі.  

2. Настроїти програму під індивідуальну роботу на цьому комп’ютері – 
відповідно до вказівок в додатку В. 

3. Ознайомитися з файлом вихідних даних, що містить інформацію для 
тестового варіанту – розрахунку магнітного поля чотирьох шин з вказаними 
напрямами струмів (рис. 2.1), де також надані позначення розмірів шин. Поз-
начення координат центрів шин, параметрів області розрахунку для побудови 
векторного поля і лінії для побудови графіків складових магнітної індукції 
представлені в додатках Б і В. Додамо, що вводиться також число mn, яке по-
значає кількість елементів дроблення перерізів шин по їх меншому розміру. 
По більшому розміру перерізу кількість елементів дроблення приймається ав-
томатично так, щоб перерізи елементів дроблення були як можна ближчі за 
формою до квадратів. 
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4. Запустити про-
граму і провести розра-
хунок магнітного поля 
для заданого тестового 
варіанту розрахункової 
моделі. Результати роз-
рахунку – картину век-
торного магнітного поля 
і графіки складових маг-
нітної індукції зберегти 
у файлах з призначе-
ними конкретними іме-
нами. 

5. Переформувати 
файл вихідних даних 
так, щоб напрями стру-
мів в шинах 1 і 2 змінити на протилежні. Виконати розрахунок магнітного 
поля, і результати розрахунку – картину магнітного поля і графіки розподілу 
складових магнітної індукції зберегти у файлах, яким заздалегідь потрібно 
призначити нові імена. 

6. Переформувати файл вихідних даних і виробити розрахунок магніт-
ного поля поодинокої шини з її параметрами з тестового варіанту. Результати 
розрахунку - картину магнітного поля і графіки магнітної індукції зберегти у 
файлах, яким заздалегідь потрібно призначити нові імена. 

7. Файл вихідних даних і файли результатів зберегти на власному (сту-
дента) носієві інформації для подальшого оформлення звіту. 

  2.2 Індивідуальна робота студента над своїм варіантом 

Представлення об’єкту. Варіанти вихідних даних представлені в 
табл. 2.1. У кожному з них є вказівка на конкретний варіант розташування 
шин на рис. 2.2, де позначені головні розміри a і c; розміри меншої і більшої 
сторін перерізу g, h – усіх чотирьох шин. Інші розміри можна визначити, вра-
ховуючи симетрію і очевидне розташування конкретних бічних сторін шин на 
одних лініях.  По усіх шинах проходить однаковий струм I, а шини об’єднані 
в дві пари: 1 – 2 и 3 – 4.  У перших шинах кожної з двох пар, тобто в 1 – ой і 
3 – їй струм спрямований "до нас" – позитивне значення, в других шинах, 
тобто в 2 – ой і 4 – ой – "від нас" – негативне значення.  

 
Рисунок 2.1 
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Таблиця 2.1 

В
ар

іа
нт

 

Н
ом

ер
 

ри
су

нк
у Розміри, мм 

Струм 
I, А 

В
ар

іа
нт

 

Н
ом

ер
 

ри
су

нк
у Розміри, мм 

Струм
I, А a с g h a с g h 

1 1 50 20 10 20 2000 17 1 60 30 10 20 1500
2 2 20 60 12 22 2200 18 2 30 70 12 22 1800
3 3 40 70 14 24 1800 19 3 50 80 14 24 1500
4 4 80 50 16 26 2500 20 4 80 60 16 26 2000
5 5 90 40 18 28 2800 21 5 90 30 18 28 2500
6 6 80 60 20 30 4200 22 6 70 50 20 30 3500
7 7 90 50 10 30 1200 23 7 80 40 10 30 1600
8 8 100 60 12 32 2000 24 8 90 50 12 32 2200
9 9 120 90 14 34 1900 25 9 100 80 14 34 2000
10 10 80 40 16 36 3500 26 10 70 30 16 36 3300
11 11 60 90 18 38 5500 27 11 50 80 18 38 6000
12 12 40 60 20 40 4000 28 12 50 50 20 40 3500
13 13 50 30 10 15 1200 29 13 60 40 10 15 1500
14 14 80 50 12 20 1400 30 14 60 80 12 20 1600
15 15 90 60 14 25 1500 31 15 100 50 14 25 2000
16 16 50 40 16 30 3200 32 16 60 30 16 30 3000

 
У лабораторній роботі слід виконати наступні завдання. 
1. Відповідно до рис. 2.2 і до даних з табл.2.1, сформувати розрахункову 

модель з чотирьох досить довгих шин прямокутного перерізу, які знаходяться 
в однорідному немагнітному просторі. Принцип формування моделі повинен 
відповідати рис. В. 1. 

2. Підготувати файл вихідних даних для заданого варіанту, у тому числі 
– параметри області для картини векторного поля і лінії для побудови графіків 
складових магнітної індукції (рис. Б.1 і рис. Б.2). У програмі призначити імена 
файлів для запису усієї підсумкової інформації.  

3. Запустити програму і проаналізувати отримувані числові і графічні 
результати. При необхідності скоректувати параметри в програмі і у файлі да-
них і повторити розрахунки.  
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Рисунок 2.2 
 
4. В файлі вихідних даних змінити напрямки струмів (їх знаки) в одній 

з пар шин – в паре 1 – 2, задати нові імена файлів для записи результатів і знов 
розрахувати та побудувати картину векторного магнітного поля и графіки ро-
зподілу складових магнітної індукції. 

5. Файл вихідних даних и файли результатів зберегти на власному носії 
інформації для подальшого оформлення звіту, а також курсової роботи, так як 
варіант її даних у кожного студента співпадає з даними в лабораторній роботі. 

 2.3 Оформлення звіту 

Звіт по роботі повинен містити постановку завдання, основні розрахун-
кові формули, роздруківки файлів вихідних даних, таблицю розрахованих 
значень магнітної індукції (у скороченому вигляді), картини векторного маг-
нітного поля і графіки складових магнітної індукції. 

При цьому мають бути представлені дані, як загального, так і індивіду-
ального варіантів. Приклади оформлення графічного матеріалу в цілому від-
повідають рис. 2.3 - рис. 2.6, де показані векторні магнітні поля в заданих об-
ластях простору, а також графіки розподілу складових магнітної  індукції на 
заданій лінії при різних напрямах струмів в провідникових шинах. 
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Рисунок 2.3 
 
 

 
Рисунок 2.4 
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Рисунок 2.5 

 
Рисунок 2.6 
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Лабораторна робота 3  

Магнітне поле прямолінійного провідника  
скінченої довжини 

 3.1 Загальна робота з тестовим варіантом 
1. Ознайомитися з математичною основою і програмою розрахунку ма-

гнітного поля провідника кінцевої довжини, розташованого в однорідному не-
магнітному просторі.  

2. Настроїти програму під індивідуальну роботу на цьому комп’ютері – 
відповідно до вказівок в додатку В. 

3. Ознайомитися з файлом вихідних даних, що містить інформацію для 
тестового варіанту – розрахунку магнітного поля провідника скінченої дов-
жини dl, по якому про-
ходить струм I  
(рис. 3.1).  

4. Запустити 
програму і провести 
розрахунок магніт-
ного поля для зада-
ного тестового варіа-
нту провідника скінче-
ної довжини. Резуль-
тати розрахунку – гра-
фіки розподілу модуля магнітної індукції зберегти у файлі, якому має бути 
призначене конкретне ім’я. 

5. Файл вихідних даних і файли результатів зберегти на власному (сту-
дента) носієві інформації для оформлення звіту. 

  3.2 Індивідуальна робота студента над своїм варіантом 
1. Відповідно до рис. 3.2 і до даних з табл.3.1 сформувати розрахункову 

модель для зображеного провідника завдовжки d, який знаходяться в однорі-
дному немагнітному просторі і по якому проходить струм I.  

2. Підготувати файл вихідних даних для заданого варіанту, у тому числі 
– параметри області для отримання чисельних значень магнітної індукції, і 
двох ліній для побудови графіків її розподілу. У програмі призначити свої 
імена файлів для запису усієї підсумкової інформації.  

 

 
Рисунок 3.1 
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Рисунок 3.2 

Таблиця 3.1 

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

d, м 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 

I, А 100 85 65 55 75 95 80 60 50 70 90 

Варіант 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

d, м 0,56 0,64 0,32 0,44 0,52 0,36 0,46 0,58 0,66 0,35 0,42 

I, А 120 100 150 250 400 240 160 220 180 96 125 

Варіант 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

d, м 1,0 0,3 0,2 0,36 0,48 0,92 0,84 0,78 0,66 0,54 0,88 

I, А 120 150 100 250 500 120 150 100 155 165 105 

 
3. Запустити програму і проаналізувати отримувані числові і графічні 

результати. При необхідності скоректувати параметри в програмі і у файлі да-
них і повторити розрахунки.  

4. Файл вихідних даних і файли результатів зберегти на власному носі-
єві інформації для подальшого оформлення звіту, а також курсової роботи, 
оскільки варіант її даних у кожного студента співпадає з даними в лаборатор-
ній роботі. 

 3.3 Оформлення звіту 
Звіт по роботі повинен містити постановку завдання, основні розрахун-

кові формули, роздруківку файлів вихідних даних, таблицю розрахованих зна-
чень магнітної індукції і графіки розподілу магнітної індукції. 

При цьому мають бути представлені дані, як загального, так і індивіду-
ального варіантів. Приклад оформлення графічного матеріалу надано на 
рис. 3.3. Тут побудовані в загальній координатній системі графіки розподілу 
магнітної індукції B уздовж двох ліній, розташованих паралельно провіднику 
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на заданих відстанях b1 і b2 від нього (дві лінії на видаленнях 0,1d і 0,5d, а 
також рекомендовані точки розрахунку показані на рис. 3.2).  

У тій же координатній системі на графіках показані рівні магнітної ін-
дукції, розрахованої на тих же двох лініях  для випадку провідника нескінчен-
ної довжини ( d ). 

 

Лабораторна робота 4  
Магнітне поле на осі кругового витка 

і на загальній осі круглих котушок  

 4.1 Загальна робота з тестовими варіантами 
1. Ознайомитися з математичною основою і програмою розрахунку ма-

гнітного поля кругового витка і співвісних круглих котушок із струмом, роз-
ташованих в однорідному немагнітному просторі.  

2. Настроїти програму під індивідуальну ро-
боту на цьому комп’ютері – відповідно до вказівок 
в додатку В. 

3. Ознайомитися з файлом вихідних даних, 
що містить інформацію для тестового варіанту – ро-
зрахунку магнітного поля кругового витка 
(рис. 4.1). Тут надані позначення внутрішнього ра-
діусу витка rin, а також розміри його перерізу hy і gx. 

 

Рисунок 3.3 

 
Рисунок 4.1 
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По осі z середня радіальна лінія витка має координату zb. Для поодинокого 
витка задається струм I (tok), кількість витків Nw = 1 і кількість елементів роз-
биття перерізу mn = 1. У результаті виток буде представлений тонкою круго-
вою ниттю, яка співпадає скрізь з центром перерізу реального провідника.  

Розподіл магнітної індукції отримується розрахунком в точках на осі z 
в межах від zpg1 до zpg2, причому точки розділені mpg інтервалами.  

4. Запустити програму і розрахувати магнітне поле тестового варіанту 
кругового витка. Результати розрахунку – графік розподілу Bz –складовою ма-
гнітної індукції на осі витка, зберегти у файлі, якому заздалегідь має бути при-
значене конкретне ім’я. 

5. Переформувати програму і файл вихідних даних під розрахунок маг-
нітного поля на осі круглої котушки, яка з вказівкою розмірів перерізу зобра-
жена на рис. 4.2. Вона 
має Nw витків, по кож-
ному з яких проходить 
струм I1 (tok). В да-
ному випадку кіль-
кість елементів роз-
биття mn відповідає 
меншій стороні пере-
різу, а по більшій сто-
роні розбиття проводиться з аналогічним кроком. Розрахунок магнітного поля 
проводиться методом накладення від елементарних кругових витків, що утво-
рилися.  

6. Запустити програму і виконати ті ж дії, що і в пункті 4.  
7. Переформувати програму і файл вихідних даних під розрахунок маг-

нітного поля на спільній 
осі двох круглих коту-
шок, які з позначеннями 
розмірів їх перерізів зо-
бражені на рис. 4.3. Ко-
жна котушка має свою 
кількість витків Nw і свій 
струм: I1 (tok[1]) і I2 
(tok[2]). Для обох коту-
шок кількість елементів 
розбиття mn однакове, і 

 
Рисунок 4.2 

 
Рисунок 4.3 
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воно відповідає меншій стороні їх перерізів. Розрахунок магнітного поля про-
водиться методом накладення від елементарних кругових витків, що утвори-
лися, і від двох котушок.  

8. Запустити програму і виконати ті ж дії, що і в пункті 4.  
9. Файл вихідних даних і файли результатів зберегти на власному (сту-

дента) носієві інформації для оформлення звіту. 

 4.2 Індивідуальна робота студента над своїм варіантом 
1. Нас рис. 4.4 зображений в двох проекціях круговий виток з середнім 

радіусом a, що знаходиться в однорідному немагнітному просторі, і по якому 
проходить струм I. За даними табл.4.1 сформувати розрахункову модель для 
цього витка по аналогії з рис. 4.1. 

2. Підготувати файл ви-
хідних даних для заданого ва-
ріанту, у тому числі – параме-
три лінії для побудови графіку 
розподілу магнітної індукції на 
осі витка, співпадаючій з віссю 
z. У програмі призначити інди-
відуальні імена файлів для за-
пису усієї підсумкової інфор-
мації.  

3. Запустити програму і 
проаналізувати отримувані числові і графічні результати. При необхідності 
скоректувати параметри в програмі і у файлі даних і повторити розрахунки.  

Таблиця 4.1 

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a, м 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 

I, А 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 

Варіант 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

a, м 0,08 0,09 0,32 0,33 0,34 0,07 0,075 0,085 0,095 0,06 0,36 

I, А 100 120 1000 1200 1500 90 95 110 130 90 1400

Варіант 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

a, м 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 

I, А 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 

 

 
Рисунок 4.4 
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4. Сформувати розрахункову модель і файл вихідних даних для двох од-
накових співвісних круглих котушок, які зображено на рис. 4.3, але для інди-
відуального варіанту даних з табл.4.2. Кожна котушка має Nw витків і струм I. 
Відстань між центрами котушок дорівноє подвоєному радіусу rin. Внести ко-
рективи в програму для запису результатів розрахунку в нові файли.  

Таблиця  4.2 

Варі-
ант 

rin, м gx, м hy, м I, А Nw 
Варі-
ант 

rin, м gx, м hy, м I, А Nw 

1 0,160 0,026 0,031 9 250 18 0,288 0,046 0,055 14 550 

2 0,200 0,032 0,038 12 300 19 0,304 0,049 0,058 11 640 

3 0,528 0,053 0,069 13 750 20 0,336 0,054 0,065 12 700 

4 0,240 0,038 0,046 12 420 21 0,352 0,056 0,068 13 750 

5 0,625 0,075 0,094 34 600 22 0,264 0,026 0,034 12 200 

6 0,280 0,045 0,054 17 400 23 0,312 0,031 0,041 9 380 

7 0,438 0,052 0,066 25 400 24 0,384 0,038 0,050 10 500 

8 0,320 0,051 0,061 19 460 25 0,408 0,041 0,053 12 490 

9 0,360 0,058 0,069 20 580 26 0,432 0,043 0,056 14 550 

10 0,336 0,034 0,044 9 440 27 0,192 0,031 0,037 8 350 

11 0,288 0,029 0,037 8 350 28 0,456 0,046 0,059 11 640 

12 0,176 0,028 0,034 12 200 29 0,400 0,064 0,077 23 600 

13 0,504 0,050 0,066 13 700 30 0,250 0,030 0,037 13 250 

14 0,208 0,033 0,040 9 380 31 0,313 0,038 0,047 17 300 

15 0,224 0,036 0,043 8 440 32 0,375 0,045 0,056 18 420 

16 0,256 0,041 0,049 10 500 33 0,500 0,060 0,075 28 460 

17 0,272 0,044 0,052 11 490 34 0,563 0,068 0,084 30 580 

 
5. Запустити програму і проаналізувати отримувані числові і графічні 

результати. При необхідності скоректувати параметри в програмі і у файлі да-
них і повторити розрахунки.  

6. Файл вихідних даних для витка і котушок і файли результатів збере-
гти на власному носієві інформації для подальшого оформлення звіту, а також 
курсової роботи, оскільки варіант її даних у кожного студента співпадає з да-
ними в лабораторній роботі. 

 4.3 Оформлення звіту 
Звіт по роботі повинен містити постановку завдання, основні розрахун-

кові формули, роздруківку файлів вихідних даних, таблиці розрахованих зна-
чень магнітної індукції і графіки розподілу магнітної індукції Bz(z) на осі  z  
кругового витка. При цьому мають бути представлені дані як загальних, так і 
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індивідуальних варіантів.  
Приклади оформлення графіків дані на рис. 4.5 – рис. 4.7, де представ-

лені графіки розподілу осьової складової магнітної індукції Bz(z) для трьох ро-
зглянутих вище тестових варіантів.  
 

 

Рисунок 4.5 

 

Рисунок 4.6 
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Рисунок 4.7 

Лабораторна робота 5  
Магнітне поле прямокутного витка 

 5.1. Загальна робота з тестовим варіантом 
1. Ознайомитися з програмою розрахунку магнітного поля прямокут-

ного витка із струмом, поміщеного в однорідний немагнітний простір.  
2. Настроїти програму під індивідуальну роботу на цьому комп’ютері - 

відповідно до вказівок в додатку В. 
3. Ознайомитися з файлом вихідних даних, що містить інформацію для 

тестового варіанту - розрахунку магнітного поля прямокутного витка із стру-
мом. Використовувана система позначень при роботі з комп’ютерною програ-
мою представлена на рис. 5.1. Позначення мають сенс: Tok – струм витка; xb, 
yb, zb, ak, dk - координати його центру, ширина і довжина.  

На рис. 5.1 дана площина для побудови векторної картини поля : xp1, 
yp1, xp2, yp2 – координати лівої, нижньої, правої і верхньої меж; zp1 – коор-
дината положення площини по осі z. Ще призначаються mp, np – числа елеме-
нтів розбиття площини по горизонталі і вертикалі.  

Задаються лінії для графіків складових магнітної індукції:  
xpg1, xpg2 – координати початку і кінця лінії, паралельної осі x; ypg, zpg 

– координати розташування лінії по осях y і z; mpg – кількість елементів роз-
биття лінії;  

ypg1, ypg2 – координати початку і кінця лінії, паралельної осі y; xpg, zpg 
– координати розташування лінії по осях x і z; mpg – кількість елементів роз-
биття лінії залишається такою же, як і у попередньому випадку. 
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Рисунок 5.1 

 
4. Запустити програму і провести розрахунок магнітного поля для тес-

тового варіанту прямокутного витка. Результати розрахунку – векторне маг-
нітне поле і графіки розподілу складових магнітної індукції зберегти у файлі, 
якому заздалегідь має бути призначене конкретне ім’я. 

5. Файл вихідних даних і файли результатів зберегти на власному (сту-
дента) носієві інформації для подальшого оформлення звіту. 

5.2 Індивідуальна робота студента над своїм варіантом 
1. Нас рис. 5.2 зображений прямокутний виток із струмом I і з розмірами 

a×d, що знаходиться в однорідному немагнітному просторі. За даними з 
табл.5.1 сформувати розрахункову 
модель для цього витка. 

2. Підготувати файл вихід-
них даних для заданого варіанту 
витка, у тому числі – параметри 
площин для побудови векторних 
магнітних полів і ліній для побу-
дови графіків розподілів складових 
магнітної індукції. Ці лінії слід 
проводити аналогічно зображе-

0

 
Рисунок 5.2 
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ному на рис. 5.1. Площини, що паралельні площини 0xy, мають бути дві: одна 
повинна проходити через центр витка, другу слід винести за його торцеву ча-
стину.  

У програмі призначити індивідуальні імена файлів для запису усієї під-
сумкової інформації.  

3. Запустити програму і проаналізувати отримувані числові і графічні 
результати. При необхідності скоректувати параметри в програмі і у файлі да-
них і повторити розрахунки.  

4. Файл вихідних даних і файли результатів зберегти на власному носі-
єві інформації для подальшого оформлення звіту, а також курсової роботи, 
оскільки варіант її даних у кожного студента співпадає з даними в лаборатор-
ній роботі. 

Таблиця 5.1 

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a, м 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30

d, м 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,28 0,30 0,32 0,20 0,22 0,24

I, А 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

Варіант 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

a, м 0,08 0,09 0,32 0,33 0,34 0,07 0,075 0,085 0,095 0,06 0,36

d, м 0,05 0,06 0,24 0,38 0,30 0,10 0,12 0,105 0,125 0,08 0,30

I, А 100 120 1000 1200 1500 90 95 110 130 90 1400

Варіант 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

a, м 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31

d, м 0,15 0,09 0,10 0,11 0,13 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,25

I, А 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410

 

 5.3 Оформлення звіту 
Звіт по роботі повинен містити постановку завдання, основні розрахун-

кові формули, роздруківку файлів вихідних даних, картини векторних полів і 
графіки розподілу складових магнітної індукції. 

При цьому мають бути представлені дані як загального, так і індивідуа-
льного варіантів.  

Приклад оформлення комп’ютерних рисунків надано на рис. 5.3 – 5.6. 
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Рисунок 5.3 

 

 

Рисунок 5.4 
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Рисунок 5.5 

 

 

Рисунок 5.6 
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Лабораторна робота 6  
Магнітне поле прямокутної котушки 

 6.1 Загальна робота з тестовим варіантом 
1. Ознайомитися з теоретичними основами і програмою розрахунку ма-

гнітного поля прямокутної котушки із струмом, розташованої в однорідному 
немагнітному просторі.  

2. Настроїти програму під індивідуальну роботу на цьому комп’ютері – 
відповідно до вказівок в додатку В. 

3. Ознайомитися з файлом вихідних даних, що містить інформацію для 
тестового варіанту - розрахунку магнітного поля прямокутної котушки із 
струмом. Використовувана система позначень при роботі з комп’ютерною 
програмою представлена на рис. 6.1. Позначення мають наступний сенс: Tok 
- струм витка; Nw – кількість витків; xb, yb, zb – координати центру симетрії 
котушки; ak, dk – її ширина і довжина; gx, hy, fz – розміри перерізів сторін 
котушки;  mn – кількість елементів розбиття перерізу сторони котушки за її 
меншим розміром (по gx або hy). 

На рис. 6.1 показана площина для векторної картини поля: xp1, yp1, xp2, 
yp2 – координати лівої, нижньої, правої і верхньої меж; zp1 – координата роз-
ташування площини по осі z. У файлі даних призначаються mp, np – кількості 
елементів розбиття площини по горизонталі і вертикалі.  

Задаються лінії для побудови графіків складових магнітної індукції: xpg1, 
xpg2 – координати початку і кінця лінії, паралельної осі x; ypg, zpg – коорди-
нати розташу-
вання лінії по осях 
y і z; mpg – кіль-
кість елементів ро-
збиття лінії; ypg1, 
ypg2 – координати 
початку і кінця лі-
нії, паралельної осі 
y; xpg, zpg – коор-
динати розташу-
вання лінії по осях 
x і z (кількість еле-
ментів розбиття лі-
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нії mpg залишається такою, як і у попередньому випадку). 
4. Запустити програму і провести розрахунок магнітного поля для тес-

тового варіанту котушки. Результати розрахунку – векторне магнітне поле і 
графіки розподілу складових магнітної індукції зберегти у файлі, якому зазда-
легідь має бути призначене конкретне ім’я. 

5. Файл вихідних даних і файли результатів зберегти на власному (сту-
дента) носієві інформації для подальшого оформлення звіту. 

 

6.2 Індивідуальна робота студента над своїм варіантом 

1. Нас рис. 6.2 зображена прямокутна котушка, розташована в однорід-
ному немагнітному просторі. 
Її розміри позначені на рису-
нку, а варіанти даних приве-
дені в табл. 6.1. Котушка має 

Nw витків, по кожному з яких 

проходить струм I.  
2. Підготувати файл ви-

хідних даних для заданого ва-
ріанту котушки, у тому числі 
– параметри площин для по-
будови векторних магнітних 
полів і ліній для побудови графіків розподілів складових магнітної індукції. 
Ці лінії слід проводити аналогічно зображеному на рис. 6.1. Площини, пара-
лельні площини 0xy, мають бути дві: одна повинна проходити через центр ко-
тушки, другу слід винести за її торцеву частину.  

У програмі призначити індивідуальні імена файлів для запису усієї під-
сумкової інформації.  

3. Запустити програму і проаналізувати отримувані числові і графічні 
результати. При необхідності скоректувати параметри в програмі і у файлі да-
них і повторити розрахунки.  

4. Файл вихідних даних і файли результатів зберегти на власному носі-
єві інформації для подальшого оформлення звіту, а також курсової роботи, 
оскільки варіант її даних у кожного студента співпадає з даними в лаборатор-
ній роботі. 
 

 
Рисунок 6.2 
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Таблиця 6.1 

Варіант ak , м dk, м gx, м hy, м fz, м I, А Nw 

1 0,160 0,200 0,026 0,031 0,027 9 250 
2 0,200 0,250 0,032 0,038 0,034 12 300 
3 0,528 0,440 0,053 0,069 0,056 13 750 
4 0,240 0,300 0,038 0,046 0,040 12 420 
5 0,625 0,500 0,075 0,094 0,080 34 600 
6 0,280 0,350 0,045 0,054 0,047 17 400 
7 0,438 0,350 0,052 0,066 0,056 25 400 
8 0,320 0,400 0,051 0,061 0,054 19 460 
9 0,360 0,450 0,058 0,069 0,060 20 580 
10 0,336 0,280 0,034 0,044 0,036 9 440 
11 0,288 0,240 0,029 0,037 0,031 8 350 
12 0,176 0,220 0,028 0,034 0,030 12 200 
13 0,504 0,420 0,050 0,066 0,053 13 700 
14 0,208 0,260 0,033 0,040 0,035 9 380 
15 0,224 0,280 0,036 0,043 0,038 8 440 
16 0,256 0,320 0,041 0,049 0,043 10 500 
17 0,272 0,340 0,044 0,052 0,046 11 490 
18 0,288 0,360 0,046 0,055 0,048 14 550 
19 0,304 0,380 0,049 0,058 0,051 11 640 
20 0,336 0,420 0,054 0,065 0,056 12 700 
21 0,352 0,440 0,056 0,068 0,059 13 750 
22 0,264 0,220 0,026 0,034 0,028 12 200 
23 0,312 0,260 0,031 0,041 0,033 9 380 
24 0,384 0,320 0,038 0,050 0,041 10 500 
25 0,408 0,340 0,041 0,053 0,043 12 490 
26 0,432 0,360 0,043 0,056 0,046 14 550 
27 0,192 0,240 0,031 0,037 0,032 8 350 
28 0,456 0,380 0,046 0,059 0,048 11 640 
29 0,400 0,500 0,064 0,077 0,067 23 600 
30 0,250 0,200 0,030 0,037 0,032 13 250 
31 0,313 0,250 0,038 0,047 0,040 17 300 
32 0,375 0,300 0,045 0,056 0,048 18 420 
33 0,500 0,400 0,060 0,075 0,064 28 460 
34 0,563 0,450 0,068 0,084 0,072 30 580 
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6.3 Оформлення звіту 
Звіт за роботою повинен містити постановку завдання, зображення в ма-

сштабі конкретної котушки свого варіанту з розмірами; основні розрахункові 
формули, роздруківку файлів вихідних даних, картини векторних полів і гра-
фіки розподілу складових магнітної індукції. 

При цьому мають бути представлені дані і загального, і індивідуального 
варіантів котушки. Приклади оформлення графічного матеріалу надані на 
рис. 6.3 – 6.8. На рис. 6.3 дана векторна картина магнітного поля (вектори ма-

гнітної індукції B  у вказаному масштабі) в площині x–y при z = 0. На рис. 6.4 

представлені графіки розподілу складових магнітної індукції By(x) і Bx(x) уз-

довж осі x  при y = 0 і z = 0. На рис. 6.5 наданий графік розподілу складових 

магнітної індукції By(y) і Bx(y) уздовж осі y при x = 0 і z = 0.  

На рис. 6.6 дана векторна картина магнітного поля в площині, парале-
льній площині x – y, але зміщеною по осі z за торець котушки.  

На рис. 6.7 і рис. 6.8 представлені графіки розподілу просторових скла-
дових магнітної індукції по двох лініях, паралельних f–g і e–h (див. рис. 6.1), 
але зрушеним з центру по осі z на відстань, рівну 0,25 dk.  

 

 

Рисунок 6.3 
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Рисунок 6.4 
 

 
 

Рисунок 6.5 
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Рисунок 6.6 
 

 

Рисунок 6.7 
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Рисунок 6.8 

 
Лабораторна робота 7  

Метод дзеркальних відображень : 
магнітне поле поблизу плоскої межі розділу середовищ 

7.1 Загальна робота з тестовим варіантом 
1. Ознайомитися з теоретичними основами і з програмою розрахунку 

магнітного поля довгих струмопровідних шин прямокутного перерізу, розта-
шованих паралельно плоскій межі розділу середовищ з різними магнітними 
властивостями.  

2. Настроїти програму під індивідуальну роботу на цьому комп’ютері – 
відповідно до вказівок в додатку В. 

3. Ознайомитися з файлом вихідних даних з інформацією для першого 
тестового варіанту (рис. 7.1). У цьому варіанті довгий тонкий провідник із 
струмом I розташований паралельно плоскій межі розділу середовищ. Магні-
тна проникність середовища, в якому знаходиться провідник, 

7
0 104   Гн/м, для іншого середовища магнітна проникність Fe 

прийнята нескінченно великою, тобто Fe>>0.  

Позначення в програмі і на рис. 7.1 мають наступний сенс: Tok – струм 
шини; xb, yb – координати її центру; gx, hy – розміри перерізу; mn – кількість 
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елементів розбиття перерізу за меншим розміром (при mn = 1 увесь струм зо-
середжується в центрі шини і її розміри, в принципі, не мають значення, а для 
наочності мають бути досить малими).  

На рис. 7.1 також показана площина для побудови векторної картини 
поля: xp1, yp1, xp2, yp2 – координати лівої, нижньої, правої і верхньої меж. У 
файлі даних призначаються mp, np – кількості елементів розбиття площини по 
горизонталі і вер-
тикалі. Задається 
також лінія для 
побудови графіків 
складових магніт-
ної індукції: xpg1, 
xpg2 – координати 
початку і кінця лі-
нії, паралельної 
осі x; ypg – y – ко-
ордината розта-
шування лінії. По 
осі y відлік ве-
деться від лінії розділу середовищ, де y = 0. 

4. Запустити програму і провести розрахунок магнітного поля для тес-
тового варіанту поодинокого провідника. Результати розрахунку – векторне 
магнітне поле і графіки розподілу складових магнітної індукції зберегти у 
файлах, яким заздалегідь мають бути призначені конкретні імена. 

5. Переформувати програму (імена файлів запису) і файл вихідних даних 
під другий тестовий варіант (рис. 7.2). Тут паралельно плоскій межі розділу 
середовищ розташовано дві довгі шини. Їх струми I1 і I2 прийняті однаковими, 
але спрямовані зустрічно один одному. У іншому позначення і їх сенс співпа-
дають з викладеним в п.3, але тепер вводиться інформація для кожної з шин і 
їх розміри мають сенс, так як mn>1. 

6. Запустити програму і провести розрахунок магнітного поля для тес-
тового варіанту з двох шин. Результати розрахунку – векторне магнітне поле 
і графіки розподілу складових магнітної індукції зберегти у файлах, яким вже 
призначені свої конкретні імена. 

7. Файл вихідних даних і файли результатів зберегти на власному (сту-
дента) носієві інформації для оформлення звіту. 
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Рисунок 7.1 
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7.2 Індивідуальна робота студента над своїм варіантом 
1. На рис. 7.3 зобра-

жений довгий тонкий про-
відник із струмом I, розта-
шований паралельно плос-
кій межі розділу середо-
вищ. Вихідні дані для роз-
рахунку представлені в 
табл.7.1.  

2. Підготувати файл 
вихідних даних для зада-
ного варіанту, причому па-
раметри площини для по-
будови векторного магнітного поля мають бути такими, щоб вийшла сіткова 
структура, як на рис. 7.3. 

Таблиця 7.1  

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

d, мм 26 15 10 30 25 40 50 45 30 20 35 

I, А 800 250 500 1000 1500 600 1600 1300 750 1200 800

Варіант 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

d, мм 25 12 16 14 18 24 22 28 26 32 18 

I, А 600 1100 1250 750 500 600 700 900 800 850 330

Варіант 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

d, мм 17 33 27 44 58 43 38 26 36 23 17 

I, А 550 1150 1250 720 1550 1250 770 1440 880 660 1050

i

j
d

x

y

1 2
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Рисунок 7.3 
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У програмі призначити індивідуальні імена файлів для запису усієї під-
сумкової інформації.  

3. Запустити програму і проаналізувати отримувані числові і графічні 
результати. При необхідності скоректувати параметри в програмі і файлі да-
них і повторити розрахунки.  

4. Файл вихідних даних і файл результатів зберегти на власному носієві 
інформації для подальшого оформлення звіту, а також курсової роботи, оскі-
льки варіант її даних у кожного студента співпадає з даними в лабораторній 
роботі. 

 

 7.3 Оформлення звіту 
Звіт за роботою повинен містити постановку завдання, зображення в ма-

сштабі розрахункової моделі свого варіанту з розмірами; розрахункові фор-
мули, роздруківку файлів вихідних даних, картини векторних полів і графіки 
складових магнітної індукції. При цьому мають бути представлені дані, як за-
гального, так і індивідуального варіантів.  

Приклади оформлення графічного матеріалу надані на рис. 7.4 – 7.7. На 
рис. 7.4 дана векторна картина магнітного поля, а на рис. 7.5 представлені гра-

фіки розподілу складових магнітної індукції By(x) і Bx(x) уздовж осі x  при y = 

ypg для випадку поодинокого тонкого провідника. На рис. 7.6 і рис. 7.7 пред-
ставлені аналогічні зображення, але вже для випадку двох прямокутних шин.  

 

 

Рисунок 7.4 
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Рисунок 7.5 

 

 

Рисунок 7.6 

 На рис. 7.5 і 7.7 прямі суцільні лінії символізують розташування межі 
розділу середовищ, зображені також перерізи провідників. Координатна лінія 
0 – x відносно них розташована там, де розраховані і побудовані зображені на 
цих рисунках графіки складових магнітної індукції.  
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Рисунок 7.7 

 

Лабораторна робота 8  
Метод дзеркальних відображень: 

магнітне поле в проміжку між двома осердями 

8.1. Загальна робота з тестовими варіантами 
1. Ознайомитися з теоретичними основами і програмою розрахунку ма-

гнітного поля довгих провідників і котушок прямокутного перерізу, розташо-
ваних в проміжку між паралельними плоскими межами розділу середовищ з 
різними магнітними властивостями.  

2. Настроїти програму під індивідуальну роботу на цьому комп’ютері – 
відповідно до вказівок в додатку В. 

3. Ознайомитися з файлом вихідних даних з інформацією для першого 
тестового варіанту 
(рис. 8.1). У цьому ва-
ріанті в проміжку роз-
ташований довгий то-
нкий провідник із 
струмом I (на рис. 8.1 
показаний його пере-
різ). Магнітна проник-
ність середовища, де 
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Рисунок 8.1 
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знаходиться провідник, 7
0 104   Гн/м, для двох інших середовищ магні-

тна проникність Fe прийнята нескінченно великою.  

Позначення в програмі і на рис. 8.1 мають наступний сенс: Dd – розмір 
проміжку; Tok – струм провідника (I); xb, yb – координати його центру; gx, hy 
– розміри перерізу; mn – кількість елементів розбиття перерізу за меншим ро-
зміром. На рис. 8.1 також показана площина для побудови картини вектор-
ного поля: xp1, yp1, xp2, yp2 – координати лівої, нижньої, правої і верхньої 
меж. У файлі даних призначаються mp, np – кількості елементів розбиття пло-
щини по горизонталі і вертикалі. Задається також лінія для побудови графіків 
складових магнітної індукції: xpg1, xpg2 – координати початку і кінця лінії, 
паралельної осі x; ypg – y – координата розташування лінії; non, nok – номери, 
що враховуються для початкового і кінцевого відображень (при non = 0 – 
тільки реальний провідник). По осі y відлік ведеться від нижньої лінії розділу 
середовищ, де y = 0. 

4. Запустити програму і провести розрахунок магнітного поля для тес-
тового варіанту поодинокого провідника. Результати розрахунку – векторне 
магнітне поле і графіки розподілу складових магнітної індукції зберегти у 
файлах, яким потрібно призначити конкретні імена. 

5. Переформувати програму (імена файлів запису) і файл вихідних даних 
під другий тестовий варіант (рис. 8.2). У цьому варіанті в проміжку d показа-
ний переріз двох сторін довгої котушки з кількістю витків Nw. Їх струми I1 і I2 
прийняті однаковими, але спрямовані зустрічно один одному. У іншому поз-
начення і їх сенс співпадають з викладеним в п.3, тільки тепер вводиться ін-
формація для кожної із боків котушки. 
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Рисунок 8.2 

7. Переформувати програму (імена файлів запису) і файл вихідних даних 
під третій тестовий варіант (рис. 8.3). Тут в проміжку d показаний переріз чо-
тирьох сторін двох довгих котушок з кількістю витків Nw у кожної. Їх струми 
I1, I2, I3 і I4  прийняті однаковими, але спрямовані, як показано на рисунку. У 
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іншому сенс позначень співпадає з викладеним в п.3, але тепер вводиться ін-
формація для кожної з чотирьох боків. 
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Рисунок 8.3 

8. Запустити програму і провести розрахунок магнітного поля для тес-
тового варіанту з двох котушок. Результати розрахунку – векторне магнітне 
поле і графіки розподілу складових магнітної індукції зберегти у файлах, яким 
вже призначені свої конкретні імена. 

9. Файл вихідних даних і файли результатів зберегти на власному (сту-
дента) носієві інформації для оформлення звіту. 

8.2 Індивідуальна робота студента над своїм варіантом 

1. На рис. 8.4 зображений переріз довгої котушки. Вона має Nw витків і 
по ній проходить струм I. Котушка розташована в проміжку d між плоскими 
феромагнітними осердями, магнітна проникність яких прийнята дуже вели-
кою. Початкові дані для розрахунку відповідно до позначень розмірів на 
рис. 8.4 представлені в табл.8.1.  

2. Підготувати файл вихідних даних для заданого варіанту. 
Необхідно розрахувати на комп’ютері за наявною програмою вектор-

ний розподіл магнітного поля в проміжку, а також графіки розподілу складо-

вих магнітної індукції Bx(x) і By(x) уздовж лінії поверхні верхнього осердя 

(тобто при y = d) і по середній лінії розташування котушки.  
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Рисунок 8.4 
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Таблиця 8.1 

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

d, мм 20 22 24 21 26 28 30 32 34 21 23 

a, мм 80 88 96 84 104 112 120 128 136 84 92 

g, мм 10 11 12 11 13 14 15 16 17 11 12 

h, мм 6 7 7 6 8 8 9 10 10 6 7 

yb, мм 7 8 8 7 9 10 11 11 12 7 8 

I, А 1,6 9,6 7,8 5,2 3,8 3,1 9,6 7,0 7,3 1,9 4,5 

Nw 120 25 38 46 100 150 40 66 80 112 72 

Варіант 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

d, мм 25 27 29 31 33 30 20 22 24 21 26 

a, мм 100 108 116 124 132 120 100 110 120 105 130 

g, мм 13 14 15 16 17 15 15 17 18 16 20 

h, мм 8 8 9 9 10 9 8 9 10 8 10 

yb, мм 9 9 10 11 12 11 5 5 6 5 6 

I, А 3,0 5,9 7,3 5,0 4,8 7,4 3,1 19,2 15,7 10,4 7,6 

Nw 90 64 56 78 96 48 120 25 38 46 100 

Варіант 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

d, мм 28 30 32 34 21 23 25 27 29 31 33 

a, мм 140 150 160 170 105 115 125 135 145 155 165 

g, мм 21 23 24 26 16 17 19 20 22 23 25 

h, мм 11 12 13 14 8 9 10 11 12 12 13 

yb, мм 7 7 8 8 5 6 6 6 7 7 8 

I, А 6,1 19,2 14,0 14,6 3,8 9,1 6,1 11,8 14,5 10,0 9,7 

Nw 150 40 66 80 112 72 90 64 56 78 96 

У програмі призначити індивідуальні імена файлів для запису усієї під-
сумкової інформації.  

3. Запустити програму і проаналізувати отримувані числові і графічні 
результати. При необхідності скоректувати параметри в програмі і файлі да-
них і повторити розрахунки.  

4. Файл вихідних даних і файл результатів зберегти на власному носієві 
інформації для подальшого оформлення звіту, а також курсової роботи, оскі-
льки варіант її даних у кожного студента співпадає з даними в лабораторній 
роботі. 
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 8.3 Оформлення звіту 
Звіт по роботі повинен містити постановку завдання, зображення в ма-

сштабі розрахункової моделі свого варіанту з розмірами; розрахункові фор-
мули, роздруківку файлів вихідних даних, картини векторних полів і графіки 
розподілу складових магнітної індукції. При цьому мають бути представлені 
дані загального і індивідуального варіантів.  

Приклади оформлення графічного матеріалу надані на рис. 8.5 – 8.10. 
На рис. 8.5 дана векторна картина магнітного поля, а на рис. 8.6 представлені 

графіки розподілу складових магнітної індукції Bx(x) і By(x) уздовж осі x  при 

y = ypg для випадку поодинокого тонкого провідника. На рис. 8.7 і рис. 8.8 
представлені аналогічні зображення, але вже для випадку однієї котушки; на 
рис. 8.9 і рис. 8.10 – для двох котушок.  

 

Рисунок 8.5 
 

 

Рисунок 8.6 
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 Пунктирні жирні лінії на рис. 8.6, рис. 8.8 і рис. 8.10 показують розта-
шування поверхонь осердь, між якими зображені перерізи боків котушок. Ко-
ординатна лінія абсцис (0 – х) поєднана в проміжку з лінією у = ypg, де розра-
хований розподіл складових магнітної індукції, показаний у вигляді графіків 
на цих рисунках. 

 

Рисунок 8.7 

 

Рисунок 8.8 

 

Рисунок 8.9 
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Рисунок 8.10 

 

Лабораторна робота 9 
Пряма задача розрахунку магнітного кола 

і розрахунок магнітної характеристики  

 9.1 Загальна робота з тестовим варіантом 
1. Ознайомитися з теоретичними основами і програмою рішення прямої 

задачі розрахунку неоднорідного нерозгалуженого магнітного кола. З’ясувати 
суть магнітної характеристики котушки із сталевим осердям. 

2. Настроїти програму під індивідуальну роботу на конкретному 
комп’ютері – відповідно до вказівок в до-
датку В. 

3. Ознайомитися з файлом вихідних 
даних з інформацією для тестового варіа-
нту. На рис. 9.1 представлена електрома-
гнітна система, що складається з шихто-

ваного сталевого осердя з проміжком  і 

намотаної на нього котушки, що жи-
виться постійним струмом I і має N вит-
ків. Передбачається, що по магнітопро-
воду замикається основний магнітний по-

 
Рисунок 9.1 
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тік Ф, а на ділянці, де розташована котушка, ще проходить магнітний потік 

розсіяння Ф. 

Позначення в програмі і на рис. 9.1 мають сенс: kid – кількість розраху-
нкових точок магнітної характеристики (при kid = 1 буде тільки одноразове 
рішення прямої задачі); nu – кількість однорідних ділянок магнітного кола; 
kFe – коефіцієнт заповнення осердя сталлю; ks – коефіцієнт розсіяння магніт-
ного потоку; Pm – заданий основний магнітний потік.  
 В прикладі на рис. 9.1 магнітний коло має п’ять однорідних ділянок (ді-
лянка 5 складається з двох часток). Для кожної з ділянок в файлі даних вно-
сяться: тип (0 – проміжок; 1 або 2 – сталь; 2 – ділянка з магнітним потоком 
розсіяння); довжина (l1 – l5), габаритна ширина (a1 – a5) і товщина (c). 

Магнітні властивості матеріалу осердя характеризуються кривій намаг-
нічування H(B), для якої вводяться: kb – кількість точок, db – інтервал по осі 
магнітної індукції В, а також відповідна кількість значень по осі напруженості 
магнітного поля H. 

4. Запустити програму і для тестового варіанту магнітного кола по зада-
ному основному магнітному потоку Ф визначити МРС котушки F, а також 
провести ще kid разів рішення прямої задачі для розрахунку і побудови магні-
тної характеристики – залежності  Ф(F).  

Результати розрахунку – числові значення МРС F і магнітних величин по 
ділянках магнітопроводу (Bk – магнітна індукція; Hk – напруженість магніт-

ного поля; Hklk – падіння магнітної напруги), а також рисунок з магнітною 

характеристикою зберегти у файлах, яким заздалегідь повинно бути призна-
чені конкретні імена.  

9.2 Індивідуальна робота студента над своїм варіантом 
1. На рис. 9.2 представлена електромагнітна система, що складається з 

шихтованого сталевого осердя з двома проміжками  і намотаної на нього ко-

тушки. Котушка живиться постійним струмом I і має N витків. Передбача-
ється, що по магнітопроводу замикається основний магнітний потік Ф, а на 
тій ділянці, де розташована котушка, ще проходить магнітний потік розсіяння 

Ф. 

На рис. 9.3 задані варіанти структури осердя в припущенні, що вони від-
повідають системі на рис. 9.2, але відрізняються розташуванням проміжків і 
представленням котушки її перерізами – заштрихованими прямокутниками. 
Показані на рис. 9.2 позначення розмірів b, c, d, h зберігають свої позиції і на 
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рис. 9.3, а вільні від позначень на 
рис. 9.2 стрілочні розміри повинні до-
повнитися у відповідних місцях вказа-
ними на рис. 9.3 позначеннями a і (чи) 
b.  

Числові дані для варіантів елект-
ромагнітної системи, отримуваною 
трансформацією рис. 9.2 відповідно до 
рис. 9.3, представлені в табл.9.1.  

Окрім вже згаданих величин в 

табл. 9.1 також вказані: kFe –  коефіці-

єнт заповнення осердя сталлю; k – ко-

ефіцієнт розсіяння магнітного потоку 

на ділянці осердя, де розташована котушка:  )/( σσk .  

Крива намагнічування B(H) стали марки Ст.2, з якої виконане осердя, в 
числовій формі представлена в табл. 9.2 (за межами заданої ділянки кривої 
вона подовжується прямими лініями).  
 Завдання полягає в тому, щоб визначити струм котушки I, якщо в од-

ному з проміжків  осердя  задана вказана в табл. 9.1 магнітна індукція B, а 

конкретний проміжок показаний на рис. 9.3. Окрім цього, необхідно отримати 
магнітну характеристику цієї магнітної системи. 

2. Розбити головний контур магнітного кола на однорідні ділянки і під-
готувати відповідний файл вихідних даних для заданого варіанту. Для зада-
ного варіанту електромагнітної системи необхідно на комп’ютері за наявною 
програмою вирішити методом магнітного кола ті ж завдання, що і в пункті 9.1 
для тестового варіанту.  

3. У програмі призначити індивідуальні імена файлів для запису усієї 
підсумкової інформації. Запустити програму і проаналізувати отримувані чи-
слові і графічні результати. При необхідності скоректувати параметри в про-
грамі і файлі даних і повторити розрахунки.  

4. Файли вихідних даних і результатів зберегти на власному носієві ін-
формації для подальшого оформлення звіту, а також курсової роботи, оскі-
льки її варіант співпадає з варіантом в лабораторній роботі. 

c
d

h

b
I

I

N

 
Рисунок 9.2 
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Рисунок 9.3 
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Таблиця 9.1 

Варіанти Розміри осердя, мм N kFe k B  

да-
них 

рис. 
9.3 

d h a b c   –   –   –  Тл  –  

1 1 105 95 23 26 20 1,0 750 0,92 1,10 1,1 1,35 
2 2 115 100 25 28 22 1,2 800 0,93 1,05 1,15 1,3 
3 3 120 105 27 30 24 1,4 850 0,94 1,06 1,2 1,25 
4 4 130 110 29 32 26 1,6 900 0,95 1,07 1,25 1,2 
5 5 135 115 31 34 28 1,8 950 0,92 1,08 1,3 1,15 
6 6 140 120 33 36 30 2,0 1000 0,93 1,09 1,1 1,35 
7 7 110 90 24 27 21 1,1 700 0,94 1,10 1,2 1,3 
8 8 115 95 26 29 23 1,3 750 0,95 1,05 1,3 1,25 
9 9 125 100 28 31 25 1,5 800 0,92 1,06 1,15 1,4 
10 10 135 110 30 33 27 1,7 850 0,93 1,07 1,4 1,15 
11 11 140 120 32 35 29 1,9 900 0,94 1,08 1,1 1,3 
12 12 95 85 22 24 20 1,0 600 0,95 1,09 1,2 1,25 
13 13 100 90 23 25 21 1,2 650 0,92 1,10 1,3 1,2 
14 14 105 95 24 26 22 1,4 700 0,93 1,05 1,15 1,35 
15 15 110 90 25 27 23 1,6 750 0,94 1,06 1,25 1,3 
16 16 115 100 26 28 24 1,1 800 0,95 1,07 1,1 1,4 
17 17 120 105 27 29 25 1,3 850 0,92 1,08 1,2 1,3 
18 18 125 100 28 30 26 1,5 900 0,93 1,09 1,3 1,2 
19 19 130 110 29 31 27 1,7 950 0,94 1,10 1,15 1,35 
20 20 135 115 30 32 28 1,8 1000 0,95 1,05 1,25 1,32 
21 2 123 102 26 34 22 1,5 950 0,93 1,05 1,25 1,24 
22 4 132 112 28 33 27 1,6 860 0,95 1,06 1,2 1,23 
23 6 133 116 32 33 28 1,8 940 0,92 1,07 1,35 1,18 
24 8 140 120 33 36 32 2,0 980 0,93 1,08 1,15 1,31 
25 10 114 92 25 27 22 1,1 720 0,94 1,11 1,23 1,32 
26 12 116 98 27 30 24 1,3 770 0,95 1,06 1,32 1,26 
27 14 122 102 29 32 26 1,5 840 0,92 1,08 1,18 1,36 
28 16 133 108 30 33 27 1,7 820 0,93 1,07 1,42 1,13 
29 18 142 122 32 35 29 1,9 930 0,94 1,09 1,14 1,29 
30 20 98 86 23 24 20 1,0 640 0,95 1,08 1,24 1,24 
31 1 104 92 22 25 21 1,2 660 0,92 1,10 1,33 1,22 
32 3 108 96 25 28 22 1,4 760 0,93 1,06 1,18 1,33 
33 5 111 93 25 27 23 1,6 740 0,94 1,05 1,27 1,27 
34 7 117 103 27 29 25 1,1 890 0,95 1,07 1,19 1,35 
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 Таблиця 9.2 

B, Тл 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 

H, А/м 250 275 300 320 343 370 401 436 477 524 

B, Тл 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 

H, А/м 577 636 702 777 872 1000 1150 1330 1550 1840 

B, Тл 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 

H, А/м 2280 3000 4000 5350 7000 9350 11900 15150 19200 24300

B, Тл 2,0 2,05 2,1 2,15 2,2 2,25 2,3 2,35 2,4 2,45 

H, А/м 30700 38400 47000 58000 71500 93000 120000 156000 194000 233000

 

9.3 Оформлення звіту 
Звіт по роботі по-

винен містити постано-
вку завдання, зобра-
ження в масштабі розра-
хункової моделі з розмі-
рами; розрахункові фор-
мули, алгоритм рішення 
прямої задачі, роздрукі-
вку файлів вихідних да-
них і результатів, графік 
магнітної характеристики. При цьому мають бути представлені дані загаль-
ного і індивідуа-
льного варіан-
тів.  

Алгоритм 
рішення прямої 
задачі представ-
лений блок-схе-
мою на рис. 9.4, 
приклад магніт-
ної характерис-
тики у віднос-
них одиницях 
(в.о.) надано на 
рис. 9.5.   

                     Рисунок 9.5 

B   SB 121 ;ΦΦ δ  n,...,,kk

δσΦΦ kn 

n,...,,k
S

B
k

k
k 21 ; 




0

0
 k

k
B

H )( kkk BHH 




n

k
kklHF

1 N

F
I 

 
Рисунок 9.4 



 51

 
Лабораторна робота 10 

Зворотна задача розрахунку магнітного кола 

10.1 Загальна робота з тестовим варіантом 
1. Ознайомитися з теоретичною основою і програмою рішення зворот-

ної задачі розрахунку неоднорідного нерозгалуженого магнітного кола мето-
дом послідовних наближень.  

2. Настроїти програму під індивідуальну роботу на цьому комп’ютері – 
відповідно до вказівок в додатку В. 

3. Ознайомитися з файлом вихідних 
даних з інформацією для тестового варі-
анту. На рис. 10.1 представлена електро-
магнітна система, що складається з ших-
тованого сталевого осердя з проміжком 

 і намотаної на нього котушки, що жи-

виться постійним струмом I і має N вит-
ків. Передбачається, що по магнітопро-
воду замикається основний магнітний 
потік Ф, а на ділянці з котушкою ще про-

ходить магнітний потік розсіяння Ф.  

Показана на рис. 10.1 розрахункова 
модель така ж, як і в попередній лабора-
торній роботі №9 (рис. 9.1). Тому набір вихідних даних в основному повторю-
ється, але з деякими змінами під нове завдання: kid – допустиме кількість іте-
рацій; nu – кількість однорідних ділянок магнітного кола; kFe – коефіцієнт 
заповнення осердя сталлю; ks – коефіцієнт розсіяння магнітного потоку; dFm 
– допустима відносна погрішність з МРС котушки F; WP – коефіцієнт нижньої 
релаксації в ітераціях по магнітному потоку; Fm – задана МРС котушки. 
 У цьому прикладі (рис. 10.1) знову є п’ять однорідних ділянок (ділянка 
5 – складена). Для кожної ділянки вводяться: тип (0 – повітря; 1 або 2 – сталь; 
2 – ділянка з розсіянням); довжина (l1 – l5), м; габаритна ширина (а1 – а5) і 
товщина (c). Вводяться також для кривої намагнічування H(B): kb – кількість 
точок, db – інтервал по осі магнітної індукції В, а також відповідна кількість 
значень напруженості магнітного поля по осі H. 

 

Рисунок 10.1 
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4. Запустити програму і для тестового варіанту магнітного кола по зада-
ної МРС котушки Fm визначити основний магнітний потік Ф і відповідні ма-
гнітні величини по ділянках магнітопроводу (Bk – магнітна індукція; Hk – на-

пруженість магнітного поля; Hklk  – падіння магнітної напруги).  

Числові результати розрахунку, а також рисунок, що показує коливання 
магнітного потоку Ф і МРС F в ході ітераційного процесу (у відносних оди-
ницях) зберегти у файлах, яким заздалегідь мають бути призначені конкретні 
імена.  

 

10.2 Індивідуальна робота студента над своїм варіантом 

1. Для індивідуальної роботи студента використовується та ж електрома-
гнітна система з лабораторної роботи №9, яка представлена на рис. 9.2. Від-
повідно, використовуються задані на рис. 9.3 варіанти структури осердь і чи-
слові дані, які представлені в таблиці.9.1.  

 Але тепер в табл. 9.1 задається не магнітна індукція в проміжку B, а 

МРС котушки Fpr, яка отримана з прямої задачі в попередній лабораторній 
роботі. Причому цю МРС потрібно збільшити з використанням заданого  ко-

ефіцієнта , тобто для зворотної задачі береться МРС  Fm = Fpr. 

 Завдання полягає в тому, щоб визначити магнітний потік Ф і інші маг-
нітні величини по ділянках магнітного кола, які вже вказані в п.10.1, при за-
даної МРС котушки Fm. 

2. Підготувати файл даних для заданого варіанту магнітного кола. Дані 
безпосередньо магнітного кола і крива намагнічування беруться такими ж, як 
і в попередній лабораторній роботі. Для заданого варіанту електромагнітної 
системи треба вирішити на комп’ютері методом магнітного кола ті ж за-
вдання, що і в пункті 10.1 для тестового варіанту.  

У програмі призначити індивідуальні імена файлів для запису усієї під-
сумкової інформації.  

3. Запустити програму і проаналізувати отримувані числові і графічні 
результати. При необхідності скоректувати параметри в програмі і файлі да-
них і повторити розрахунки.  

4. Файл вихідних даних і файл результатів зберегти на власному носієві 
інформації для подальшого оформлення звіту, а також курсової роботи, оскі-
льки варіант її даних у кожного студента співпадає з даними в лабораторній 
роботі. 
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10.3 Оформлення звіту 
Звіт по роботі повинен містити постановку завдання, зображення в ма-

сштабі розрахункової моделі свого варіанту з вказівкою розмірів; розрахун-
кові формули, алгоритм рішення зворотної задачі, роздруківку файлів вихід-
них даних і результатів, графік проходження ітераційного процесу. При цьому 
мають бути представлені дані загального і індивідуального варіантів. Алго-
ритм рішення зворотної задачі представлений на рис. 10.2. 
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Рисунок 10.2 

У тексті алгоритму F1 і Ф1 – значення МРС і основного магнітного по-

току на початку кожної ітерації; F2  і Ф2 – у кінці ітерації; dF – поточне від-

хилення МРС від заданого значення Fm;  Фm – підсумкове значення магніт-

ного потоку. У блоці Ф2 на початку шляху задається початкове наближення 

основного магнітного потоку Ф. 
Приклад графіку проходження ітераційного процесу у відносних оди-

ницях (в.о.) надано на рис. 10.3, де n – номер ітерації. За одиниці магнітного 

потоку Ф і МРС F прийнято отримані їх усталені значення Fm і Фm – рішення 

зворотної задачі розрахунку магнітного кола.  
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Рисунок 10.3 

 

Лабораторна робота 11 

Розрахунок магнітного поля методом скінчених різниць 

11.1 Загальна робота з тестовим варіантом 
1. Ознайомитися з теоретичними основами і програмою чисельного ро-

зрахунку магнітного поля методом скінчених різниць. Цей розрахунок буду-
ється на основі цілого ряду ітерацій перерахунку векторного магнітного поте-
нціалу (ВМП) Aj,i  у вузлах розрахункової сітки, і питомого магнітного опору 

(ПМО) j,i в комірках цієї ж сітки на феромагнітних ділянках.  

2. Налагодити програму під індивідуальну роботу на цьому комп’ютері 
– відповідно до вказівок в додатку В. У тому числі адреси для запису рисунків 
з картиною магнітного поля Adrbmp_a і графіків розподілу магнітної індукції 
Adrbmp_b. 

3. Ознайомитися з розрахунковою моделлю магнітної системи і файлом 
вихідних даних для тестового варіанту.  

На рис. 11.1 представлена електромагнітна система, що складається з 

шихтованого сталевого осердя з проміжком  і намотаної на нього котушки, 

що живиться постійним струмом I і має N витків.  Ця розрахункова модель 
така ж, як і в попередніх лабораторних роботах №9 і №10 (рис. 9.1 і рис. 10.1). 
Але тепер котушка представлена перерізами її двох боків разом з їх розмірами 

g і f, а їх розташування відносно осердя зафіксоване розмірами проміжків k.  
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Параметри осердя задаються 
його розмірами  a, b, e, d, h, промі-

жок і його розташування –  і h. 

Осердя має товщину c і коефіцієнт 
заповнення сталлю kFe. 

На основі заданих розмірів 
для розрахунку магнітного поля 
заздалегідь формується прямоку-
тна сіткова модель в координатах 
x, y, яка представлена на рис. 11.2. 
Кількості вертикальних ліній сітки 
im і її горизонтальних ліній jm ма-
ють бути задані безпосередньо на початку тексту програми. 

 

 

Рисунок 11.2 

 
Рисунок 11.1 
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 У файлі вихідних даних вводяться: kam – кількість малих ітерацій (пе-
рерахунку ВМП) в одній великій ітерації; wa – коефіцієнт екстраполяції при 
перерахунку ВМП; da – допустима відносна погрішність при перерахунку 
ВМП на ітерації; kvm – дозволена кількість великих ітерацій (ітерацій перера-
хунку ПМО); kvp – інтервал по великих ітераціях для видачі поточної інфор-
мації на екран; wv – коефіцієнт нижньої релаксації при перерахунку ПМО; dv 
– допустима відносна погрішність при перерахунку ПМО на ітерації; kFe – 
коефіцієнт заповнення осердя сталлю; dz – довжина розрахункової моделі по 
осі z, прийнята рівній товщині осердя; Nw – кількість витків котушки. 

Координати вертикальних ліній і горизонтальних ліній сітки (рис. 11.2) 
вводяться масивами, відповідно,  x[1..im] і y[1..jm].  

Осердя формується з n прямокутних підобластей, кожна з яких зада-
ється номерами обмежуючих вертикальних і горизонтальних ліній і деяким 
початковим значенням ПМО, тобто i1, i2, j1, j2, v. 

Струмопровідні області, тобто боки перерізу котушки (чи котушок) фо-
рмуються як n прямокутників, для кожного з яких задаються номери обмежу-
ючих вертикальних і горизонтальних ліній і значенням МРС, тобто  i1,  i2,  j1, 
j2,  с.  

Крива намагнічування H(B) матеріалу осердя вводиться, як і раніше, ни-
зкою взаємопов’язаних даних: kb – кількість точок, db – інтервал по осі магні-
тної індукції В, значення напруженості магнітного поля H. 

4. Запустити програму чисельного розрахунку магнітного поля для тес-
тового варіанту електромагнітної системи.  

В процесі роботи комп’ютера на екран видаються критерії проходження 
ітераційного розрахунку магнітного поля: nv – номер поточної великої ітера-
ції, Аmax – максимальне значення ВМП, dam і das – максимальна і середня 
зміни ВМП у в.о., dvm і dvs – максимальна і середня зміни ПМО у в.о., Bd і Bs 
– значення магнітної індукції в заданих двох контрольних комірках сіткової 
моделі. Відмітимо, що перерахунок ПМО дозволений тільки після 20-ої вели-
кої ітерації. 

Програма може припинити обчислювальний процес при виконанні від-
разу усіх критеріїв: (dam<da), (das<da/10), (dvm<dv) і (dvs<dv/10), або після 
досягнення заданого ліміту великих ітерацій kvm. 

Після завершення обчислювального процесу необхідно організувати 
отримання рисунків з графічною інформацією, яка буде записана в графічні 
файли. Видається також в текстовий файл комплект передбаченої в програмі 
числової інформації, сенс якої проявляється супроводжуючими написами на 
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екрані комп’ютера. Числові результати розрахунку і рисунки зберігаються в 
файлах, яким заздалегідь мають бути призначені конкретні імена.  

11.2 Індивідуальна робота студента над своїм варіантом 

1. Для індивідуальної роботи студента використовується та ж електро-
магнітна система з лабораторних робіт №9 і №10, яка представлена на рис. 9.2. 
Відповідно, використовуються задані на рис. 9.3 варіанти структури осердь і 
числові дані, надані в табл. 9.1. Тільки тепер в табл.9.1 не потрібно викорис-

товувати величини k, B і , а слід узяти струм або МРС Fm котушки, які були 

задані при рішенні свого варіанту зворотної задачі в роботі №10. 
2. Зобразити в масштабі свій варіант електромагнітної системи і нанести 

на рисунок сіткову розрахункову модель з нерівномірними кроками.  
Область розрахунку магнітного поля повинна вибиратися так, щоб ок-

рім самої магнітної системи вона захоплювала у всі боки прилеглий простір 
на відстань, приблизно рівну габаритним розмірам магнітної системи, принай-
мні – половині цих розмірів, як зроблено в прикладі на рис. 11.2. У сітковій 
моделі обов’язковими є лінії, що обмежують елементи конструкції – осердя і 
перерізи сторін котушки. Найгустіше лінії сітки наносяться поблизу розділу 
різнорідних середовищ, тобто феромагнетику і немагнітного простору. На ри-
сунку слід вказати номери вертикальних і горизонтальних ліній сітки і вказати 
значення координат цих ліній.  

3. Вивчити програму комп’ютерного розрахунку магнітного поля мето-
дом скінчених різниць.  

Доповнити наявну програму так, щоб для заданого варіанту електрома-
гнітної системи провести відповідний розрахунок і визначити:  

1) магнітне потокозчеплення і індуктивність котушки;  
2) магнітні потоки: а) на ділянці, де розташована котушка; б) на діля-

нці, яка проходять через обидва проміжки; 
3) коефіцієнт розсіяння магнітного потоку;  
4) середнє і максимальне значення магнітної індукції в кожному про-

міжку і на кожній однорідній ділянці сталевого магнітопроводу; 
5) розподіл просторових складових магнітної індукції в двох перерізах, 

перпендикулярних середній лінії осердя: а) в перерізі, що проходить на сере-
дньому рівні розташування котушки; б) в перерізі, що проходить через один з 
проміжків; 

6) сили, що діють на кожну з боків котушки; 
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7) представити магнітне поле магнітної системи у вигляді картини си-
лових ліній (ліній рівного векторного магнітного потенціалу). 
 4. Підготувати необхідний комплект інформації для її введення у файл 
вихідних даних.  

5. Підготувати файл вихідних даних для заданого варіанту сіткової мо-
делі електромагнітної системи. Для її заданого варіанту вимагається отримати 
на комп’ютері методом скінчених різниць ту ж графічну і числову інформа-
цію, що і в підрозділі 11.1 для тестового варіанту, а також в пункті 3 даного 
підрозділу. У програмі призначити індивідуальні імена файлів для запису усієї 
підсумкової інформації.  

6. Запустити програму і проаналізувати отримувані числові і графічні 
результати. При необхідності скоректувати параметри в програмі і файлі да-
них і повторити розрахунки.  

7. Файл вихідних даних і файл результатів зберегти на власному носієві 
інформації для подальшого оформлення звіту, а також курсової роботи, оскі-
льки варіант її даних у кожного студента співпадає з даними в лабораторній 
роботі. 

11.3 Оформлення звіту 
У звіті по роботі потрібно представити дані загального і індивідуаль-

ного варіантів, і він повинен містити: 

1) представлення об’єкту з вихідними даними і рисунком даної магніт-
ної системи (у масштабі);  

2) постановку завдання; 
3) опис використовуваної математичної моделі;  
4) зображення магнітної системи з сітковою моделлю і числовими зна-

ченнями координат ліній сітки (нерівномірна прямокутна сітка); 
4) алгоритм розрахунку;  
5) кількість виконаних ітерацій і значення критеріїв, по яких оцінюва-

лася можливість завершення ітераційного процесу розрахунку магнітного 
поля; 

6) числових результатів розрахунку і ілюстративний графічний матеріал 
в обсязі, обумовленому в постановці завдання. 

 На рис. 11.3 представлений у вигляді блок-схеми алгоритм розрахунку 
магнітного поля електротехнічних пристроїв методом кінцевих різниць з ура-
хуванням насичення магнітопроводу.  
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Рисунок 11.3 

 
 На рисунках 11.4 – 11.7 надані приклади графічного матеріалу, які мо-
жуть допомогти при оформленні звіту за цією роботою. 
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 Сіткова модель області 
розрахунку, яка була на-
дана на рис. 11.2 в пов-
ному вигляді, на рис. 11.4 
представлена її фрагмен-
том з найбільш густою її 
частиною в збільшеному 
масштабі. 
 Картина розрахованого 
на комп’ютері магнітного 
поля у вигляді силових 
ліній (вони отримуються 
як лінії рівного ВМП) в 
повній області розраху-
нку представлена на 
рис. 11.5, а на 11.6 зобра-
жено її збільшений фраг-

мент в центральній частині.  
 На рис. 11.7 зображені графіки розподілу складових магнітної індукції 

Bx і By по горизонтальній лінії, проведеній на рівні розташування проміжку.  

 
Рисунок 11.5 

 
Рисунок 11.4 
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Рисунок 11.6 

 

 
Рисунок 11.7 
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ДОДАТОК Б 

Принципи оперування з простором 
при розрахунку магнітних полів 

 
Практично для усіх завдань, що вирішуються, у тому числі і при 

комп’ютерних розрахунках магнітних полів, необхідно оперувати з просто-
ром для наочного отримання і подання розподілення в ньому цих полів.  

Найчастіше використовуються три варіанти зображень: 
1) графіки розподілу магнітної індукції (її модуля B або просторових 

складових Bx, By або Bz) уздовж ліній, паралельних координатним осям; 

2) векторне поле – сукупність векторів магнітної індукції B  в спільному 
для них масштабі; 

3) картина силових ліній магнітного поля, що отримуються як лінії рів-
ного векторного магнітного потенціалу A = const в заданій площині.  
 

Б. 1 Оперування з лініями, що паралельні осям координат 

 Принцип завдання сукупностей точок на горизонтальній і вертикальній 
лініях по пункту 1 представлений на рис. Б. 1 на прикладі прямокутної сис-
теми координат в площині x, y. На кожній з ліній точки розподілені рівномірно 
зі своїм кроком. 
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Рисунок Б.1 
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 Для завдання сімейства точок на горизонтальній лінії необхідно задати 
координату рівня лінії ypg, координати початкової точки xpg1 і останньої точки 
xpg2, а також кількість інтервалів mpg між точками. На рис. Б. 1 над горизонта-
льною лінією показана нумерація інтервалів від 1 до mpg, під лінією – точок 
від 0 до mpg (природно, що кількість точок на одну більша, ніж кількість інте-
рвалів).  
 На основі вихідної інформації визначається крок між точками:  

pgpgpgxp mxxd )/( 12  .     (Б.1) 

Тепер циклічним перебором точок, використовуючи поточний номер ip, 
можна визначити координати усіх точок на горизонтальній лінії 

)1(1  pxppg idxx , pgp mi ,...,2,1 ,0 .   (Б.2) 

Для вертикальної лінії, діючи аналогічно, потрібно задати координату 
рівня лінії xpg, координати початкової точки ypg1, останньої точки ypg2 і кіль-
кість інтервалів між точками npg. На рис. Б. 1 зліва від вертикальної лінії по-
казана нумерація інтервалів від 1 до npg, справа – точок від 0 до npg. Крок між 
точками  

pgpgpgyp nyyd )/( 12  ,     (Б.3) 

координати усіх точок на вертикальній лінії 

)1(1  pyppg jdyy , pgp nj ,...,2,1 ,0 .   (Б.4) 

 

Б. 2 Оперування з площинами,  
паралельними парам осей координат 

 Принцип завдання сукупності точок в прямокутній області по пункту 2 
представлений на рис. Б. 2 на прикладі прямокутної системи координат в пло-
щині x, y. По горизонталі і вертикалі ряди точок розподілені рівномірно, але в 
кожному напрямі зі своїм кроком. 

Для завдання прямокутної області необхідно задати координати її лівою 
і правою меж – xp1 s xp2, а також координати нижньої і верхньої меж – уp1 і уp2. 
Для дроблення області на кроки задаються числа інтервалів по осі x – mp  і по 
осі y – np. На рис. Б. 2 нумерація інтервалів від 1 до mp стоїть над першою 
горизонтальною лінією, від 1 до np – праворуч від першої вертикальної лінії.  
 На основі вихідної інформації визначається аналогічно (Б.1) і (Б.3) 
кроки між рядами точок по горизонталі і вертикалі  

pppxp mxxd )/( 12  ;  pppyp nyyd )/( 12  .  (Б.5) 
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Рисунок Б.2 

 
У результаті отримується деяка сіткова структура, у вузлах якої – на пе-

ретині горизонтальних і вертикальних ліній (на рис. Б. 2 лінії показано пунк-
тиром) маються на увазі точки, в яких повинні обчислюватися які-небудь ве-
личини, наприклад, магнітна індукція. Для цих же вузлів будуватимуться від-
повідні вектори, сукупність яких і утворює векторне поле. 

Номери вертикальних ліній проставлені під першою горизонтальною лі-
нією і визначаються індексом ip з перебором від 0 до mp, номери горизонталь-
них ліній проставлені зліва від першої вертикальної лінії і визначаються інде-
ксом jp з перебором від 0 до np. Тоді кожна точка має власний подвійний індекс 
jp, ip, і циклічним перебором можна визначити координати усіх точок  

)1(1  pxpp idxx , pp mi ,...,2,1 ,0 ;   (Б.6) 

)1(1  pypp jdyy , pp nj ,...,2,1 ,0 .   (Б.7) 

При розв’язанні кожної конкретної задачі важливою їх частиною явля-
ється вибір розташування і протяжності розрахункової області (рис. Б. 2), а 
також вибір густини і розташування розрахункових точок в її площині. Ана-
логічно, важливим є розташування і протяжність в області розрахунку ліній 
(рис. Б. 1), для яких розраховуються і будуються графіки координатних скла-
дових магнітної індукції Bx,  By або Bz, а також вибір густини розрахункових 
точок на цих лініях.  Якщо немає конкретних рекомендацій, то студент пови-
нен самостійно вирішувати цю частину завдання. Критеріями вибору мають 
бути повнота і наочність отримуваних зображень, їх естетичність, а також ві-
дсутність надмірностей, що перевантажують рисунки, але при цьому вже не 
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дають принципово нової інформації.  
Розглянуті приклади на рис. Б. 1 і рис. Б. 2 відповідають двомірному 

простору з використанням прямокутної системи координат (x, y). При роботі 
з тривимірним простором в системі координат (x, y, z) можуть знадобитися 
лінії і площини іншої просторової орієнтації. Тоді потрібно діяти аналогічно 
викладеному, тільки використовуючи відповідні пари координат: (x, z) або (y, 
z). 

При усіх побудовах слід пам’ятати: масштаби геометричних розмірів 
для зображень об’єктів, що розраховуються, і координатних шкал – з одного 
боку, і масштаби величин магнітної індукції – з іншого боку, є відособленими 
один від одного.  

Представлення результатів розрахунку магнітного поля по пункту 3 ка-
ртиною силових ліній, які є лініями рівного векторного магнітного потенціалу 
(ВМП), можливо у тому випадку, якщо саме ця величина покладена в основу 
розрахунку. ВМП використовується, як правило, при чисельних розрахунках 
магнітних полів – методом скінчених різниць або методом скінчених елемен-
тів. У цьому циклі лабораторних робіт використовується перший з цих мето-
дів в роботі 11. Тому саме в цьому випадку з’явилися зображення картин ма-
гнітного поля за допомогою силових ліній. 
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ДОДАТОК В 

 
Принципи роботи з програмами 

при комп’ютерному розрахунку магнітних полів 

В. 1 Приклад формування розрахункової моделі  

 Як приклад підготовки вихідних даних для комп’ютерного розрахунку 
магнітного поля, розглянемо систему з чотирьох паралельних нескінченно до-
вгих провідників круглого перерізу. Ці провідники зображено на рис. В. 1 в 
прямокутній системі координат в площині перерізу, перпендикулярній аксіа-
льним осям провідників. Початок цієї системи поміщений в центр симетрії 
структури провідників. Усі провідники мають однаковий радіус перерізу Rp = 
0,005 м, значення струмів усіх провідників однакове – 1000 А, але напрями 
струмів різні, як показано на рисунку.  

Тому, прийнявши нумерацію провідників відповідно до вказаних інде-
ксів струмів, маємо їх значення: I1 = 1000 А, I2 = –1000 А, I3 = 1000 А,         I4 
= –1000 А. Розташування провідників задане вказаними координатами їх цен-
трів: xb1, yb1; xb2, yb2; xb3, yb3  і  xb4, yb4.  

м
03

5
0

1
,

x p




м
03

5
0

2
,

x
p


м0301 ,y p 

м0302 ,y p 

м01504 ,yb 

м01503 ,yb 

01 by 02 by

0
3


bx
0

4


bx

м
02

0
1

,
x b




м
02

0
2

,
x b



x

y

0

м
04

0
2

,
x p

g


м
04

0
1

,
x p

g




0pgy

a b

cd

ga
gbм

00
5

0,
R

p


 
Рисунок В.1 

 Для побудови векторного поля задається прямокутна область abcd, гра-
ничні координати якої xp1, xp2, yp1, yp2  вказані на рис. В. 1. Для дроблення цієї 
області по горизонталі і вертикалі задаються відповідні кількості кроків mp = 
14 и np = 12.  
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 Для побудови графіків складових магнітної індукції задається горизон-
тальна лінія ag–bg. Її початкова і кінцева координати xpg1, xpg2, і координата 
рівня розташування ypg показані на рисунку. Для дроблення лінії задається кі-
лькість кроків mpg = 80.  
 Відмітимо, що дробити область і лінію потрібно так, щоб розрахункові 
точки потрапляли і на краї перерізів провідників – це дозволяє не пропустити 
екстремальні значення магнітної індукції, які зазвичай виходять саме тут.  
 

В.2 Файли з вихідною та розрахованою інформацією  
й оперування з цими файлами 

 В усіх програмах розрахунку магнітних полів задані програмні імена те-
кстових файлів для читання вихідної інформації, і для запису числових ре-
зультатів розрахунку: FGET, FPUT: text. 
 Оператором  assign  цим файлам у файловій системі комп’ютера приз-
начаються відповідні імена і вказуються шляхи до них: 

assign(FGET,’e:\_STD_\M_POLE12\Lb01_inf.pas’); reset(FGET); 
assign(FPUT,’e:\_STD_\M_POLE12\Lb01_res.pas’); rewrite(FPUT); 

де e: – ім’я диска; _STD_ і M_POLE12 – імена вкладених тек;  

Lb01_inf.pas і Lb01_res.pas – приклад імен файлів даних і результатів для 
розрахунку магнітного поля  довгих провідників круглого перерізу;  
reset(FGET) – відкриття файлу для читання інформації; rewrite(FPUT) – відк-

риття файлу для запису із стиранням попередньої інформації. 
Текстовий файл Lb01_inf.pas з початковою інформацією для розрахунку 

магнітного поля чотирьох провідників (рис. В. 1), має вигляд: 

_________________________________________________________________М
агнітне поле круглих провідників – 12.09.17 – MVI 
  Кількість провіодників kpr (не більш 8) 
                         4 
 tok[n], A   rp[n],m   xb[n],m  yb[n],m 
  1000       0.005    –0.02      0.0 
 –1000       0.005     0.02      0.0 
  1000       0.005     0.0      –0.015 
 –1000       0.005     0.0       0.015 
Простір – координати границь і кількості кроків 
    xp1,    yp1,    xp2,    yp2,     mp,    np 
   –0.035  –0.030  0.035    0.030    14     12 
Інформація про горизонтальну лінію для графіків Вх(х) и Ву(х) 
    xpg1   xpg2   ypg    mpg 
    –0.04  0.04    0     64 
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 Тут 1 - й, 2 - й, 4 - й, 9 - й, 10 - й, 12 - й і 13 - й рядки є коментарями, що 
полегшують сприйняття числової інформації.  

Позначення величин, що вводяться, має наступний сенс: 

kpr - кількість провідників;  

tok, rp, xb, yb - струми, радіуси і координати центру провідників (в 

програмі вони описані масивами: tok, rp, xb, yb: array[1.Kprlim] of single;  
Kprlim – гранична кількість провідників для цієї програми (Kprlim = 8), але в 
кожному масиві в даному випадку зберігатиметься по чотири підготовлені 
значення; 

xp1, yp1, xp2, yp2, mp, np – параметри сіткової структури простору 

для розрахунку векторного поля; 

xpg1, xpg2, ypg, mpg – параметри лінії для побудови графіків розпо-

ділу складових магнітної індукції Вх(х) і Ву(х). 
 Фрагмент програми, що читає інформацію з файлу FGET, має наступ-
ний вигляд: 
______________________________________________________ 
readln(FGET,Nadpis);  
 readln(FGET,Nadpis);  readln(FGET,kpr);    
 readln(FGET,Nadpis); 
for n:=1 to kpr do begin 
  readln(FGET,tok[n],rp[n],xb[n],yb[n]); end; 
 readln(FGET,Nadpis); readln(FGET,Nadpis); 
 readln(FGET,xp1,yp1,xp2,yp2,mp,np); 
 readln(FGET,Nadpis); readln(FGET,Nadpis); 
 readln(FGET,xpg1,xpg2,ypg,mpg); 

________________________________________________________________ 

де на додаток до вже названих величин використовується строкова змінна 
Nadpis, яка потрібна для читання (зняття) з файлу текстових рядків – комен-
тарів (ця змінна має опис Nadpis: string[80];), тобто вона читає рядок завдов-
жки в 80 символів.   
 У текстовий файл FPUT з комп’ютерним ім’ям Lb01_res.pas виводиться 
наступна інформація для усіх вузлів заданої координатної сітки: y, x – коор-
динати точок; bx, by, bmod – значення складових і модуля магнітної індукції; 
Bmax – максимальне з усіх точок значення модуля магнітної індукції. 
 Приклад файлу результатів  Lb01_res.pas має наступний вигляд, хоча в 
даному випадку показані тільки початкові і кінцеві рядки:  
_______________________________________________________ 
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 Resultat : 
      y, m      x, m     bx, T     by, T    bmod, T 
    –0.0300   –0.0350  0.003104 –0.002538  0.004010 
    –0.0300   –0.0300  0.003825 –0.002341  0.004484 
    –0.0300   –0.0250  0.004568 –0.002000  0.004987 
    –0.0300   –0.0200  0.005355 –0.001551  0.005575 
    –0.0300   –0.0150  0.006330 –0.000958  0.006402 
    –0.0300   –0.0100  0.007662  0.000121  0.007663 
    –0.0300   –0.0050  0.009009  0.002433  0.009331 
    –0.0300   –0.0000  0.008889  0.006154  0.010811 
    –0.0300    0.0050  0.006211  0.009458  0.011315 
    –0.0300    0.0100  0.002329  0.010546  0.010800 
    –0.0300    0.0150 –0.000996  0.009709  0.009760 
    –0.0300    0.0200 –0.003178  0.007951  0.008562 
    –0.0300    0.0250 –0.004302  0.005991  0.007376 
    –0.0300    0.0300 –0.004646  0.004223  0.006278 
    –0.0300    0.0350 –0.004505  0.002810  0.005309 
    –0.0250   –0.0350  0.003190 –0.003321  0.004605 
    –0.0250   –0.0300  0.004097 –0.003159  0.005173 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     0.0300    0.0200  0.005355 –0.001551  0.005575 
     0.0300    0.0250  0.004568 –0.002000  0.004987 
     0.0300    0.0300  0.003825 –0.002341  0.004484 
     0.0300    0.0350  0.003104 –0.002538  0.004010 
 Bmax = 0.05236 
________________________________________________________________ 
 

В. 3 Завдання масштабів і розмірів векторів магнітної індукції  
для комп’ютерної побудови векторного поля 

 Для можливості коригування вигляду картини векторного магнітного 
поля, що будується, в програмі можна задати довжину щонайдовшого вектору 

lbmax в пікселях, а також значення магнітної індукції для зображуваного ма-

сштабуючого відрізку Mash_B в Тл. Так для векторного поля, приклад якого 

надано на рис. В. 2, було задано: lbmax=50; Mash_B=0.02. 
Зазначимо, що векторне поле побудоване відповідно до вибраної на 

рис. В. 1 області простору.  
На рис. В. 2 разом з масштабованими (у Тл)  векторами магнітної інду-

кції зображені масштабовані в просторі (по лінійних розмірах) зображення пе-
рерізів провідників з вказівкою напрямів струму в них.  
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Рисунок В.2 
 

В. 4 Завдання масштабів і розмірів комп’ютерної побудови 
графіків магнітної індукції 

 Для горизонтальної лінії, параметри якої задані у файлі вихідних даних, 
будуються графіки розподілу складових магнітної індукції Bx(x) і  By(x). Ця 
лінія задається відповідно до даних моделі (рис. В. 1), що розраховується, і з 
принципом, який відображено на рис. Б. 1. 
 Приклад побудованих комп’ютером графіків Bx(x) і  By(x) для розрахун-
кової моделі з чотирьох провідників показаний на рис. В. 3. На тлі графіків 
зображена в тому ж лінійному масштабі і з прив’язкою до них структура з цих 
же провідників. При цьому координатна вісь x проходить саме там, де була 
задана лінія для отримання цих графіків. 
 Координатна сіткова структура на подібних рисунках вибирається в 
процесі виконання комп’ютерної програми за допомогою діалогу розрахову-
вача і комп’ютера на основі питань, що з’являються на екрані комп’ютера.  
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Рисунок В.3 
 

 Увесь протокол діалогу має наступний вигляд. 

 

Підготовка к побудові графиків магнітної індукції

Підготуйте масштаби графіку 

Mag_ind : границі складають: 
Bmin = –35,56;   Bmax = 45,71; мТл 
Змінити ці границі ? 
         << Y >>   або  << N >> 

n 
Введіть  крок по шкалі Mag_ind   < dB > 

10 

Початок, кінець і довжина осі х :   мм 
Змінити ці границі ? 
         << Y >>   или  << N >> 

n 
Введіть абсолютний крок по осі х  < dx > 

10 
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 Укрупненим шрифтом виділені відповіді розраховувача. В результаті 
побудована саме така координатна сітка, яка дана на рис. В. 3. Якби відповіді 

були погоджувальними, тобто y, то з’явилася б бажана для розраховувача ін-

формація. Тоді граничні координати по вертикалі Bmin і Bmax і по горизон-

талі xmin і  xmax можна було б змінити. 
 

В. 5  Підключення обслуговуючих програм і збереження файлів  
c комп’ютерними рисунками 

 Оператором  uses, розташованим на початку програми, підключаються 
обслуговуючі модулі: 

crt, graph, M_Super1, bmp_plus; 
де  crt – модуль для забезпечення роботи текстового екранного редактора;  

graph – модуль точкового графічного редактора;  M_Super1 – авторський мо-
дуль з процедурами для побудови графіків і відповідних координатних сіток; 

bmp_plus – модуль для запису графічної інформації. 
 Для забезпечення побудови рисунків (рис. В.2 і рис. В.3) має бути зада-

ний шлях до графічного модуля graph, який в різних комп’ютерах може від-
різнятися. Приклад привласнення строкової змінної Adrgraph значення шляху 

має вигляд: Adrgraph:=‘c:\_spf_\_dos_\_btp_\bin’; ініціалізація графіки здій-

снюється так:  n:=Detect; InitGraph(n, k, Adrgraph);. 
 Для картини векторного поля (рис. В. 2)  шлях  e :\_STD_\M_POLE12\  і 
ім’я точкового графічного файлу Lb01_gr1.bmp задаються строковою конста-
нтою    Adr_Vekt=‘e:\_STD_\M_POLE12\Lb01_gr1.bmp’; . 

Запис картини векторів у файл за вказаною адресою виконується проце-
дурою  save_bmp(0,0,639,479, Adr_Vekt, 1);  з модуля bmp_plus. 
 Для збереження графіків (рис. В. 3) ім’я точкового графічного файлу 
RR_Nbxy0.bmp і шлях до нього  e:\_STD_\M_POLE12\ задаються строковою 
константою Adr_BxBy=‘e:\_STD_\M_POLE_12\Lb01_gr2.bmp’;, а запис цього 
зображення у файл за вказаною адресою виконується процедурою  
save_bmp(0,0,639,479, Adr_BxBy, 1);  з того ж модуля. 
 Природно, що шляхи для розташування файлів розраховувач забезпечує 
самостійно відповідно до файлової структури свого комп’ютера, а імена фай-
лів вказує за власним розумінням. 
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ДОДАТОК Г 
 

План виконання лабораторних робіт 

 Загальний плановий обсяг лабораторних занять складає 32 години. Пе-
релік лабораторних завдань і кількість аудиторного годин на їх виконання 
представлені в табл. Г. 1. 
 

Таблиця Г.1 

№ 

ЛР Найменування лабораторної роботи (ЛР) 

Кіль-

кість 

годин 

01 Магнітне поле провідників в однорідному просторі  4 

02 Магнітне поле струмопровідних шин в однорідному просторі 2 

03 Магнітне поле прямолінійного провідника скінченої 

довжини  

2 

04 Магнітне поле на осі кругового витка і на спільній осі  

круглих котушок  

2 

05 Магнітне поле прямокутного витка 2 

06 Магнітне поле прямокутної котушки 2 

07 Метод дзеркальних відображень: магнітне поле поблизу  

плоскої межі розділу середовищ  

2 

 Модульна контрольна робота №1 2 

08 Метод дзеркальних відображень: магнітне поле в проміжку 

між двома осердями  

2 

09 Пряма задача розрахунку магнітного кола і розрахунок  

магнітної характеристики  

2 

10 Зворотна задача розрахунку магнітного кола 2 

11 Розрахунок магнітного поля методом скінчених різниць 6 

 Модульна контрольна робота №2 2 
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