
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН  
СИЛАБУС 

Шифр і назва спеціальності 
141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Інститут / факультет Інститут енергетики, електроніки та 
електромеханіки 

Назва програми Електромеханіка Кафедра Електричні машини 
Тип програми Освітньо-професійна Мова навчання українська 

Викладач 

Мілих Володимир Іванович, Volodymyr.Milykh@khpi.edu.ua  
Професор, д.т.н., завідувач кафедри електричних машин. Має 3 підручника, 18 навчальних посібників, монографію, низку 
методичних вказівок, 374 наукові публікації, з них 48 у базах Scopus та Web of Science, 8 авторських свідоцтв; основні 
курси – Електричні машини, Теорія електромагнітних полів та процесів в електротехніці, Основи наукових досліджень, 
Електромагнітні комп’ютерні розрахунки електричних машин, Чисельні методи розрахунку електромагнітних 
параметрів і характеристик електричних машин 
 
Загальна інформація - науковий ступінь, вчене звання, посада, кількість публікацій, основні курси … 
 

Загальна інформація про курс 

Анотація 

Дисципліна вивчає використання чисельних методів і сучасних програмних комплексів для дослідження магнітного поля та 
виконання електромагнітних розрахунків електричних машин; сприяє опануванню методиками визначення електромагнітних та 
силових  параметрів та характеристик електричних машин за результатами комп’ютерного моделювання електромагнітних полів; 
забезпечує надбання практичних навиків використання отриманих даних для проектування цих машин

Цілі курсу 

Мета вивчення дисципліни – підготовка магістрів наукового рівня за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», що передбачає здобуття теоретичних знань та практичних умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх 
для розуміння електромагнітних процесів та розв’язання комплексних проблем у галузі електричної інженерії, зокрема, за 
освітньою програмою Електромеханіка з профілюванням пакету дисциплін «Електричні машини». 

Формат   Загальна кількість годин 120, з них 32 лекцій, 32 практичних, 56 самостійної роботи 

Семестр  3 



Результати навчання: здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідження 
магнітного поля та електромагнітних розрахунків електричних машин сучасними чисельними 
методами і відповідними програмними комплексами, які використовуються для визначення 
електромагнітних, силових та енергетичних параметрів та характеристик різних електричних 
машин; здатність застосовувати отримувані при проектуванні цих машин. 
 
Теми, що розглядаються  
Змістовий модуль № 1  
Чисельні методи розрахунку електромагнітних параметрів і характеристик електричних 
машин 
Тема 1. Загальні відомості про методи електромагнітних розрахунків ЕМ. Основні підходи, 
що використовуються для розрахунку електричних машин 
Тема 2 . Чисельні методи розрахунку. Метод скінчених різниць. Метод скінчених елементів. 
Порівняльна характеристика цих чисельних методів. Класифікація та характеристика 
програмних комплексів, що використовуються для моделювання магнітних полів. 
Програмний комплекс FEEM, його можливості. 
Тема 3. Принципи створення моделі електричної машини для розрахунку магнітного поля. 
Постановка задачі розрахунку магнітного поля ЕМ та необхідна вихідна інформація. 
Автоматизація розрахунків за допомогою програми на алгоритмічної мові Lua 
Тема 4. . Розрахунок магнітного поля та аналіз результатів розрахунку. Робота з картиною 
магнітного поля та іншими графічними варіантами подання результатів розрахунку. 
Розрахунок інтегральних величин магнітного поля. 
Тема 5. Електромагнітні параметри ЕМ, які визначаються за результатами розрахунку 
магнітного поля. Використання параметрів розрахунку магнітного поля для подальшого 
розрахунку і дослідження ЕМ. Принципи гармонічного аналізу електромагнітних величин 
Змістовий модуль № 2  
Комп’ютерні електромагнітні розрахунки електричних машин 
Тема 6. Завдання та формування даних для розрахунку магнітного поля ВІМ 
Тема 7. Визначення електромагнітних параметрів та характеристик ВІМ за результатами 
розрахунку магнітного поля. 
Тема 8. Завдання та формування даних для розрахунку магнітного поля МПС 
Тема 9. Визначення електромагнітних параметрів та характеристик МПС за результатами 
розрахунку магнітного поля. 
Тема 10. Завдання та формування даних для розрахунку магнітного поля асинхронних 
машин 
Тема 11. Тема  Визначення електромагнітних параметрів та характеристик асинхронних 
машин за результатами розрахунку магнітного поля 
Тема 12. Завдання та формування даних для розрахунку магнітного поля турбогенераторів 
Тема 13. Визначення електромагнітних параметрів та характеристик турбогенераторів 
результатами розрахунку магнітного поля 
Тема 14. Алгоритмізація чисельно-польових розрахунків турбогенераторів з забезпеченням 
заданих вихідних параметрів. 
Тема 15. Принципи автоматизації проектних і електромагнітних параметрів електричних 
машин в програмному середовищі FEMM за допомогою скриптів Lua 
Тема 16. Реалізація методики проектування трифазних синхронних машин з коротко 
замкнутою обмоткою ротора у вигляді скрипта Lua в програмному середовищі FEMM 



Індивідуальні завдання 
Розрахункова робота «Чисельно-польовий розрахунок параметрів та характеристик 
електричної машини» 
 

№ 
з/п Назва індивідуального завдання та (або) його розділів 

Терміни  
виконання 
(тиждень) 

 1. Видача-отримання завдання 
2. Підготовка вихідних даних заданого варіанту електричної машини 
3. Формування графічної моделі електричної машини в програмному 
середовищі 
4. Розрахунок магнітного поля електричної машини 
5. Визначення електромагнітних параметрів, розрахунок і побудова 
характеристик електричної машини за результатами розрахунку 
магнітного поля 
6. Оформлення звіту та захист завдання 

2 
4 
6 
 
7 
14 
 
 

15-16 
 
Форма та методи навчання 
Лекція, лекція-діалог, лекційне опитування, практичні заняття, співбесіда, консультація. 
Методи контролю  
Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях та практичних заняттях, 
контролю виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних (модульних) робіт. 
Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи студента, 
проводиться шляхом перевірки конспектів. Семестровий контроль проводиться у формі 
екзамену по екзаменаційних білетах відповідно до навчального плану в обсязі навчального 
матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним планом 
з урахуванням результатів поточної успішності. 

Розподіл балів, які отримують студенти  

Контрольні роботи  Р  Екзамен  Сума 

26  34  40  100 
 
Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 
Рейтин-

гова 
оцінка, 

бали 

Оцінка 
ЕСТS та її 
визначен-

ня 

Націо-
нальна 
оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні  негативні 

1  2  3  4  5 

90-100  А  Відмінно 

- Глибоке знання 
навчального матеріалу 
модуля, що містяться в 
основних і додаткових 
літературних джерелах; 
- вміння аналізувати явища, 
які вивчаються, в їхньому 
взаємозв’язку і розвитку; 
- вміння проводити 
теоретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні задачі.

Відповіді на запитання 
можуть  містити незначні 
неточності  



1 2 3 4 5 

82-89  В  Добре 

- Глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового 
матеріалу, що передбачений 
модулем; 
- вміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні задачі.

Відповіді на запитання 
містять певні неточності 

75-81  С  Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного застосування; 
- вміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі.

- невміння використовувати 
теоретичні знання для 
вирішення складних 
практичних задач. 

64-74  D  Задовільно

- Знання основних 
фундаментальних 
положень матеріалу, що 
вивчається, та їх 
практичного 
застосування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі.

Невміння давати 
аргументовані відповіді 
на запитання; 
- невміння аналізувати 
викладений матеріал і 
виконувати розрахунки; 
- невміння вирішувати 
складні практичні задачі.

60-63   Е  Задовільно

- Знання основних 
фундаментальних 
положень матеріалу 
модуля, 
- вміння вирішувати 
найпростіші практичні 
задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) питань 
з матеріалу модуля; 
- невміння послідовно і 
аргументовано 
висловлювати думку; 
- невміння застосовувати 
теоретичні положення при 
розв’язанні практичних 
задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадо-
вільно 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 
бути виконане в терміни, 
що передбачені 
навчальним планом. 

Незнання основних 
фундаментальних 
положень навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
- невміння розв’язувати 
прості практичні задачі. 

 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадо-
вільно  - 

- Повна відсутність знань 
значної частини 
навчального матеріалу 
модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
- незнання основних 
фундаментальних 
положень; 
- невміння орієнтуватися 
під час розв’язання  
простих практичних 
задач 

 
 
Основна література: (перелік літератури, яка забезпечує цю дисципліну) 

1. Мілих В. І. Електромагнітні поля, параметри та процеси в електротехнічних пристроях : 
підручник / В. І. Мілих.  Харків : ФОП Панов А. М., 2020.  396 с.   

2. Мілих В.І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. / В.І. Мілих, 
О.О. Шавьолкін : Підручник / За ред. В.І.Мілих. - К.: Каравела, 2016. – 683 с. 

3. Мілих В.І. Проєктування трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненою обмоткою 
ротора: Навчальний посібник / В.І. Мілих. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009.–96 с.  

4. Основи наукових досліджень. Програма, контрольні запитання, розрахункові завдання і 
методичні вказівки з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів освітньо-
професійної програми «Електричні машини» спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» / уклад. В. І. Мілих. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – 67 с. 

5. Мілих В. І. Чисельно-польовий аналіз адекватності проєктних даних трифазних 
асинхронних двигунів і метод їх уточнення на цій основі // Технічна електродинаміка.– 
2018. – №1 . – С.47-55.  

6. Мілих В. І. Система автоматизованого формування розрахункових моделей електричних 
машин для програмного середовища FEMM // Технічна електродинаміка. – 2018. – №4. –
С.74-78. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39727 

7. Літерні позначення величин та параметрів електричних машин: методичні вказівки до 
використання в навчальному процесі кафедри «електричні машини» для викладачів і 
студентів усіх спеціальностей / Укладач В.І. Мілих. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007.– 34 с. 

8. Офіційний сайт кафедри «Електричні машини» НТУ «ХПІ». Режим доступу: 
http://web.kpi.kharkov.ua/elmash 



Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 
спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються дисципліни:

Інформаційні технології в електричних машинах
Комп’ютерна графіка електричних машин 
Теорія електромагнітних полів та процесів в 
електротехніці 
Електричні машини. 
Електромагнітні комп'ютерні розрахунки 
електричних машин 
Проектування асинхронних машин 
Проектування електричних машин в САПР 
Основи наукових досліджень 

Дипломне проектування 
 

 

Провідний лектор:  
Завідувач кафедри електричних машин, професор Мілих В.І. __________________ 

(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 
 
 


