
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Програма, контрольні запитання, розрахункові завдання  
і методичні вказівки з дисципліни «Основи наукових досліджень» 

для студентів кафедри «Електричні машини» 

які навчаються за освітньою програмою «Електромеханіка» 

спеціальності  
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 
 

 

 

Затверджено 

редакційно-видавничою 

радою НТУ «ХПІ», 

протокол №3 від 06.11.2019 р. 

 

 

Харків  

НТУ «ХПІ»  

Версія від 04.10.2022 



 

Основи наукових досліджень. Програма, контрольні запитання, розрахункові за-

вдання і методичні вказівки з дисципліни «Основи наукових досліджень» для сту-

дентів кафедри «Електричні машини», які навчаються за освітньою програмою 

«Електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та елек-

тромеханіка» / уклад. В. І. Мілих. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 67 с. 

 

 

 

 

Укладач В. І. Мілих 

Електронна пошта Volodymyr.Milykh@khpi.edu.ua 

 

Рецензент  Г. М. Сучков 

 

Кафедра електричних машин 

 



 

ЗМІСТ 

ВСТУП………………………………………………………………………… 5 

1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ……………………………………………… 7 

2 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ………………… 9 

2.1 Перелік змістових модулів, тем та питань……………………………… 9 

2.2 Самостійна робота………………………………………………… 12 

2.3 Індивідуальне завдання за дисципліною 

         «Організація наукових досліджень»…………………………………… 

 

13 

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ………… 14 

3.1 Загальні положення………………………………………………………… 14 

3.2  Реферативні текстові матеріали за заданими темами  

        курсу «Основи наукових досліджень» ………………………………… 

 

15 

3.3 Складання запиту на НДР за рахунок держбюджетного фінансування… 15 

3.4 Складання документів на укладання госпдоговору  

       з підприємством на виконання НДР……………………………………… 

 

16 

3.5 Підготовка файлу вихідних даних для перевірного розрахунку 

       чисельно-польовим методом за програмою FEMM  

       бакалаврського проєкту трифазного асинхронного двигуна…………… 

 

 

17 

3.6 Опрацювання файлів, які генеровані програмою FEMM,  

       та підготовка графічної інформації про розподіли  

       магнітного поля в асинхронному двигуні  ……………………………… 

 

 

19 

3.7 Визначення електромагнітних і силових параметрів трифазного 

       асинхронного двигуна за результатами чисельно-польового  

       розрахунку його магнітного поля………………………………………… 

 

 

19 

3.8 Модернізація наукової статті про дослідження  

       трифазного асинхронного двигуна……………………………………… 

 

20 

3.9 Написання та реалізація програми на алгоритмічній мові Lua  

       для побудови в програмному середовищі FEMM геометричних  

       моделей зубцево-пазових структур електричних машин……………… 

 

 

20 



 

4 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ………………………………………… 25 

ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 28 

Додаток А. Титульний лист та зміст звіту про виконане  

                    контрольне завдання……………………………………………… 

 

29 

Додаток Б. Теми для реферативних текстових матеріалів…………………… 30 

Додаток В. Документи щодо запиту на НДР за рахунок  

                    держбюджетного фінансування………………………………… 

 

32 

Додаток Г. Документи щодо договору на створення   

                   науково-технічної продукції……………………………………… 

 

39 

Додаток Д. Шаблон файлу вихідних даних для перевірного розрахунку 

                   чисельно-польовим методом за програмою FEMM  

                   бакалаврського проєкту трифазного асинхронного двигуна…… 

 

 

47 

Додаток Е. Приклади розрахункової моделі та графічної інформації  

                    про розподіли магнітного поля в асинхронному двигуні……… 

 

49 

Додаток Ж. Електромагнітні і силові параметри трифазного  

                     асинхронного двигуна за результатами чисельно-польового  

                     розрахунку його магнітного поля програмою FEMM ………… 

 

 

52 

Додаток И. Приклад створення скрипту Lua для побудови  

                   в програмному середовищі FEMM геометричних моделей 

                   зубцево-пазових структур електричних машин………………… 

 

 

53 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 

 

В цьому виданні надаються програма, контрольні запитання, розрахункові за-
вдання і методичні вказівки з навчальної дисципліни «Основи наукових дослі-
джень». Ця її версія призначена для студентів освітньо-професійної програми «Еле-
ктричні машини» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та елект-
ромеханіка».  

Мета навчання за даною дисципліною – забезпечення відповідної складової 
професійної підготовки магістрів за другим рівнем вищої освіти за зазначеною 
освітньо-професійною програмою, що передбачає здобуття теоретичних знань та 
практичних умінь, навичок та інших компетентностей, які сприяють розумінню 
процесів та розв’язанню комплексних проблем у галузі електричної інженерії. 

Навчання за навчальною програмою дисципліни (НПД) «Основи наукових 
досліджень» повинне сформувати у студента наступні професійні компетентно-
сті: знати та розуміти суть наукової роботи, організацію наукових досліджень і їх 
супровід, систему наукових досліджень з теорії електромагнітних полів і процесів 
в електричних машинах, аспекти експериментальних і розрахункових досліджень 
у цьому ж напрямку. 

Результатами навчання за даною НПД передбачаються оволодіння теоре-
тичними знаннями та вмінням професійної діяльності, розуміння загальної органі-
зації наукових досліджень, системи їх фінансування, вміння виконувати наукові 
дослідження з теорії, в експериментах і розрахунках параметрів і процесів електри-
чних машин. 

У програмі запропоновано шістнадцять навчальних тем, які розподілено по 
трьох змістовних модулях: 

1) система організації наукових досліджень і їх супровід; 
2) система наукових досліджень з теорії електромагнітних полів та процесів 

в електричних машинах; 
3) система організації експериментальних і розрахункових досліджень. 



 

На їх основі сформульовано індивідуальне завдання студентів, до якого вхо-
дять вісім різнорідних задач, які потрібно опрацювати і результати виконання на-
дати у звіті у письмовому вигляді.  

Усі задачі, окрім однієї, мають, як об’єкт дослідження або предмет для ілюс-
трацій виконуваних розрахунків, трифазний асинхронний двигун, який кожний зі 
студентів розробив у власному дипломному бакалаврському проєкті. 

Конкретний обсяг роботи студента, у тому числі перелік обов’язкових тем і 
задач, уточнює викладач, який веде курс лекцій з вказаної дисципліни.  

Підсумковим контролем за дисципліною є залік. Під час його здачі студент 
відповідає на контрольні запитання, а також захищає виконане розрахункове за-
вдання, звіт за яким повинен бути вже повністю оформленим і перевіреним викла-
дачем.  

У даному виданні застосована сучасна оновлена система позначень електри-
чних, магнітних, енергетичних та механічних величин, яка відповідає державним 
стандартам: їх необхідна частина для освітньо-професійної програми «Електричні 
машини» наведена в [1]. Тут також використані оновлені правила українського пра-
вопису, які введено в дію у 2019 році (Український правопис. Схвалено Кабінетом 
Міністрів України. Постанова № 437 від 22 травня 2019 р.).  

Структура дисципліни «Основи наукових досліджень» наведена у розділі 1, 
а її робоча програма – у розділі 2. 

Конкретна постановка задач розрахункового завдання та методичні вказівки 
щодо їх виконання надані у розділі 3.  

Загальні вимоги до оформлення звіту відповідають стандартам НТУ «ХПІ» 
[2, 3], які можна знайти на сайті НТУ «ХПІ». Окрім того, деякі додаткові вимоги 
до оформлення звіту надані далі за текстом у тому ж розділі 3. 

Для роботи з науковими матеріалами, які наведено у Переліку джерел інфор-
мації, їх можна знайти у електронних ресурсах, на які зроблено відповідні поси-
лання. 



 

1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

За навчальним планом дисципліна «Основи наукових досліджень» вивча-
ється в 2-му семестрі на першому курсі магістерської підготовки. Навчальним пла-
ном передбачено 4 кредити загального обсягу, що становить 120 навчальних годин.  

Для студентів денної форми навчання зазначений обсяг складається з 48 го-
дин аудиторних занять (по 16 годин лекційних та 32 години практичних занять) та 
72години самостійної роботи для виконання індивідуального розрахункового за-
вдання і підготовки до контрольних заходів. Поточний контроль складається з двох 
контрольних робіт та оцінки за виконання та захист індивідуального розрахунко-
вого завдання. 

Для студентів заочної форми навчання навчальним планом передбачено та-
кож 4 кредити загального обсягу, але 120 навчальних годин складаються з 4 годин 
аудиторних занять – це лекційні заняття, з однієї контрольної роботи та 116 годин 
самостійної роботи для виконання індивідуального розрахункового завдання і під-
готовки до контрольних заходів. 

Підсумковим контролем для студентів усіх форм навчання є залік. 
 
До складу дисципліни увійшли шістнадцять тем, які розподілено, як зазна-

чено вище за текстом, по трьох змістовних модулях, а саме: 
Змістовий модуль № 1  

Система організації наукових досліджень і їх супровід 
Тема 1. Загальні поняття про науку та наукову структуру України. 
Тема 2. Організація науково-дослідних робіт, їх види та фінансування. 
Тема 3. Пошук наукової інформації та оцінювання доцільності наукового дослі-
дження. 
Тема 4. Наукові та практичні результаті наукового дослідження, правила їх оформ-
лення та публікації. 

Змістовий модуль № 2 

Система наукових досліджень в теорії електромагнітних  
полів та процесів в електричних машинах 

Тема 5. Поняття про моделювання в техніці та дослідження магнітних полів. 
Тема 6. Умови розрахунків магнітних полів. 
Тема 7. Програмне забезпечення розрахунків магнітних полів. 
Тема 8. Апроксимація дискретних чисельних функцій.  
Тема 9. Робота з програмним забезпеченням при розрахунку електромагнітних па-
раметрів електричних машин. 
Тема 10. Програмна автоматизація чисельно-польових розрахунків. 



 

Тема 11. Перехідні процеси в електротехнічних пристроях. 
Тема 12. Вихрові струми в електропровідних елементах конструкції електротехні-
чних пристроїв.  

Змістовий модуль № 3 

Система організації експериментальних і розрахункових досліджень 
Тема 13. Виміри та їх погрішності. 
Тема 14. Чисельно-польове дослідження асинхронного двигуна. 
Тема 15. Гармонійний аналіз розподілу величин в асинхронному двигуні. 
Тема 16. Основні поняття про наукові методи дослідження різних явищ і процесів. 
 

До обов’язкового опрацювання відносяться теми 1-7, 9-11. Решта тем на-
дана у якості орієнтиру для подальшого самостійного підвищення наукових знань 
та навичок за межами часу навчальної програми. 

До індивідуального завдання студентів входять вісім задач, які потрібно 
опрацювати і результати виконання надати у звіті у письмовому вигляді. Перелік 
задач та методичні вказівки до їх виконання надаються далі за текстом. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти, та шкала  
оцінювання знань та умінь (національна та ECTS) 

Робочою програмою передбачено для студентів денної форми навчання 8 ле-
кцій та 8 практичних занять, 2 контрольні роботи (КР) і одно розрахункове індиві-
дуальне завдання (Р). Залік є обов'язковим, кількість балів поточного контролю – 
60, кількість балів семестрового контролю – 40.  

Встановлено такі значення проміжних балів (для денної форми навчання): 
• за написання кожної контрольної роботи максимум 5 проміжних балів; 
• за виконання усіх задач завдання максимум 50 проміжних балів. 

Бали для оцінювання успішності студента зведено до наступної таблиці. 
 

Параметри обліку  
Поточний контроль Семестровий 

контроль  
Всього за се-

местр КР Р 

Підсумкові бали  60 40 100 

Максимальні проміжні бали 5 2-12 -  -  

Кількість одиниць обліку у семестрі 2 8 -  -  

Максимум проміжних балів, всього 10 50 -  60 

Коефіцієнт перерахунку  1,00 

Макс. кількість підсумкових балів 10 50 40 100 

  



 

 
 
 

2 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1 Перелік змістових модулів, тем та питань 

 

Змістовий модуль № 1  

Система організації наукових досліджень і їх супровід 
 

Тема 1. Вступ. Загальні поняття про науку і наукову структуру України 
[4, 5, Інтернет]. 

Закон України про вищу освіту. Рівні підготовки. Аспірантура. Докторан-
тура. Спеціальності і спеціалізації. Стандарт вищої освіти для рівня підготовки 
«магістр». Наукова система України: Національна Академія наук України та нау-
кові академічні інститути. Галузеві академії наук. Університети. Галузева наука. 
Приватні наукові установи. Кластери. Стартапи. Наукові центри України і світу. 

Тема 2. Організація науково-дослідних робіт, їх види та фінансування [5, 
Інтернет]. 

Класифікація наук. Галузі науки і державні програми, напрями. Організація 
наукової тематики в Україні і за кордоном. Бюджетна тематика (ініціативна і з 
оплатою). Госпдоговірна тематика. Гранти зарубіжні. Tempus. Студентська наука. 
Ініціація і оформлення НДР з держбюджетної тематики для подання на конкурси: 
запити НДР, методи оцінки рівня робіт і виконавців. Ініціація і оформлення НДР з 
госпдоговірної тематики: підготовчі заходи і документація, договір (текст і узго-
дження), протокол узгодження ціни, технічне завдання, календарний план, кальку-
ляція НДР. Державна реєстрація НДР. 

Тема 3. Пошук наукової інформації та оцінювання доцільності наукового 
дослідження [5, Інтернет]. 

Пошук наукової інформації в бібліотеках, Інтернеті. Огляд літератури і його 
оформлення. Патентний пошук. Наукові видання (НТУ «ХПІ», України, світові, ре-
позитарії, бібліотечні ресурси). Обґрунтування доцільності наукового дослі-
дження: вибір теми, актуальність теми, мета, завдання, об'єкт, предмет, наукова но-
визна, практична цінність, публікації, суть роботи і так далі. Системи класифікації, 
індексації та ідентифікації: міжнародний стандартний серійний номер ISSN, між-
народний стандартний книжковий номер ISBN, універсальна десятинна класифіка-
ція УДК, бібліотечно-бібліографічна класифікація ББК, ідентифікатор цифрового 



 

об’єкта DOI, унікальний ідентифікатор вчених ORCID, авторський знак, знак охо-
рони авторського права. Наукометричні бази, Web of Science, Scopus. Цитування, 
індєкс Хирша (h –індєкс), рейтинги учених, установ. 

Тема 4. Наукові та практичні результати наукового дослідження, пра-
вила їх оформлення та публікації [5, 6, Інтернет]. 

ДСТУ з організації НДР. Наукові результати: відкриття, теорія, патент, 
стаття, дисертація, звіт. Написання наукових робіт. Структура наукової статті: на-
зва, автори, стан проблеми (короткий огляд), актуальність, постановка завдання, 
мета, об’єкт дослідження, процес дослідження, рисунки, таблиці, результати дослі-
дження, виводи, література, транслітерація, анотація, ключові слова, відомості про 
авторів. Книги (підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, 
монографії). Дисертації. Організація захистів. Патентування в Україні та за кордо-
ном. Конференції, симпозіуми, семінари. Види проєктів : ескізний, технічний, ро-
бочий та ін. Програмні продукти - електротехніка, магнітні поля, температурні 
поля. Методи дослідження. Методики розрахунків. Експериментальні зразки, дос-
лідно-конструкторські розробки (ДКР), моделі, технологічний процес, доведення 
розробок. 

 
Змістовий модуль № 2 

Система наукових досліджень в теорії електромагнітних  
полів та процесів в електричних машинах 

 
Тема 5. Поняття про моделювання в техніці та дослідження магнітних по-

лів [7-9]. 
Математичне моделювання (симулювання). Фізичне, аналогове та цифрове моде-
лювання. Критерії подібності при моделюванні.  Магнітні поля – основа принципу 
дії і проєктування електричних машин і трансформаторів. Величини, на основі яких 
розраховуються електромагнітні поля. Величини, які отримують на основі розра-
хунків магнітних полів. Методи розрахунку. Метод скінчених елементів. 

Тема 6. Умови розрахунків магнітних полів [8, 9]. 
Області розрахунку магнітних полів та їх обмеження. Лінійні і нелінійні середо-
вища. Анізотропні середовища. Види кривих намагнічування феромагнітних мате-
ріалів. Залежність кривих намагнічування від умов прокату електротехнічної сталі. 
Характеристики постійних магнітів. Припущення, що приймаються, при розрахун-
ково-теоретичних дослідженнях. Погрішності розрахунків. Розрахункові режими 
для електричних машин. Симетрія магнітних полів. Періодичність магнітних полів. 
Граничні умови для магнітного поля в електричних машинах. 



 

Тема 7. Програмне забезпечення розрахунків магнітних полів [8-12]. 
Алгоритм та програма. Існуючі програмні продукти для електромагнітних, тепло-
вих, механічних та міцностних розрахунків. Отримання електромагнітних та сило-
вих параметрів електротехнічних пристроїв і, зокрема, електричних машин на ос-
нові чисельних розрахунків магнітного поля за допомогою програми FEMM. 

Тема 8. Апроксимація дискретних числових функцій [8, 9, 13, 14].  
Приклади використання апроксимації в електричних машинах. Функції і їх похідні. 
Аналітична апроксимація. Кусочно-лінійна апроксимація. Однокоординатні кубі-
чні поліноми. Двокоординатні кубічні поліноми. Трьохкоординатні кубічні полі-
номи. Ряди Фур'є та гармонійний аналіз періодичних величин. 

Тема 9. Програмна автоматизація чисельно-польових розрахунків [9, 15-
18]. 
Автоматизоване формування розрахункових моделей і виконання розрахунків ма-
гнітного поля та електромагнітних і силових параметрів електричних машин в про-
грамному середовищі FEMM. Алгоритмічна мова Lua : ідентифікатори, масиви, 
оператори, команди і процедури мови. Побудова графічних моделей електричних 
машин. Побудова фізичних моделей електричних машин. Динамічне перетворення 
цих моделей. Організація розрахунку магнітного поля. Отримання електромагніт-
них і силових параметрів електричних машинах. 

Тема 10. Робота з програмним забезпеченням при розрахунку електрома-
гнітних параметрів та процесів в електричних машин [9-11, 15-17]. 
Розрахунки динамічних процесів по програмі FEMM за допомогою скриптів Lua. 

Отримання кутових та часових функцій магнітного потокозчеплення (МПС) (), 

(t), ЕРС e(t), магнітної індукції B(), B(t). Сили, що діють на провідники із стру-

мом. Сили, що діють на феромагнітні осердя та їх елементи. Електромагнітний мо-
мент. Побудова графіків. Практичне виконання гармонійного аналізу.  

Тема 11. Перехідні процеси в електротехнічних пристроях [8, 19, 20]. 
Початкові умови. Рівняння, що описують перехідні електромагнітні, механічні та 
теплові процеси. Аналітичні і чисельні методи. Метод Ейлера. Метод Рунге-Кутта. 
Врахування нелінійних магнітних властивостей феромагнітних осердь, тепловиді-
лень і температурних змін опорів провідників. 

Тема 12. Вихрові струми в електропровідних елементах конструкції еле-
ктротехнічних пристроїв [8, 21].  
Припущення, що приймаються, і види завдань розрахунку вихрових струмів. Ме-
тоди розрахунку вихрових струмів без урахування їх реакції. Методи розрахунку 
вихрових струмів з урахуванням їх реакції. Колово-польовий метод. Польовий ме-
тод. 



 

 
Змістовий модуль № 3 

Система організації експериментальних і розрахункових досліджень 
 

Тема 13. Виміри та їх погрішності [7]. 
Виміри величин магнітного поля (постійного, змінного; датчики ЕРС Холла, вимі-
рювальні котушки; пояс Роговського). Вимір ЕРС, струмів, механічної напруги, те-
мператури та ін. Часові функції – осцилографування. Теорія і експериментальна 
перевірка адекватності розрахунків. Погрішності вимірів електричних та магнітних 
величин. 

Тема 14. Чисельно-польове дослідження асинхронного двигуна [12, 13, 
16-18].  
Отримання електромагнітних і силових параметрів трифазного асинхронного дви-
гуна, розробленого у бакалаврському проєкті. Характеристика намагнічування 
ТАД і її апроксимація. Апроксимація функцій (кубічні поліноми) на прикладі кри-
вих намагнічування. 

Тема 15. Гармонійний аналіз розподілу величин в асинхронному двигуні 
[12, 13, 16, 17]. 
Гармонійний аналіз за результатами розрахунку магнітного поля в статиці і дина-
міці на прикладі магнітного потокозчеплення і ЕРС ТАД (двигун з бакалаврського 
проєкту [23]). 

Тема 16. Основні поняття про наукові методи дослідження різних явищ і 
процесів [Інтернет].  
Статистика. Регресія. Розподіл. Оптимізація. Планований експеримент. 

 

2.2. Самостійна робота 

№ з/п Назва видів самостійної роботи Кількість годин

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 16 

2 Підготовка до практичних занять  16 

3 Виконання індивідуального завдання: 40 

 Разом 72 

 



 

2.3 Індивідуальне завдання за дисципліною 
 

№ 
з/
п 

Назва розділів індивідуального завдання  
 

Терміни 
вико-
нання 

(на 
якому 
тижні) 

Максима-
льний бал 
за 100-ба-
льною си-

стемою  

1 
Підготування реферативних текстових матеріалів за 
заданими темами курсу «Основи наукових дослі-
джень». 

3 5 

2 
Складання запиту на НДР за рахунок держбюджет-
ного фінансування. 

5 5 

3 
Складання документів на укладання госпдоговору з 
підприємством на виконання НДР. 

6 5 

4 

Підготовка файлу вихідних даних для перевірного ро-
зрахунку чисельно-польовим методом за програмою 
FEMM бакалаврського проєкту трифазного асинхрон-
ного двигуна. Надсилання файлу керівнику – лектору 
за курсом ОНД. 

8 2 

5 
Опрацювання файлів, які генеровані програмою 
FEMM, та підготовка графічної інформації про розпо-
діли магнітного поля в асинхронному двигуні. 

9 5 

6 

Визначення електромагнітних і силових параметрів 
трифазного асинхронного двигуна за результатами 
чисельно-польового розрахунку його магнітного поля 
програмою FEMM. 

10 5 

7 
На основі зразка наукової статті підготовка її варіа-
нту, який відповідає трифазному асинхронному дви-
гуну за бакалаврським проєктом. 

12 5 

8 

Написання та реалізація програми на алгоритмічній 
мові Lua для побудови в програмному середовищі 
FEMM геометричних моделей заданих зубцово-пазо-
вих структур електричних машин.  

14 12 

9 Оформлення звіту. 16 6 

10 Захист завдання. 17 Разом 50 
 

  



 

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 
 

3.1 Загальні положення 
 

Звіт за виконаним завданням повинен бути акуратно оформленим і відпові-
дати галузевими стандартами НТУ «ХПІ» [2, 3]. Форма титульної сторінки наве-
дена у додатку А. Текстові й ілюстративні матеріали готуються на комп’ютері і 
друкуються на листах формату А4, кегль шрифту 14pt через 1,5 інтервалу. 

Необхідний обсяг і форма подання результатів виконання кожної з задач об-
говорюються у методичних вказівках до них. Загальною вимогою оформлення 
звіту є те, що треба наводити постановку задач, вказувати вхідні умови або числові 
дані, необхідні рисунки, порядок виконання завдання. Наприкінці звіту наводиться 
список джерел інформації, які студент використовував у процесі роботи.  

Виконання пунктів завдання 2-7 ґрунтується на власному дипломному бакала-
врському проєкті студента [22, 23]. Для цього повинен використовуватися елект-
ронний варіант пояснювальної записки та креслень, які зберігаються у студента, 
або в електронному бібліотечному репозитарії університету. 

За пунктами 1 і 8 кожний студент отримує індивідуальні варіанти завдань: за 
пунктом 1 – назви конкретних трьох тем для опрацювання, за пунктом 8 – ескізи 
двох пазів (статора і ротора) електричної машини. 

Залікові бали студент отримує за кількістю і якістю виконаних завдань з ура-
хуванням захисту звіту та за результатами письмових відповідей на контрольні пи-
тання за курсом «Основи наукових досліджень» під час проведення заліку. 

Інформацію для допомоги у виконанні завдань студенти отримують у насту-
пні способи: а) безпосередньо від викладача – керівника через електронну пошту; 
б) з вказаних літературних джерел, які студенти знаходять у різних бібліотечних 
ресурсах через Інтернет; в) шляхом самостійного пошуку в Інтернеті. 

Для отримання матеріалів за пунктом а, для надсилання необхідної інформа-
ції, а також для уточнення різних питань пропонується адреса електронної пошти 
керівника – Мілих Володимира Івановича: Volodymyr.Milykh@khpi.edu.ua . Інфор-
мацію та відповіді на питання студенти будуть отримувати за зворотною адресою 
корпоративної електронної пошти НТУ «ХПІ» в Office 365.  

Пункти б и в за суттю є додатковими завданнями, через опанування яких на-
бувається досвід пошуку наукової та іншої інформації.   

Примітка: відсутність у студента доступу до Інтернету, відсутність еле-
ктронної пошти, а також електронного варіанту бакалаврського проєкту, нев-
міння працювати з комп’ютером не може бути підставою для невиконання за-
вдання, тому що це суперечить самої суті магістерського рівня вищої освіти.  
 



 

3.2 Реферативні текстові матеріали за заданими темами  
курсу «Основи наукових досліджень» 

 
Конкретні теми для підготовки реферативних текстових матеріалів знахо-

дяться у додатку Б. 
Кожному студенту задається три теми, і реферати за ними готуються на ос-

нові джерела [5], електронний варіант якого надається студентам, а також шляхом 
пошуку матеріалів в Інтернеті. Обсяг кожного реферату встановлюється студен-
тами самостійно в межах 2-4 сторінок. Тут головне – якісне подання суті теми у 
зрозумілому для читача вигляді. Для підвищення рівня рефератів бажано матеріал 
з літературних джерел доповнювати різними власними прикладами, які стосуються 
питання, що розглядається. 

Варіанти тем для студентів визначаються за табл. 3.1 відповідно номеру в жу-
рналі академічної групи. Якщо груп дві, то нумерація студентів приймається на-
скрізною за двома журналами.  

 
Таблиця 3.1 – Розподіл варіантів тем реферативних текстових матеріалів 

Номер в 
журналі 

Номери тем 
Номер в 
журналі 

Номери тем 
Номер в 
журналі 

Номери тем 

1 1 14 27 2 2 15 28 3 3 16 29 

4 4 17 30 5 5 16 31 6 6 23 32 

7 7 20 33 8 8 21 34 9 9 22 35 

10 9 23 36 11 6 24 37 12 12 25 38 

13 13 26 39 14 10 18 30 15 11 19 40 

 
3.3 Складання запиту на НДР  

за рахунок держбюджетного фінансування 
 

Форма запиту на виконання НДР є справжньою та відповідає вимогам Міні-
стерства освіти та науки з її конкретизацію за наказами НТУ «ХПІ». Формуляр для 
запиту надано у додатку В (підрозділ В.1) і цей документ доповнюється калькуля-
цією на фінансування проєкту, форму якої наведено у тому ж додатку В (підрозділ 
В.2). 

Умовною темою НДР, яку студент – автор повинен відобразити у запиті, є 
проєктування та дослідження трифазного асинхронного двигуна, який насправді 
вже розроблений у дипломному бакалаврському проєкті.  



 

Форма запиту у підрозділах В.1 та В.2 додатку В є повною – для того, щоб 
студент отримав уявлення про увесь обсяг інформації та роботи, яким повинен во-
лодіти науковець, щоб подолати конкурсній відбір наукових робіт та отримати від-
повідне фінансування на їх виконання.  

Проте, у запиті на уявну тему НДР студент зможе заповнити не усі наведені 
розділи та пункти. Але ж треба намагатися зробити це за можливим максимумом, 
якісно та зі знанням своєї справи. 

Керівником НДР вважається викладач кафедри електричних машин, який був 
керівником бакалаврського проєкту [22]. У запиті відображаються досягнення сту-
дента та керівника, які можна знайти на сайті кафедри [23] або у цифровому репо-
зитарії НТУ «ХПІ» [24]. 

У звіті про виконання завдання усі заповнені та «пусті» пункти необхідно на-
дати і, за крайньою мірою, знати, що вони означають. Це допоможе при отриманні 
заліку за навчальною дисципліною, що вивчається.  

На прохання студента викладач може надати додатково приклад повнофак-
торного запиту на науковий проєкт прикладного дослідження, а також приклад сту-
дентського запиту на виконання та фінансування НДР, який не повинен копіюва-
тися. По-перше – він не є досконалим, а по-друге – достойна оцінка може бути 
отримана тільки за оригінальний матеріал запиту. 

 
3.4 Складання документів на укладання госпдоговору  

з підприємством на виконання НДР 
 

Форма документів на укладання госпдоговору з підприємством на виконання 
НДР є справжньою та відповідає вимогам Науково-дослідної частині НТУ «ХПІ».  

Комплект документів складається з тексту власне Договору на створення 
(трансфер) науково-технічної продукції та додатків, до яких відносяться: Протокол 
узгодження договірної ціни на науково-технічну продукцію; Технічне завдання на 
виконання науково-технічної роботи; Календарний план виконання робіт; Кальку-
ляція кошторисної вартості виконання науково-дослідної роботи за темою.  

Зразки перелічених документів знаходяться у додатку Г.  
Умовним предметом Договору, який студент – виконавець повинен відобра-

зити у документах, є проєктування та дослідження трифазного асинхронного дви-
гуна, який вже розроблений у його дипломному бакалаврському проєкті.  

Форма документів у додатку Г є повною, для того, щоб студент отримав уяв-
лення про увесь їх обсяг, яким передбачається для того, щоб укласти договір, орга-
нізувати його виконання та захистити свої права відносно отримання оплати за ви-
конані роботи. 



 

Проте, у Договорі на уявну тему НДР, як і у підрозділі 3.3, студент зможе 
заповнити не усі наведені розділи та пункти. Але ж треба намагатися зробити це за 
можливим максимумом, якісно та зі знанням своєї справи.  

Студенту може бути надано додатково приклад студентського варіанту доку-
ментів на укладання госпдоговору, але вони не повинні копіюватися, як це вже за-
значено у підрозділі 3.3.  

 
3.5 Підготовка файлу вихідних даних для перевірного розрахунку 

чисельно-польовим методом за програмою FEMM  
бакалаврського проєкту трифазного асинхронного двигуна 

Бланк файлу з прикладом конкретних вихідних даних наведено у додатку Д. 
Файл створюється у комп’ютерному редакторі Блокнот. В цьому файлі студент по-
винен замінити числові дані прикладу на дані трифазного асинхронного двигуна, 
який він спроєктував у своєму бакалаврському проєкті. Звертаємо увагу на те, що 
у десятинних дробах замість коми повинна ставитися крапка. 

У якості підказки зауважимо також, що під зведеними активним та індуктив-
ним опорами обмотки ротора Rrp та Xrp мається на увазі те, що позначено у проєкті 

як  '
rR  та '

rX  (з одним штрихом). 

Окрім того, реактивний опір лобового розсіяння обмотки статора Xsfh, який 
відсутній у проєкті в явному вигляді, визначається за наявними у ньому даними 
через пропорцію: 

s

fhs
ssfh XX


 


 , 

де fhs  та s  –  відповідні провідності розсіяння обмотки статора. 

Активний опір обмотки ротора Rr при робочій температурі (незведений ): 

 2θ1θ ararAlr RRkR   . 

Додаймо, що окрім інформації з файлу даних ТАД, програма FEMM викори-
стовує дані про конкретні криві намагнічування сталей у вигляді окремих файлів з 
числовими масивами. 

Ті коментарі, які йдуть після цифрової інформації, залишаються. Ці комен-
тарі відповідають назвам необхідних величин у проєкті. Серед даних є  строкові 
дані, які окреслено лапками. Ці дані треба коригувати відповідно до конкретного 
проєкту.  

Перед рядками з конкретною інформацією знаходяться рядки заголовка 
файлу. Тут треба внести зміни, щоб було зрозуміло – чий проєкт розглядається. 



 

Формат назви файлу у цілому зберігається, але треба вставити ознаки конк-
ретного проєкту: перше число – потужність у кВт, друге – кількість пар полюсів. 
Наприклад, в імені файлу DanTAD_4_1 мається на увазі PN=4 кВт та p=1. Тут і далі 
використовується саме це ім’я, але для власних файлів кожен студент робить від-
повідну корекцію.   

Сформований файл треба відправити керівнику Мілих Володимиру Івано-
вичу на електронну пошту за адресою: Volodymyr.Milykh@khpi.edu.ua . У супро-
відному тексті треба прояснити, що, від кого і навіщо надіслано.  

Надісланий файл вихідних даних трифазного асинхронного двигуна буде ви-
користано для його чисельно-польового перевірного розрахунку за програмою 
FEMM. Результати у вигляді трьох файлів будуть надіслані студенту за зворотною 
адресою електронної пошти з метою подальшого опрацювання цих результатів сту-
дентом відповідно до решти пунктів завдання.  

Основою назв файлів є те, що позначено у файлі вихідних даних у рядку:  
"TAD_4_1"    :  name_TAD - имя расчетной модели ТАД. 

Файл на ім’я Fe_Md_TAD_4_1 з розширенням Femme Document містіть фі-
зико-геометричну модель ТАД, яка буде сформована скріптом Lua (дивиться 
статтю [15]) за введеними вихідними даними з файлу DanTAD_4_1. На основі цієї 
моделі програмою FEMM буде розраховане магнітне поле і результати цього бу-
дуть надіслані студенту у наступних файлах:  

Файл Fe_Md_TAD_4_1 з розширенням Femmeview Document містить ре-
зультати роботи в чисельно-графічній польовій формі. 

Обидва зазначені файли можуть бути відкриті та опрацьовані лише в програ-
мному середовищі FEMM, яке існує в конкретному комп’ютері тільки у разі уста-
новки – інсталяції цієї програми. Ця програма безкоштовна і загальнодоступна. 
Скачати її можна, наприклад, за посиланням [10], тобто: 

Finite Element Method Magnetics : OldVersions. FEMM 4.2 11Oct2010 Self-Installing 
Executable [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.femm.info/wiki/OldVersions.  

Файл RezTAD_4_1 з розширенням Файл містить текстову та числову інфор-
мацію, яка підготовлена вказаним вище скріптом Lua за результатами розрахунку 
магнітного поля. Цей файл можна відкрити у редакторі Блокнот (Notepad), а потім, 
для зручності у роботі, він може бути збережений у редакторі Word. 

Ім’я цього файлу результатів призначене у файлі вихідних даних у рядку:  
"RezTAD_4_1" : name_rez - имя файла результатов расчета. 



 

3.6 Опрацювання файлів, які генеровані програмою FEMM,  
та підготовка графічної інформації про розподіли  

магнітного поля в асинхронному двигуні 
 
На основі файлів, які генеровані програмою FEMM і описані у підрозділі 3.5, 

необхідно отримати та зберігати для подальшого включення до звіту графічну ін-
формацію: 

a) фізико-геометричну модель ТАД; 
б) скінченно-елементну структуру FEMM моделі ТАД; 
в) картину силових ліній магнітного поля разом із тонованою картиною роз-

поділу густини струмів в обмотках ТАД; 
г) тоновану картину розподілу магнітної індукції разом з її векторами; 
д) графік розподілу радіальної складової магнітної індукції на лініях окруж-

ності, одна з яких проходить на середньому рівні зубців ротора, друга – статора.  
Отримання графічної інформації за пунктами а і б можливо з використанням 

файлу Fe_Md_TAD_4_1 з розширенням Femme Document, за пунктами в, г і д – 
файлу з аналогічним ім’ям, але з розширенням Femmeview Document.  

Принципи опрацювання графічної інформації можна узнати під час консуль-
тації на кафедрі електричних машин, а також в [10, 11]. Приклади інформації зада-
ного типу можна побачити у додатку Е, а також в статтях [13, 15-18], які є в циф-
ровому депозитарії НТУ «ХПІ». 

 
3.7 Визначення електромагнітних і силових параметрів  

трифазного асинхронного двигуна за результатами  
чисельно-польового розрахунку його магнітного поля 

 
Визначення електромагнітних і силових параметрів трифазного асинхрон-

ного двигуна у «ручному режимі» можливе з використанням файлу 
Fe_Md_TAD_4_1 з розширенням Femmeview Document. 

Конкретно, треба визначити числову інформацію про: 
а) магнітний потік, що проходить через середню лінію проміжку на полюс-

ному кроці; 
б) максимальні значення магнітної індукції в серединах зубців ротора і ста-

тора, в спинках осердь ротора і статора; 
в) електромагнітний момент, що діє на ротор ТАД; 
г) максимальні значення сил, що діють: на провідники в пазах ротора; на про-

відники в пазах статора; на зубець статора. 



 

Приклади інформації заданого типу можна побачити в статтях [13, 15-18], 
необхідні інструкції щодо її отримання можна знайти у розділі Help програми 
FEMM [10], або в методичних матеріалах, наданих у додатку Ж, або під час консу-
льтації на кафедрі електричних машин, або в Інструкції [11], яка може бути наді-
слана студентам. 

 
3.8 Модернізація наукової статті про дослідження  

трифазного асинхронного двигуна 
 

Наукова стаття готується на основі зразка [18], який буде розіслано студен-
там, де стаття, порівняно з оригіналом, декілька скорочена.  

Сенс цієї частини завдання полягає у тому, щоб ознайомитися зі структурою 
статті, прикладом її написання та оформлення. Зразок статті відповідає сучасному 
рівню, тому що вона опублікована у виданні, яке індєксується у наукометричній 
базі Scopus, що має найвищий пріоритет серед таких баз усього світу.  

Щоб краще проникнути у суть статті, студенту необхідно замінити усі чис-
лові та графічні дані базового варіанту ТАД на аналогічні дані з власного бакала-
врського проєкту, а також розрахункові дані, представлені у отриманому файлі з 
ім’ям "RezTAD_4_1" типу Файл, конкретне ім’я якого для конкретного студента 
задане як:  

name_rez - имя файла для записи результатов расчета 

у вихідних даних для комп’ютерних розрахунків в програмному середовищі FEMM 
(див. додаток Д). Про цей файл йшлося в підрозділі 3.5. 

Після модернізації статті студент вписує своє прізвище та ініціали як її спів-
автор на її першій сторінці. 

 
3.9 Написання та реалізація програми на алгоритмічній мові Lua  

для побудови в програмному середовищі FEMM геометричних  
моделей зубцево-пазових структур електричних машин 

 
Повна програма побудови фізико-геометричних моделей ТАД на алгоритмі-

чній мові Lua представлена в статті [15]. В даному пункті завдання мова йде лише 
про побудову геометричних моделей зубцево-пазових структур яких-небудь елек-
тричних машин, що є невеликою часткою згаданої програми. 

Ескізи форм пазів для програмної реалізації надані на рис. 3.1. Кожному сту-
денту задається один паз статора та один паз ротора. Вибір варіантів для студентів 
робиться за табл. 3.2, і він такий самий, як і в табл. 3.1. 



 

 В статті [15] є приклад необхідної інформація для підготовки конструкторсь-
кої моделі пазів і відповідних ним зубців, які заповнюють зубцево-пазові структури 
осердь ротора та статора, що відповідають їх конструкціям в бакалаврському проє-
кті [22]. А ще в монографії [9] є докладний опис програми побудови геометричної 
моделі турбогенератора, в тому числі пазів та зубців його ротора і статора.  

Примітка: Відповідно до рис. 3.1 будується лише контур пазу без внутріш-
нього наповнення. Після побудови поодиноких пазів ротора і статора їх копіюван-
ням створюються відповідні зубцево-пазові структури на спільному рисунку. 

 

 

Рисунок 3.1 – Варіанти пазів осердь ротора і статора електричної машини 



 

Таблиця 3.2 – Розподіл варіантів пазів ротора і статора 

Номер 
в жур-
налі 

Номери пазів ро-
тора і статора 

Номер 
в жур-
налі 

Номери пазів ро-
тора і статора 

Номер 
в жур-
налі 

Номери пазів ро-
тора і статора 

1 а е 2 е в 3 л к 

4 б л 5 ж г 6 м и 

7 в д 8 з л 9 б е 

10 г з 11 и а 12 г к 

13 д ж 14 к б 15 д ж 

 
Першим кроком виповнення завдання є підготовка конкретної конструктор-

ської моделі паза та зубця, літерне позначення необхідного мінімуму їх розмірів та 
надання їм конкретних значень. Ці значення студент задає самостійно виходячи з 
власного розуміння реалістичних конструкцій зубцово-пазових структур електри-
чних машин та їх пропорцій. Призначений мінімум розмірів в літерній формі стає 
вихідною інформацією для програмної побудови зубцово-пазових структур. 

Другим кроком виповнення завдання є призначення в підготовленої моделі 
необхідного мінімуму вузлів – координатних точок, на які спираються прямі та ду-
гові сегменти, які власне і створюють геометричну модель пазів та зубців. Геомет-
рична модель розміщується в прямокутній координатній системі (x, y), де познача-
ються x та y координати усіх вузлів, наприклад, xa, xb, xc, …; ya, yb, yc тощо. Ці 
величини виражаються через позначення розмірів, яке застосоване на першому 
кроці виконання завдання. Аналогічним чином виражаються також кути, на які 
спираються дугові сегменти, якщо вони є.  

Третім  кроком виповнення завдання є безпосередньо написання програми на 
мові Lua в текстовому редактор Блокнот (Notepad). На початку програми ідентифі-
каторам геометричних розмірів з першого кроку привласнюються конкретні чис-
лові значення в мм, якщо необхідні кути, то їх значення задаються в геометричних 
градусах.  

Далі пишеться основний текст програми, який будується на основі формул 
другого кроку. До цього додаються вирази спеціальних процедур Lua, які забезпе-
чують побудову вузлів, прямих та дугових сегментів, і у підсумку – усієї зубцово-
пазової структури. Не виключено використання і деяких інших операторів Lua для 
забезпечення роботи створеного скріпту.  

В принципі, для написання та запуску скріпту – програми Lua достатньо ін-
формації, яка наведена у статті [15]. Для більш глибоких знань можна звернутися 



 

до розділу Help, який є в програмному середовищі FEMM [10]. Тут наведемо зага-
льну характеристику мови програмування Lua та необхідний мінімум інформації, 
яку можна використати для виконання задачі, яка тут поставлена. 

Lua – це швидка, легка і зручна скриптова мова програмування, яка створю-
валася для програмування баз даних. Простий синтаксис і легкість вбудовування 
Lua в інші програми забезпечили Lua велике поширення. Реалізація Lua має окремо 
компілятор з вихідної мови в виконуваний код і віртуальну машину для виконання 
генерованого коду. Lua являє собою мову з динамічним визначенням типів даних. 
Змінні мови можуть містити значення будь-якого типу. Lua являє собою ядро мови, 
яке можна вбудовувати в прикладну програму, наприклад, в FEMM. 

Тексти файлів скриптів і файлів даних можна писати в редакторі Блокнот. У 
рядках цих файлів все після подвійного дефіса (--) програма сприймає як коментарі 
і для роботи не використовує. 

У скриптах базовою є команда завдання параметрів нового Завдання: його 
тип (магнітне поле або інше), одиниці виміру розмірів, активна довжина по аксіа-
льній осі, тип координат, точність і т.д. 

Побудова геометричних моделей за допомогою Lua заснована на командах 
розстановки вузлів – координатних точок (x,y). На їх основі своїми командами бу-
дуються прямі відрізки і дуги. В утворених замкнених підобластях – блоках став-
ляться їх мітки, через які їм приписуються фізичні властивості. Вони задаються ок-
ремими командами, в яких зазначаються всі необхідні параметри матеріалів, стру-
мів, трикутників скінчено-елементної структури та ін. Є також свої команди для 
вибору і розстановки граничних умов. 

Перераховані вище об'єкти можна об'єднувати в нумеровані групи, щоб опе-
рувати з усіма об'єктами групи відразу.  

Lua, як і інші мови програмування, дозволяє створювати функції, оперувати 
з циклами, умовними операторами, робити обчислення за формулами, стандарт-
ними функціями: sqrt – корінь квадратний; sin, cos, tan, atan – синус, косинус, тан-
генс, арктангенс і ін. 

Для тригонометричних функцій кути треба ставити в радіанах, а при побу-
дові геометричних об'єктів Lua оперує кутами в градусах. 

Скрипти запускаються з робочого вікна в FEMM «кнопкою» Open Lua Script 
в меню File. 

Наведемо команди, що часто зустрічаються, де (x,y), (x1,y1) і (x2,y2) – коор-
динати вузлів: 

1) додавання:  
mi_addnode(x,y) – вузол;  
mi_addsegment(x1,y1,x2,y2) – відрізок між вузлами, які вже існують;  
mi_addarc(x1,y1,x2,y2,angle,maxseg) – дуга між вузлами з опорним кутом ‘angle’ з 
кутових сегментів розміром ‘maxseg’; 



 

mi_addblocklabel(x,y) – ярлик блока;  
2) вибір найближчих до точки (x,y) об'єктів: 

mi_selectnode(x,y) – вузол;  
mi_selectsegment(x,y) – відрізок;  
mi_selectarcsegment(x,y) – дуга; 
mi_selectlabel(x,y) – ярлик блока; 
mi_selectgroup(n) – n-а група;  

3) копіювання:  
mi_mirror(x1,y1,x2,y2,edit) – обраних об'єктів відносно лінії, що проходить через ко-
ординатні точки (x1,y1) і (x2,y2),  причому edit – дія: 0 – для вузлів, 1 – відрізків, 
2 – дуг, 3 – міток, 4 – груп;  
mi_copyrotate(bx, by, angle, copies, edit), де copies – стільки разів з поворотом на кут 
angle відносно базової точки bx, by; edit – див. вище;  

4) очищення виділення всіх раніше обраних об'єктів: mi_clearselected(); 
5)  установка властивості матеріалу конкретної подобласті – блоку:  

mi_setblockprop("blockname", automesh, meshsize, "incircuit", magdir, group, turns), де 
"blockname" – ім'я ярлика для магнітних властивостей блоку, automesh – вибір спо-
собу тріангуляціі скінчених елементів, meshsize – обмежує розмір елемента, 
"incircuit" – символ струму, magdir – напрямок намагнічування, group – номер 
групи, turns – кількість ефективних провідників зі струмом. 

Більш повний набір команд і процедур знаходиться в додатку Help до про-
грами FEMM [10].  

Оператор читання read(f_d, "* n", "* l") з чергового рядка файлу даних на ім’я 
f_d з додатку Д бере значення стількох числових або строкових даних, скільки разів 
в ньому фігурує опція "* n", а опцією "* l" робиться перехід на новий рядок, тобто 
будь-який текст, що залишився в рядку, ігнорується і використовується розрахову-
вачем як коментар (тут його прийнято відокремлювати символом :). Приміром, для 
читання кількості пазів і радіусу осердя статора оператор такого типу може мати 
вигляд:  Qs = read(f_d,"*n","*l")    rsi = read(f_d,"*n","*l") . 

Оператор write записує дані до файлу результатів, про який ішлося в підроз-
ділі 3.8. Приміром, для запису кількості пазів і радіусу осердя статора оператор 
може мати вигляд:  

write(format(" Qs=%3.0f", Qs), format(" rsi=%5.1f",rsi),"\r\n"). 
В ньому опція "\r\n" дає перехід на новий рядок, а символ %5.1f є форматом 

(format) числа, тобто в даному прикладі під число виділяється 5 позицій, в тому 
числі 1 – під дробову частину. Для формату %3.0f мається на увазі 3 позиції без 
дробової частини. 

Приклад побудови геометричної моделі ТАД надано в додатку И. 
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Додаток А 

Титульний лист звіту про виконане контрольне завдання 
 

УДК 621.313: 004.315(075) 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет 
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(НТУ «ХПІ») 

Кафедра «Електричні машини» 

61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2; 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри  

«Електричні машини» 

НТУ «ХПІ», 

д-р техн. наук, проф. 

____________В. І. Мілих 

 «___» ____________ 202_ р. 

 

З В І Т  
ПРО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ  

з навчальної дисципліни  

«Основи наукових досліджень»  

 
Науковий керівник НДР 
д-р техн. наук, проф.        В. І. Мілих 

 
Виконавець:  

студент групи ______________      І. Пб. Прізвище 

 
202_ 

 

Рукопис закінчено __ _________ 202_ р. 



 

Додаток Б 

Теми для реферативних текстових матеріалів 
 

1. Загальні поняття науки та класифікація наук. 
2. Базові поняття науки. 
3. Економічна ситуація в галузі науки і типові схеми фінансування. 
4. Науково-технічна політика та пріоритети наукових досліджень. 
5. Наукове дослідження та його етапи. 
6. Ефективність наукових досліджень. 
7. Впровадження завершених наукових досліджень у виробництво.  
8. Методологія наукових досліджень. Загальнонаукова й філософська методоло-

гія: сутність, загальні принципи. 
9. Логічна схема та формулювання теми наукового дослідження. 
10. Обґрунтування актуальності обраної теми. 
11. Визначення об'єкта й предмета дослідження. 
12. Постановка мети й конкретних завдань дослідження. 
13. Вибір методу (методики) проведення дослідження. 
14. Формулювання висновків та оцінка отриманих результатів. 
15. Наукова інформація та її джерела. 
16. Робота із джерелами інформації.  
17. Патентні дослідження та їх особливості.  
18. Загальні вимоги до науково-дослідної роботи. 
19. Поняття про стартапи та їхнє призначення.  
20. Наукова система України і її складові.  
21. Держбюджетна наукова тематика в Україні та організація конкурсів.  
22. Фінансування наукових досліджень за рахунок зарубіжних грантів.  
23. Ініціація і оформлення НДР. 
24. Запити НДР, методи оцінки рівня робіт і виконавців. 
25. Принципи організації та документації госпдоговірної наукової тематики.  
26. Наукові видання НТУ «ХПІ», України, світові, бібліотечні ресурси в галузі 

електромеханіки. 
27. Структура та правила написання наукових статей. 
28. Цитування наукових праць, індєкс Гирша (h –індєкс). 
29. Система рейтингів окремих науковців та наукових установ. 
30. Scopus, Web of Science та інші наукометричні бази.  
31. Індєксація навчальної та наукової літератури УДК, ББК. 
32. Поняття про систему ORCID та DOI індєксацію наукових робіт.  

  



 

Продовження додатка Б 

33. Поняття про ISSN, ISBN індєксацію друкованої наукової продукції.  
34. Система конкурсів студентських наукових робіт, правила організації та прове-

дення.  
35. Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти в Україні. 
36. Загальна характеристика ступеня вищої освіти «магістр» та перелік його ком-

петентностей як випускника. 
37. Структура та правила оформлення анотованого звіту та технічного звіту за за-

вершеним прикладним дослідженням. 
38. Інноваційні кластери як шлях розвитку якості освіти та економіки. 
39. Державний стандарт України ДСТУ 3973-2000 про науково-дослідні роботи. 
40. Програмні продукти щодо розрахунку електромагнітних полів електротехніч-

них пристроїв. 

 



 

Додаток В 

Документи щодо запиту на НДР 
за рахунок держбюджетного фінансування 

 
 

В.1. Форма проєкту прикладного дослідження 
 

Секція:__________________________________________________________________________ 
 
Назва проєкту:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(не більше 15-ти слів) 
 
Назва напряму секції  (згідно із паспортом секції обирається до 2-х напрямів): 
________________________________________________________________________________ 
 
Організація-виконавець: __________________________________________________________ 

(повна назва) 
Адреса: _________________________________________________________________________ 
 
АВТОРИ ПРОЄКТУ: 
 
Керівник проєкту (П.І.Б.) ____________________________________________________________ 
(основним місцем роботи керівника проєкту має бути організація, від якої подається проєкт) 
Науковий ступінь ______________________________ вчене звання ________________________ 
Місце основної роботи ____________________________________________________________ 
Посада    ________________________________________________________________________ 
Тел.:____________________E-mail:____________________ 
 
Відповідальний виконавець проєкту (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада): 
________________________________________________________________________________ 
Тел.:____________________E-mail:____________________ 
 
Проєкт розглянуто й погоджено рішенням наукової (вченої, науково-технічної) ради (назва ви-
щого навчального закладу/наукової установи)   від «____»    20__ р., протокол № 
   . 
 
 
Керівник проєкту   
 
 

 
Підпис:____________________________ 

Керівник  (назва організації) 
 

ПІБ:_______________________________ 
 

Підпис:____________________________ 
 
«____»   ____________20__р.    

                     

«____» ____________20__р.        

  
М.П. 

 



 

Продовження додатка В 
 

Секція __________________________________________________________________________ 
 

П Р О Є К Т  
прикладного дослідження, 

що виконуватиметься за рахунок видатків загального фонду державного бюджету 
 

Назва проєкту: 
___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Пропоновані терміни виконання проєкту (до 24 місяців) 
з _______________________ по _________________________ 
 
Орієнтовний обсяг фінансування проєкту: ___________тис. грн. 
 
1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків) 
 (короткий зміст проєкту) 
 
2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 15 рядків) 
2.1. Проблема, на вирішення якої спрямовано проєкт. 
2.2. Об’єкт дослідження. 
2.3. Предмет дослідження. 
 
3. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМУ (до 70 рядків) 
3.1. Аналіз результатів, отриманих авторами проєкту за напрямом, проблемою, тематикою, об'є-

ктом та предметом дослідження; у чому саме полягає внесок згадуваних вчених і чому їх 
напрацювання потребують продовження, доповнення, вдосконалення (до 20 рядків). 

3.2. Аналіз результатів, отриманих іншими вітчизняними та закордонними вченими (аналогічно 
наведеному у п.3.1); окремо проаналізувати напрацювання цих учених за останні 5 років із 
посиланням на конкретні публікації (до 30 рядків). 

3.3. Перелік основних публікацій (не більше 10-ти) закордонних і вітчизняних вчених (окрім пу-
блікацій авторів, що наведені у доробку), що містять аналоги та прототипи, є основою для 
проєкту (до 20 рядків). 

Таблиця 1 
№ Повні дані про статті 

1  

 

4. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ (до 70 рядків) 
4.1. Ідеї та робочі гіпотези проєкту. 
4.2. Мета і завдання, на вирішення яких спрямовано проєкт. 
4.3. Обґрунтування актуальності та/або доцільності виконання завдань, виходячи із: 

- стану досліджень проблематики за напрямом проєкту; 
- ідей та робочих гіпотез проєкту. 

 
 5. ПІДХІД, МЕТОДИ, ЗАСОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОЄКТОМ 
 (до 50 рядків)  
5.1. Визначення підходу щодо проведення досліджень, обґрунтування його новизни. 
5.2. Нові або оновлені методи та засоби, методика та методологія досліджень, що створювати-

муться авторами у ході виконання проєкту. 
5.3. Особливості структури та складових проведення досліджень. 
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6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА 

 (до 60 рядків) 

6.1. Докладно представити очікувані результати – попередні описи теорій, концепцій, закономі-
рностей, моделей, інших положень, що створюватимуться, змінюватимуться та/або доповню-
ватимуться авторами. 

6.2. Визначити, які з очікуваних результатів можуть бути науково-обґрунтованими та доведе-
ними, спиратимуться на закономірності (і які саме) природи, а які – корисними методичними 
і технічними напрацюваннями на основі практичного досвіду. 

6.3. Довести наукову новизну наведених положень на основі їх змістовного порівняння із існую-
чими аналогами у світовій науці на основі посилань на конкретні публікації (наведені у Таб-
лиці 1), довести переваги результатів, які будуть отримані, над існуючими. 

 
7. ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА СУПІЛЬСТВА 
 (до 60 рядків)  
7.1. Обґрунтувати цінність очікуваних результатів для потреб розвитку країни та загальнолюдсь-

кої спільноти. 
Для прикладного дослідження визначити та обґрунтувати використання очікуваних резуль-
татів для конкретної галузі науки та суспільної практики, що досліджується, потреб розвитку 
соціально-економічної системи України (з можливим підтвердженням листами-підтримки 
від потенційних замовників).  

7.2. Для прикладних досліджень довести, що задля одержання наведених наукових результатів 
варто витрачати відповідні кошти державного бюджету, тобто, що економічний, соціальний 
або інший ефект від використання результатів проєкту перевищить витрати. 

7.3. Обґрунтувати цінність очікуваних результатів для світової та вітчизняної науки. 
7.4. Довести цінність результатів для підготовки фахівців у системі освіти, зокрема наукових ка-

дрів вищої кваліфікації, навести ПІБ та тематику кваліфікаційних робіт магістрантів, аспіра-
нтів і докторантів, що будуть брати участь у виконанні проєкту з оплатою праці. При цьому, 
відокремити використання очікуваних результатів за проєктом від науково-методичних за-
вдань, що виконуються викладачами у межах їх основної педагогічної діяльності. 

7.5. Навести запланований перелік розробок, інформаційно-аналітичних матеріалів, рекоменда-
цій, пропозиції тощо, що можуть бути передані для використання поза межами організації-
виконавця на підставі укладання договорів, зокрема господарчих і грантових угод, продажу 
ліцензій тощо. 

 
8. ФІНАНСОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИТРАТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ  
8.1. Обсяг витрат на заробітну плату (розрахунок фонду оплати праці за кількістю працівників, 

залучених до виконання – загальний). 
8.2. Обсяг витрат на матеріали, обладнання та інвентар, орієнтовний розрахунок (загальний). 
8.3. Обсяг витрат на енергоносії, інші комунальні послуги (загальний). 
8.4. Інші витрати: за видами, із обґрунтуванням їх необхідності (загальні). 
8.5. Зведений кошторис проєкту (загальний). 
 
9. НАУКОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ АВТОРІВ ПРОЄКТУ 
9.1. Зазначити h-індєкс та загальну кількість цитувань наукових публікацій керівника проєкту 

згідно БД Scopus або Web of Science Core Collection (WoS) (Google Scholar для соціо-гумані-
тарних наук)  та веб-адресу його відповідного авторського профілю і Author ID 

9.2. Зазначити сумарний h-індєкс та загальну кількість цитувань наукових публікацій 5-ти осно-
вних авторів проєкту (крім керівника) згідно БД Scopus або WoS (Google Scholar для соціо-
гуманітарних наук)  та веб-адреси їх відповідних авторських профілів і Authors ID. 
Продовження додатка В 



 

 
10. НАУКОВІ ДОРОБОК  ТА  ДОСВІД АВТОРІВ ЗА НАПРЯМОМ ПРОЄКТУ  

(за попередні 5 років, включно з роком подання запиту) 
 
10.1. Перелік статей у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus 

з індєксом SNIP ≥ 0,4 (Source Normalized Impact Рer Paper) (або для соціо-гуманітарних наук 
з індєксом   SNIP  > 0).  

Таблиця 2 
№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії; об-

рати прізвища авторів, які належать до списку авторів, індєкс 
SNIP видань (Source Normalized Impact Рer Paper) 

Наукометр. 

бази даних 

Індєкс 
SNIP 

1    

Анотації українською мовою статей навести у Додатку 1 
 
10.2. Статті, що входять до науково-метричних баз даних WoS або Scopus, які не ввійшли до 

п.10.1 (або Index Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук) та патенти України або інших країн 
на винахід або промисловий зразок. 

Таблиця 3 

№ Повні дані про статті (патенти) з веб-адресою електронної версії;  
позначити прізвища авторів, які належать до списку авторів  

1  

 
10.3. Опубліковані  за темою проєкту  статті у журналах, що входять до переліку фахових видань 

України та мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не увійшли до пп.10.1-10.2, а 
також англомовні тези доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індєксуються 
науково-метричними базами даних WoS або Scopus (або Index Сореrnicus для соціо-гумані-
тарних наук) та охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності, які не увій-
шли до п. 10.2. 

Таблиця 4 

№ Повні дані про статті, тези доповідей та охоронні документи з веб-адресою електронної 
версії; позначити прізвища авторів, зі списку розділу 13 

1  

 
10.4. Монографії за напрямом проєкту, що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мо-

вами Європейського Союзу. 
Таблиця 5 

№ Повні дані про монографії; 

позначити прізвища авторів, зі списку розділу 13 

Кількість 
друк. арк.

1   

Анотації українською мовою монографій навести у Додатку 2 
 
10.5. Розділи монографій за напрямом проєкту, що опубліковані  у закордонних виданнях офі-

ційними мовами Європейського Союзу (від 3 друкованих аркушів). 
             Таблиця 6 
№ Повні дані про розділи монографій; 

позначити прізвища авторів, зі списку розділу 13 

Кількість 
друк. арк.

1   

Анотації українською мовою розділів монографій навести у Додатку 3 
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10.6. Монографії за напрямом проєкту, що опубліковані мовами, які не відносяться до мов Євро-

пейського Союзу. 
Таблиця 7 

№ Повні дані про монографії; 

позначити прізвища авторів, зі списку розділу 13 

Кількість 
друк. арк.

1   

Анотації українською мовою монографій навести у Додатку 4 
 
10.7. Захищено авторами проєкту дисертацій кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук. 

Таблиця 8 
№ Дані про дисертації (автор, назва дисертації, спеціальність, науковий керівник/консуль-

тант, рік та місце захисту) 

1  

 
10.8. Індивідуальні гранти (стипендії), наукові стажування  за кордоном, що фінансувалися за 

рахунок Державного бюджету України та/або закордонними організаціями (сумарна кіль-
кість місяців для керівника та 5 авторів проєкту). 

Таблиця 9 
№ ПІБ виконавців Назва гранту Кількість 

місяців 
Фінансування, 

тис. грн. 

1     

 

10.9. Кількість загальноуніверситетських наукових грантів (окрім тих, що зазначено у п. 10.8), за 
якими працювали автори проєкту, що фінансувались закордонними організаціями (кількість гра-
нтів з відповідним посиланням на сайт чи на лист від грантодавця).  

Таблиця 10 
№ ПІБ виконав-

ців 
Назва гранту Замовник Фінансу-

вання, тис. 
грн. 

1     

 
10.10. Авторами проєкту виконано госпдоговірної та грантової тематики на суму (тис. грн.) (з 

відповідним підтвердженням довідкою з бухгалтерії ВНЗ(НУ)) у рамках заявленого науко-
вого напряму. 

Таблиця 11 

№ ПІБ виконав-
ців 

Назва гранту Замовник Фінансу-
вання, тис. 

грн. 

1     
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11. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЄКТУ 

Таблиця 13 

№ Назви показників очікуваних результатів Кіль-
кість

1. Будуть опубліковані за темою проєкту статті у журналах, що входять до науково-
метричних баз даних WoS та/або Scopus з індєксом SNIP ≥ 0,4 (Source Normalized 
Impact Рer Paper) (для соціо-гуманітарних наук з індєксом SNIP>0). 

 

2. Будуть опубліковані  за темою проєкту  статті у журналах, що входять до переліку 
фахових видань України та мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не 
увійшли до пп.10.1-10.2, а також англомовні тези доповідей у матеріалах міжнаро-
дних конференцій, що індєксуються науково-метричними базами даних WoS або 
Scopus  та охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності 

 

3. Монографії за темою проєкту, що будуть опубліковані у закордонних виданнях 
офіційними мовами Європейського Союзу (друкованих аркушів) 

 

4. Розділи монографій за темою проєкту, що будуть опубліковані  у закордонних ви-
даннях офіційними мовами Європейського Союзу (друкованих аркушів). 

 

5. Монографії за темою проєкту, що будуть опубліковані  мовами, які не відносяться 
до мов Європейського Союзу (друкованих аркушів) 

 

6. Буде впроваджено наукові або науково-практичні результати проєкту шляхом ук-
ладання господарчих договорів, продажу ліцензій, грантових угод поза межами 
організації-виконавця   

 

7. Буде захищено дисертації кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук ви-
конавцями за темою проєкту  

 

12. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ 
Таблиця 14 

Етапи 
роботи 

(рік) 

Назва та зміст етапу Обсяг 
фінан-
сування 
етапу 

Очікувані результати етапу (зазначити конкретні нау-
кові результати та наукову і науково-технічну продукцію). 
Звітна документація (зазначити кількість запланованих 
публікацій, захистів магістерських, кандидатських та док-
торських дисертацій, отримання охоронних документів на 
об’єкти права інтелектуальної власності). 

    

13. ВИКОНАВЦІ ПРОЄКТУ (з оплатою в межах запиту): 

- доктори наук:__ кандидати наук: ___; - молоді вчені до 35 років ___, з них кандидатів ___, 
докторів____; - наукові працівники без ступеня _____; - інженерно-технічні кадри: ___,  
допоміжний персонал ______; - докторанти: _____; аспіранти: ______; студенти ______. 

Р а з о м : 

Таблиця 15. Основні виконавці (автори) проєкту* (з оплатою в межах запиту): 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по бать-
кові 

Науковий 
ступінь 

Вчене 
звання

Посада і місце основної 
роботи  

Вік та дата 
наро-
дження 

      
*вносяться дані про основних виконавців  (до 6 осіб), окрім допоміжного персоналу та студентів. 

До складу основних виконавців (авторів) проєкту може входити за необхідністю не більше 
30 % (2 особи) дослідників, що працюють за основним місцем роботи в інших організаціях (з 
відповідним обґрунтуванням необхідності їх залучення до виконання проєкту або досвідом по-
передньої співпраці – спільні проєкти, публікації).До запиту додається письмова згода основних 
виконавців (авторів) проєкту щодо участі в ньому. 



 

Продовження додатка В 

 
В.2. Форма калькуляції кошторисної вартості   
наукового проєкту прикладного дослідження 

 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 (назва бюджетної установи – виконавця дослідження) 
 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 
кошторисної вартості  наукового проєкту 

Назва роботи 
_____________________________________________________________________________ 

(назва, шифр) 
 
Джерело фінансування Державний бюджет України 
Замовник Міністерство освіти і науки України 
 
Термін виконання дослідження (розробки):    
з _______________________ по _________________________ 
Обсяг фінансування______________________________ тис. грн. 
 

Код 
статті 

ви-
трат 

Найменування статті витрат Усього 

У тому числі за ро-
ками: 

20__ р. 20__ р. 

1 2 3 4 5 
2110 Оплата праці    
2120 Нарахування на оплату праці       22%    
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар    
2240 Оплата послуг    
2250 Витрати на відрядження безпосередніх викона-

вців  
   

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв    
2800 Інші витрати    

 Непрямі витрати  40% від з\п    
 Кошторисна вартість (сума статей витрат)    

 
 
Проректор          І. Пб. Прізвище  
 
 
Начальник планово-фінансового  відділу     І. Пб. Прізвище 
 
Головний бухгалтер        І. Пб. Прізвище 
 
Науковий керівник        І. Пб. Прізвище 
 
 

  



 

Додаток Г 
Документи щодо договору 

на створення  науково-технічної продукції 
 

 
ДОГОВІР 

на створення (трансфер) науково-технічної продукції 
м. Харків        “____”_____________20__ р. 
 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут ”, іменований 
надалі ВИКОНАВЕЦЬ, в особі проректора НТУ «ХПІ» проф. Марченко Андрія Петровича, 

(посада, приз віще, ім’я, по батькові) 

що діє на підставі доручення № 66-01/51 від_19.04.2017 року,  
з однієї сторони і _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(найменування об‘єднання, організації, підприємства) 

іменоване в подальшому ЗАМОВНИК, в особі ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(посада, приз віще, ім’я, по батькові) 

що діє на підставі _________статуту товариства_____________________________________ 
_______________________________________________________з іншої сторони уклали цей до-
говір про нижче подане: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. ЗАМОВНИК доручає (приймає), а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе (передає): 

_____виконання науково-дослідної роботи за темою _________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

1.2. Зміст та обсяг роботи в цілому та по етапах (розділах) визначаються узгодженим сторо-
нами календарним планом, що додається до договору, який складає невід'ємну частину даного 
Договору. (Додаток В до договору). 

1.3. Робота за даним договором виконується у відповідності до узгодженого сторонами тех-
нічного завдання. (Додаток Б до договору). 
1.4. Термін виконання всієї роботи з ____________________ до ______________________  
Термін виконання окремих етапів роботи визначається календарним планом. 

У випадку дострокового виконання роботи ВИКОНАВЦЕМ сторони визначають порядок 
приймання та оплати виконаних робіт. 

1.5.Якщо в процесі виконання роботи з'ясовується неминучість отримання негативного ре-
зультату або недоцільність подальшого проведення роботи, ВИКОНАВЕЦЬ має право призупи-
нити її, поставивши про це до відома ЗАМОВНИКА у триденний термін після зупинки. 
У цьому випадку сторони зобов'язані у 5-денний термін розглянути питання про доцільність про-
довження робіт та у випадку необхідності увійти з клопотанням до відповідних організацій про 
зупинення робіт. 

1.6. Якщо під час виконання роботи згідно з цим договором ВИКОНАВЦЕМ буде отримано 
патенти, або подано заявки на патенти на будь-які об'єкти промислової власності, що мають від-
ношення до цієї роботи, використання таких об'єктів ЗАМОВНИКОМ здійснюється згідно з за-
конодавством України про охорону промислової власності. 

2. ВАРТІСТЬ РОБОТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
2.1. За виконані роботи, зазначені в п. 1 .договору, ЗАМОВНИК сплачує ВИКО-

НАВЦЮ_____________ (________________) гривень , у тому числі ПДВ________________ грн. 
                (сума прописом) 

згідно протоколу договірної ціни. (Додаток А до договору) 
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2.2. Оплата здійснюється                 _______________ 

(одночасно за закінчену  

_______________________________________________________________________________ 
роботу, поетапно з авансовим платежем, на основі інших принципів 

______________________________________________________________________________ 
згідно договореності ЗАМОВНИКА і ВИКОНАВЦЯ) 

2.3. Не пізніше місячного терміну з дня підписання договору ЗАМОВНИК зобов'язаний пе-
рерахувати ВИКОНАВЦЮ аванс у розмірі______% від договірної ціни, тобто 
__________________________________________________________________________ грн. 

2.4. Проміжні платежі ЗАМОВНИК здійснює на рахунок ВИКОНАВЦЯ на підставі актів, 
які складаються сторонами по мірі готовності окремих етапів роботи. 

При недоцільності виклику представника ЗАМОВНИКА (значна відстань, невеликий обсяг 
та ін.) порядок оформлення актів для здачі та приймання окремих етапів роботи визначається 
угодою сторін в «Інших умовах». 

При оплаті проміжних рахунків ЗАМОВНИКОМ утримується частина авансу, що відповідає 
вартості виконаної роботи. Перше утримання авансу здійснюється при першій оплаті після 50% 
готовності роботи. 

Остаточний розрахунок здійснюється після здачі та приймання всієї роботи із зарахуванням 
частини авансу, що залишилась, а також після доопрацювання теми, якщо воно мало місце. 

Акти про виконану роботу оплачуються ЗАМОВНИКОМ протягом 5 календарних днів з мо-
менту підписання. 

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ 
3.1. Про закінчення виконання кожного етапу робіт, а також роботи в цілому, ВИКОНАВЕЦЬ 

повинен повідомити ЗАМОВНИКА, після чого сторони складають двосторонній акт приймання 
та здачі у двох або трьох примірниках, по одному для кожної із сторін та для додатку до рахунку 
у випадках, передбачених вказівками банку. У випадку незабезпечення ЗАМОВНИКОМ прий-
мання етапу роботи протягом 5 днів після отримання повідомлення ВИКОНАВЕЦЬ має право 
скласти односторонній акт, який є підставою для розрахунку. Приймання роботи по етапах та в 
цілому здійснюється за узгодженим календарним планом. 

3.2. При завершенні науково-дослідницьких робіт ВИКОНАВЕЦЬ подає ЗАМОВНИКУ нау-
ково-технічний звіт про виконану роботу: 

- комплект наукової, технічної та іншої документації, передбачений технічним завданням і 
умовами договору; 

- протокол комісії по прийому опитних зразків (партій) нової техніки, вироблених за дого-
вором; 

- копії протоколу науково-технічної ради ВИКОНАВЦЯ із висновком про відповідність ви-
конаної роботи технічному завданню (або іншому документу) на її проведення;  

_________________________________________________________ 
 (найменування, число, місяць і рік затвердження) 

- висновок експертів та інші документи ( за вимогою ЗАМОВНИКА), обумовлені догово-
ром. У випадку, якщо у ЗАМОВНИКА з'являються зауваження або претензії по виконаній роботі, 
йому надається право заявити їх ВИКОНАВЦЮ протягом 10 днів після вручення йому науково-
технічного звіту та інших документів. 

3.3. При скорочені строків виконання робіт, покращення техніко-економічних параметрів ро-
зробки, підвищення експортних можливостей ЗАМОВНИКА від впровадження роботи, за про-
ведення ВИКОНАВЦЕМ варіантних досліджень, експериментів та робіт по дизайну з метою за-
доволення спеціальних потреб встановлюється доплата до договірної ціни у розмірі;  

_______________________________________________________________________________ 
(сума прописом) 
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3.4. Якщо при прийманні результатів дослідно-конструкторських або технологічних робіт 

(розробок) буде виявлена невідповідність виготовленого зразка технічному завданню, технічним 
та іншим вимогам внаслідок незадовільного виготовлення, неякісного матеріалу або невідповід-
ності креслень та технічної документації наданому зразку, сторонами складається двосторонній 
акт з переліком необхідних доопрацювань. Претензії щодо проведення доопрацювань повинні 
бути пред’явлені ЗАМОВНИКОМ письмово протягом 5 днів з дати надання даного документу. 

3.5. Якщо при прийманні зразків буде виявлена необхідність доопрацювання або конструк-
тивних змін окремих вузлів та дослідного зразку на відміну від початкового технічного завдання, 
технічних та інших вимог, а у відповідності до цього зміни креслень та технічних умов на вимогу 
ЗАМОВНИКА, ці роботи здійснюються за додатковою угодою із зазначенням терміну виконання 
робіт та їх вартості. 

3.6. Якщо під час виконання роботи ЗАМОВНИК або ВИКОНАВЕЦЬ знайдуть за необхідне 
замінити один вид роботи іншим, то така заміна допускається за письмовою угодою між сторо-
нами у межах даної роботи. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
4.1. За порушення взятих за договором зобов'язань сторони несуть відповідальність у відповід-
ності до чинного Законодавства. 

5. ІНШІ УМОВИ 
5.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної з сто-

рін. 
5.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним законодав-

ством. 
5.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попе-

редні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, 
втрачають юридичну силу. 

5.4. Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному 
їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку. 

5.5. Код послуги згідно КВЕД №__________________________ 
 

6.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  
6.1. Термін дії даного Договору встановлюється від _____________ до ______________ 

 
7.ДОДАТОК ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ   

7.1. Протокол (додаток А). 
7.2. Технічне завдання (додаток Б). 
7.3. Календарний план (додаток В). 
(що складає невід’ємну частину даного Договору) 
 

8.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 
 

ВИКОНАВЕЦЬ НТУ «ХПІ» 
61002 м. Харків, вул. Кирпичова, 2 
Р/рахунок №31257246104225 ДКСУ 
МФО 820172, код ОКПО:02071180 
ІПН 020711820397, Свід. №30008120 

ЗАМОВНИК: 
 
 

Проректор НТУ «ХПІ» 
__________________ І. Пб. Прізвище 

«____»______________ 20__ р. 

Директор 
__________________ І. Пб. Прізвище 
«____»______________ 20__ р. 
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Додаток А  * 
до договору №_______ 
від  __.__.20__ р.  

ПРОТОКОЛ 

узгодження договірної ціни на науково-технічну продукцію 
 

виконання науково-дослідної роботи за темою      
«____________________________________________________________________________» 

(назва науково-технічної продукції) 

за договором № ________ від “__” _____________ 20___р. 
 
Ми, що нижче підписалися від особи Замовника:____________________________________ 

              (назва підприємства, установи тощо) 

Директор___________________________________________________ 
 (посада, ПІБ) 

та від особи Виконавця  проректора  Національного технічного університету “Харківський полі-
технічний інститут” проф. Марченко Андрія Петровича  
 (посада, ПІБ) 

 
засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження договірної ціни на виготовлення (передачу) 
науково-технічної продукції в сумі _______ грн._____ коп.  (___________________________) 

(сума прописом) 

в тому числі ПДВ   грн. ___  коп ______(__________________________). 
                (сума прописом) 

 
 
Даний протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків між Виконавцем та Замовни-
ком. 
 
 
ВИКОНАВЕЦЬ: 
Проректор НТУ «ХПІ»       ЗАМОВНИК: 
 
_________________ (А. П. Марченко)   ________________(__._. __________) 

(підпис)  (розшифровка)     (підпис)  (розшифровка) 

 
 
* – це внутрішній додаток до глобального додатку Г  
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Додаток Б  * 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор НТУ «ХПІ» 
з наукової роботи 
д-р техн. наук, проф., 
____________А. П. Марченко 
«___»_______       20___р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  
НА ГОСПДОГОВІРНУ НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

 
 _________________________________________________________ 

(назва роботи) 
______________________________________________________________________ 

(шифр, індєкс, номер державної реєстрації НДР) 
 
 
* – це внутрішній додаток до глобального додатку Г  
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1 Підстава для проведення НДР 
наводять повну назву документів, на підставі яких виконують цю роботу, терміни початку та 
закінчення роботи. 

2 Мета та призначення НДР 
розкривають мету, яку планує досягти дослідник ; стисло описують стан проблеми як в Україні, 
так і за кордоном; конкретно формулюють проблеми, які передбачено вирішити в процесі прове-
дення НДР; вказують, чи проводять дану НДР вперше, або вона є продовженням раніше викона-
них робіт. Також наводять перелік технічних та нормативних документів, що можуть бути вико-
ристані під час виконання НДР. 

 
3 Основні вимоги до проведення НДР 

викладають основні технічні вимоги, що їх пред'являють до НДР, вказують кількісні та якісні 
показники, які передбачають досягти в процесі дослідження ; визначають способи моделювання 
об'єктів дослідження із застосуванням обчислювальної техніки, доцільність чи необхідність ство-
рення моделей, макетів або експериментальних зразків із зазначенням їх кількості та документа-
ції на їх виготовлення тощо. 

Крім того, встановлюють необхідність проведення патентних досліджень, забезпечення 
надійності, метрологічного забезпечення, забезпечення ресурсами тощо. 

 
4 Етапи проведення НДР 

визначають необхідність введення етапів роботи, їх зміст, терміни виконання та форми подання 
результатів на кожному з них. Рекомендований термін виконання етапу - 1 календарний рік. Орі-
єнтовний зміст робіт під час проведення НДР наведений у ДСТУ 3973. 

 
5 Порядок приймання НДР та її етапів 

вказують : 
- необхідність проведення попередньої експертизи завершеної НДР ; 
- рівень приймання НДР (вченою (науково-технічною) радою організації-виконавця, 

приймальною комісією або безпосередньо замовником) ; 
- кількість експериментальних зразків, макетів, моделей та перелік документів, які потрі-

бно подавати на розгляд приймальній комісії чи замовнику НДР і створення яких передбачається 
у процесі виконання НДР. 

 
6 Рекомендації щодо реалізації результатів НДР 

вказують намічувані напрями використання наукових і науково-прикладних результатів згідно з 
ДСТУ 3973. 
 
ПОГОДЖЕНО 

 
Нормоконтролер відділу стандартизації та 
метрології 

Науковий керівник 
(посада, наук. ступінь, звання) 

_____________ І. Пб. Прізвище _____________ І. Пб. Прізвище 
«___»_______       20___р. «___»_______       20___р. 
  
Завідувач відділу стандартизації та метроло-
гії 

 

_____________ І. Пб. Прізвище  
«___»_______       20___р.  
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Додаток В   * 
до договору _________ 
від “__” ____ 20__р.  

 
 

 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 
 
 

виконання робіт за договором №    від “__” ____ 20_ _р. 
 
виконання науково-дослідної роботи за темою  
_______________________________________________________________________________ 

найменування роботи 

Замовник: _____________________________________________________________________ 
Кафедра:  ________________________________________________________ 
 

№ п/п Зміст етапів роботи 

Вартість ро-
біт за ета-

пами, в т.ч. 
ПДВ 
(грн.) 

% від 
ціни 

Термін ви-
конання 

(початок – 
закінчення) 

Форма 
звітно-

сті 

1 2 3 4 5 6 
1.  _____ грн. 

в т.ч. ПДВ  
 

   

2.      
3.      
Разом  _____грн. в 

т.ч. ПДВ 
 

100  Звіт 

 
 

ВИКОНАВЕЦЬ :                                                            ЗАМОВНИК :  

Проректор НТУ «ХПІ»  

проф. А. П. Марченко _________________ 

Науковий керівник (Прізвище І. Пб.)  __________________ 

 

 

* – це внутрішній додаток глобального додатку Г  
 



 

Продовження додатка Г 
ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Проректор НТУ «ХПІ»   
___________ Марченко А. П. 

“_____” ____________ 20__ р. 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ 
 
За договором №      від “____” ______________ 20___ р. 
виконання науково-дослідної роботи за темою: __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(найменування роботи) 
Виконавець (кафедра):_______________________________________________________ 
Замовник __________________________________________________________________ 
Термін виконання роботи початок _________________ закінчення __________________ 

 
 

Статті 
витрат 

Найменування статей 
Всього на 

весь період 
(грн.) 

У тому числі  
за роками (грн.) 

20__ 20__ 

2111 Витрати на оплату праці 
   

2120 
Відрахування на соціальні заходи (22% 
від з/п) 

   

2210 Матеріали     
2250 Витрати на службові відрядження     
2270 Паливо та енергія для науково-вироб-

ничих цілей  
   

2280 Витрати на роботи, які виконують сто-
ронні підприємства, установи і органі-
зації 

    

3110 Спецустаткування для наукових (експе-
риментальних) робіт 

    

2240 Інші витрати     

2270 Оплата комунальних послуг та енерго-
носіїв 5% (від ціни за винятком ПДВ)  

  

 Витрати на утримання універси-
тету10% (від ціни за винятком ПДВ) 

  

2800 ПДВ (20 % від витрат)   

 Кошторисна вартість   

Зав. НДЧ                                                                                                         Прізвище І. Пб. 

Нач. ПФВ                                                                                                       Прізвище І. Пб. 

Науковий керівник                                                                                        Прізвище І. Пб. 



 

Додаток Д 
 

Шаблон файлу вихідних даних для перевірного розрахунку 
чисельно-польовим методом за програмою FEMM бакалаврського  

проєкту трифазного асинхронного двигуна 
 
Файл даних для побудови фізико-геометричної моделі ТАД 
і виконання контрольного перевірного розрахунку його параметрів  
за програмою проф. Мілих В.І. << LuaTAD_Stud_kontr >> від 06.02.2022  
---------------------------------------------------------------------------- 
Проект ТАД: автор студент Шевченко В.В., группа_Е-М221а   
---------------------------------------------------------------------------- 
"TAD_15_2"    :  name_TAD – ім’я розрахункової моделі ТАД 
"06.02.2022"  :  data_dan - дата даних для побудови розрахункової моделі 
"RezTAD_15_2" :  name_rez - ім’я файлу для запису результатів розрахунку 
2      : Kl_calc - розрахунок магнітн. поля (0-ні,1-перевірний,2-ітерац.с виходом на Us) 
3      : Kl_regim - розрахунковий режим: 1-Is; 2-Ir; 3-Is+Ir - навантаження 
1      : Kl_val - розрахунковий режим для вала, якщо він: 0-немагн; 1-магнітний 
2      : p   - кількість пар полюсів 
3      : ms  - кількість фаз обмотки статора   
15     : PN     - номінальна потужність ТАД, кВт 
220    : Usn   - номінальна фазна напруга, В 
28.8   : Is     - діюче значення фазного струму статора, A 
0.889  : cosfis -  коефіцієнт потужності ТАД 
0.0261 : sN  - номінальне ковзання 
50     : fs  - частота напруги і струму статора ТАД, Гц 
130    : la  - активна довжина статора, тут і далі розміри в мм 
1      : as  - кількість паралельних віток обмотки статора   
48     : Qs  - кількість пазів статора 
112    : Ns  - кількість послідовних витків фази статора  
38     : Qr  - кількість пазів ротора 
0.402  : Rs    - активний опір нагрітої обмотки статора, Ом 
0.725  : Xs    - реактивний опір розсіяння обмотки статора, Ом 
0.234  : Xsfh  - реакт. опір лобового розсіяння обмотки статора, Ом 
53.92e-6 : Rr  - активний опір. нагрітої обмотки ротора, Ом   
0.196  : Rrp   - зведений активний опір нагрітої обмотки ротора, Ом  
1.02   : Xrp   - зведений реактивний опір обмотки ротора, Ом  
357.8  : Pmags - сумарні магнітні втрати потужності статора с добавкою, Вт 
117    : Pmec   - механічні втрати потужності  
84.3   : Pad    - додаткові втрати потужності  
0.52   : Isoa - активна складова струму синхронного неробочого ходу, A 
7.036  : Isor – реактивна складова струму синхронного неробочого ходу, A 
8      : kim - допустима кількість ітерацій перерахунку до досягнення напруги Usn 
0.1    : dUsm  - допустиме розходження напруги, В  
30     : rrv  - радіус вала 
92     : rre  - радіус ротора зовнішній 
92.5   : rsi  - радіус розточення статора 
  



 

Продовження додатка Д 
 
21.7   : hys  - висота спинки статора 
21.8   : hs   - висота паза статора 
1      : hs1  - висота шлиця паза статора 
2      : hs2  - висота скошеної  частки паза статора 
3.7    : bs1  - ширина шлиця паза статора 
7.7    : bs2  - ширина вузької частки паза статора 
10.2   : bs3  - ширина широкої частки паза статора 
32     : hr   - висота паза ротора 
1.0    : hr1  - висота шлиця паза ротора 
25.3   : hr2  - висота між центрами окружностей паза ротора 
1.5    : br1  - ширина шлицяпаза ротора 
3.9    : rr1  - 1-ий радіус паза ротора (наверху) 
1.9    : rr2  - 2-ий радіус паза ротора (внизу) 
0      : ar1  - кут повороту першого паза ротора від осі у  
0.99   : Ksqr - коефіцієнт скосу обмотки ротора 
0.97   : kFe  - коефіцієнт заповнення осердь ротора и статора  
"2013y"  : bhy – ім’я файлу з кривою намагнічування для сталі Sty 
"2013z"  : bhz - ім’я файлу з кривою намагнічування для сталі Stz 
"45styl" : bhv - ім’я файлу з кривою намагнічування для сталі Stv 
 
Примітки до підготовки даних:  
  1. Позначення величин відповідають проекту ТАД. 
  2. Увага! У дробах ставиться крапка, а не кома!!! 
  3. Реактивний опір лобового розсіяння обмотки статора Xsfh, який відсутній  
у проекті в явному вигляді, визначається за наявними у ньому даними через  
пропорцію: Xsfh=X sigma s * lymda s fh / lymda sigma s  
де lymda s fh, lymda sigma s – провідності розсіяння обмотки статора 
(тут грецькі літери транслітеровано латинськими). 
  4. Активний опір обмотки ротора треба сформувати  
по наявним у проекті частковим даним про нього  
  5. Під зведеними активним та індуктивний опорами обмотки ротора  
Rrp та Xrp мається на увазі те, що у проекті позначено одним штрихом. 
  6. Формат назви файлу повинен містити ознаки конкретного проекту:  
перше число – потужність у кВт, друге – кількість пар полюсів.  
Наприклад, в імені файлу DanTAD_15_2 мається на увазі PN=15 кВт та p=2. 
 
Комп'ютерні чисельно-польові розрахунки трифазного асинхронного двигуна (ТАД).  
Спрощений варіант програми для перевірки студентських бакалаврських проєктів. 
Будується фізико-геометрична модель ТАД за його вихідними даними. 
Проводиться перевірочний розрахунок ТАД по заданих величинах з проєкту. 
Ітераційним шляхом зшукається намагнічувальний струм статора, який забезпечує номінальну напругу 
 в режимі навантаження, і знову робиться перевірний розрахунок 
 



 

Додаток Е 
 

Приклади розрахункової моделі та графічної інформації  
про розподіли магнітного поля в асинхронному двигуні 

   
Рисунок Е.1 – Фізико-геометрична модель ТАД 

 

 
Рисунок Е.2 – Скінченно-елементна структура FEMM моделі ТАД 
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Рисунок Е.3 – Тонована картина розподілу густини струму в пазах обмоток ТАД 

та структура силових ліній магнітного поля в режимі навантаження  
 

 
Рисунок Е.4 – Тонована картина розподілу магнітної індукції  

та її векторне поле в ТАД в режимі навантаження  
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Рисунок Е.5 – Розподіл радіальної складової магнітної індукції  
по лінії окружності на середньому рівні зубцово-пазової структури ротора 

 
 

 
 

Рисунок Е.6 – Розподіл радіальної складової магнітної індукції  
по лінії окружності на середньому рівні зубцово-пазової структури статора 

 



 

Додаток Ж 
 

Електромагнітні і силові параметри трифазного 
асинхронного двигуна за результатами чисельно-польового  

розрахунку його магнітного поля програмою FEMM 
 

Визначення електромагнітних і силових параметрів трифазного асинхрон-
ного двигуна у «ручному режимі» можливе з використанням файлу 
Fe_Md_TAD_P_p з розширенням Femmeview Document. 

1. Магнітний потік, що проходить через середню 
лінію проміжку на полюсному кроці. 

На панелі у вікні FEMM натиснути кнопку а 
(рис. Ж.1). За допомогою курсору на лінії окружності в 
проміжку треба знайти точки з максимальним позитив-
ним Az2 та максимальним негативним Аz1 значеннями векторного магнітного поте-
нціалу, які відображаються у віконці FEMM Output. Тоді магнітний потік визнача-

ється за формулою:   a,z,z lAA  21Ф , де  la – активная длина ТАД. 

 2. Визначення значень магнітної індукції відбувається наступним чином. 
Діючи як і у попередньому пункті, тепер встановити курсор в потрібну точку 

зубців або спинок осердь ротора та статора ТАД, і у віконці FEMM Output серед 
іншого отримати значення модуля магнітної індукції B та її складових Bx та By. Пе-
реміщуючи курсором точку спостереження, можна знайти значення магнітної ін-
дукції відповідно до завдання.  

3. Електромагнітний момент, що діє на ротор ТАД.  
На панелі у вікні FEMM треба натиснути кнопку в (рис. Ж.1), за допомогою 

курсору та миші необхідно на моделі ТАД почергово виділити усі елементи ротора 
з пазами включно і натиснути кнопку г (рис. Ж.1) з зображенням значка інтегралу. 
У виниклому вікні знайти и вибрати опцію Torque via Weighted Stress Tensor (мо-
мент за середньозваженим тензором магнітного натягу). Результат виводиться в ін-
формаційному вікні. 

4. Зусилля, що діють на провідники обмоток ТАД в пазах. 
Щоб визначити сили, що діють на провідники, треба виділити зону потріб-

ного пазу і, діючи як і у попередньому пункті, тепер вибрати опцію Lorentz force 

(J  B) (сила Лоренца). За отриманими координатними складовими сили Fx та Fy 

визначається її модуль за формулою: 22
yx FFF  . 

За складовими сили можна побудувати її вектор. 
Перебираючи почергово спочатку пази ротора, а потім статора, можна визна-

чити максимальні значення сил, що діють на розташовані в них провідники, а також 
напрямки їх дії. 

 
   а         б           в       г 



 

Додаток И 
 

Приклад створення скрипту Lua 
для побудови в програмному середовищі FEMM 

геометричних моделей зубцово-пазових структур електричних машин 
 
 Приклад, що надається, стосується зубцово-пазової структури трифазного 
асинхронного двигуна (ТАД). 
 

И.1 Конструкторська модель ТАД 

Типову конструкторську модель ТАД показано на рис. И.1, де також подано 
позначення й напрямки прямокутної x, y та полярної r, α систем координат, що ви-
користовуються. 

Вихідні параметри ТАД, що задаються у файлі даних для повного форму-
вання геометричної моделі осердь статора і ротора ТАД: 

la – активна довжина статора і ротора;  
rrv, rre, rsi – радіуси кіл вала і поверхонь осердя ротора та розточення осердя 

статора;  
hys – висота спинки осердя статора;  
Qr, Qs – кількості пазів ротора і статора. 
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Рисунок И.1 – Конструкторська розрахункова модель ТАД 
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Деталізації вимагають зубцево-пазові структури статора і ротора. Прийняті 

форми їх пазів з позначенням мінімуму розмірів і опорних точок подано на рис. И.2 
і рис. И.3. 

Для паза статора на рис. И.2 позначено: 
hs1, bs1 – висота і ширина шліца; 
hs, bs2, bs3 – висота і дві ширини паза. 
Для паза ротора на рис. И.3 прийняті позначення: 
hr – висота паза;  
hr1, br1 – висота і ширина шліца; 
rr1, rr2, hr2 – радіуси утворювальних кіл і відстань між їх центрами.  
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Рисунок И.2 – Конструкція паза статора 
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Рисунок И.3 – Конструкція паза ротора 

 
На основі представлених вихідних даних обчислюються додатково параметри 

геометричної моделі ТАД: 
rse=rsi+hs+hys – радіус статора зовнішній; 
rsn=sqrt(x2+y2) – радіус по кутах дна пазів статора, де x=rsi+hs,  y=bs3/2;  
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hyr=rre-hr-rrv – висота спинки осердя ротора; 
δ=rsi-rr – повітряний проміжок (потім замість δ буде delta); 
tsa =360/Qs; tra=360/Qr – зубцево-пазові кроки статора і ротора в градусах. 
Пази статора і ротора будуються за координатами вузлових точок (реперні то-

чки), які пронумеровані на рис. И.2 і рис. И.3. Для визначення цих координат пази 
повторено на рис. И.4 і рис. И.5 з додаванням необхідних позначень розмірів і ку-
тів. 

 

 
Рисунок И.4 – Паз статора з позначенням розмірів,  

реперних точок і їх координат 
 
Координатні розміри елементів паза статора (рис. И.4) обчислюються за фо-

рмулами: ya=bs1/2; yb=bs2/2; yc=bs3/2; 22
asia yrx  ; xb=xa+hs1; 22

csnd yrx  ; 

xc=xb+hs2; центральні кутові розміри: )(1 aa x/yarctgu  ; 15 2 u/tu sa  , і додат-

ково – кут наконечника зубця 159 2 utu sa  . 
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Рисунок И.5 – Паз ротора з позначенням розмірів,  

реперних точок і їх координат 
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Для обчислення координатних розмірів паза ротора (рис. И.5) важливу роль 

відіграє кут u . Його визначення пояснімо за допомогою рис. И.6, який є спроще-

ним варіантом рис. И.5.  

 

Рисунок И.6 – Побудова паза ротора для визначення кута u  

 

 Відрізок 3-4 є дотичним до кіл з радіусами 1rr  та 1rr , тому радіальні відрізки 

3-a та 4-b перпендикулярні до нього.  Відрізок bc проведено паралельно відрізку  3-

4, тому зберігається кут u , і ще трикутник abc є прямокутним. В ньому катет 
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З урахуванням цього та інших позначень на рис. И.5 решта координатних і 
кутових розмірів елементів паза ротора обчислюються за наступними формулами з 
урахуванням додаткових позначень на рис. И.7: 
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Рисунок И.7 – Верхня частина паза ротора 



 

Кут повороту із позиції, що зображена на рис. И.7, a, в позицію на рис. И.7, б 

складає півзубцевого кроку пазів ротора, тобто rat,50 .  

Далі в тексті використовувані величини позначені таким чином, як це вима-
гають правила ідентифікації в скрипті Lua. При цьому шрифт стає прямим і індєкси 
піднімаються до рівня основного символу. 

 

И.2 Структура програми побудови геометричної моделі ТАД 
 

Представлений нижче алгоритм побудови моделей ТАД по суті є послідов-
ним. У ньому виділені основні логічні частини програми, які виконуються одна за 
одною. Аналогічні назви дій можна знайти потім і в програмі у вигляді коментарів. 
Але в програмі є ще багато проміжних коментарів, які пояснюють локальні дії все-
редині умовно виділених логічних частин в представленому переліку: 

1. Завдання імені файлу вихідних даних. 
2. Відкриття зовнішнього файлу і читання з нього вихідних даних. 
3. Організація файлу результатів розрахунку. 
4. Призначення імені геометричній моделі. 
5. Розрахунок додаткових параметрів на основі вихідних даних. 
6. Видача вихідних і додаткових даних в файл результатів. 
7. Створення файлу для магнітної задачі і завдання її параметрів. 
8. Створення центральної точки і опорних точок для поверхні статора, ство-

рення цієї поверхні. 
9. Створення зубцево-пазової структури статора. 
10. Створення зубцево-пазової структури ротора. 
11. Створення окружності вала ротора. 
12. Запам'ятовування створеної моделі ТАД. 

 
И.3 Файл вихідних даних для програми на скрипті Lua 

Файл вихідних даних пишеться, як і програма, в текстовому редакторі «Бло-
кнот». Цей файл починається з двох рядків коментарів, які не беруть участі в роботі 
програми. Але ці рядки при введенні інформації головною програмою повинні бути 
«зняті» як текстові рядки. 

У рядках вихідних даних для прикладу взято числові дані для конкретного 
ТАД. І для головної програми вводяться і становлять інтерес саме числа, або текс-
тові позначення в подвійних лапках (" ") відповідних строкових даних. Все інше, 
як зазначалося, програма сприймає як коментарі і для роботи не використовує. 

  



 

Продовження додатка И 
 
Одиниця виміру геометричних розмірів повинна бути такою, яка вказана в 

заданій інструкції для головного процесора програми FEMM – зазвичай прийма-
ються міліметри. 

У наступному тексті файлу даних містяться всі задані вихідні параметри, які 
вже представлені вище. 

Файл даних для побудови геометричної моделі ТАД має такий вигляд: 
 

Файл даних для побудови графічної моделі ТАД  
програмою LuaTAD_M 
------------------------------------------------- 
"TAD_M"      : name_TAD - ім’я моделі  ТАД 
"11.09.2019" : data_dan - дата даних 
"RezTAD_M"   : name_rez - файл для результатів 
130          : la -активна довжина статора 
48           : Qs -кількість пазів статора 
92.5         : rsi -радіус розточення статора 
21.7         : hys -висота спинки статора 
21.8         : hs -висота паза статора 
1            : hs1 -висота шлиця паза статора 
2            : hs2 -висота скошеної частки паза 
3.7          : bs1 -ширина шлиця паза статора 
7.7          : bs2 -ширина узької частки паза 
10.2         : bs3 -ширина широкої частки паза 
38           : Qr -кількість пазів ротора  
92           : rre -радіус ротора зовнішній 
22.5         : rrv -радіус вала 
32           : hr -висота паза ротора 
0.7          : hr1 -висота шлиця паза ротора 
25.3         : hr2 -висота між центрами паза 
1.5          : br1 -ширина шлиця паза ротора 
3.9          : rr1 -1-ий радіус паза ротора  
1.9          : rr2 -2-ий радіус паза ротора 

 

И.4 Програмна реалізація розрахункової моделі ТАД 
 

Далі наводиться повний текст програми на скрипті Lua, яка після її виклику 
в середовищі FEMM формує графічну модель ТАД. 

Рядки програми, що починаються з подвійного дефіса --, як вже зазначалося, 
є коментарями, і вони ніяк не впливають на роботу програми. Ці коментарі пояс-
нюють суть виконуваних дій в інших – командних і обчислювальних рядках. 

  



 

Продовження додатка И 
 
Тут представлено лістинг програми. По ходу програми вставлені рисунки, які 

показують результат виконання тих чи інших команд і процедур на даний момент 
її роботи. У програмі використовується нумерація точок пазів статора і ротора, яка 
представлена на рис. И.2 – рис. И.7. 
 
--ПРОГРАМА для побудови геометричної моделі ТАД 
--Приклад для виконання завдання студентами з курсу ОНД 
name_prog="LuaTAD_M" --ім’я програми 
data_prog=" 09.09.2019" --дата версії 
--Завдання файлу вихідних даних 
f_d=prompt("Введить ім’я файлу з даними => DanTAD_M")  
--Відкриття файлу даних  
f_d = openfile(f_d .. ".txt","r")  
--Зчитування трьох рядків заголовка в ньому 
for i=1,3 do str = read(f_d,"*l") end 
gr=Pi/180 --коефіцієнт переводу з градусів в радіани 
--Введення даних з файлу f_d 
name_TAD=read(f_d,"*n","*l") --ім’я ТАД 
data_dan=read(f_d,"*n","*l") --дата 
name_rez=read(f_d,"*n","*l") --файл результатів 
la=read(f_d,"*n","*l") --активна довжина 
--Параметри і розміри осердя статора 
Qs=read(f_d,"*n","*l") --кількість пазів статора 
rsi= read(f_d,"*n","*l") --радіус розточення статора 
hys=read(f_d,"*n","*l") --висота спинки осердя 
hs =read(f_d,"*n","*l") --висота паза 
hs1=read(f_d,"*n","*l") --висота шлиця 
hs2 = read(f_d,"*n","*l") --висота скошеної частини паза 
bs1=read(f_d,"*n","*l") --ширина шлиця 
bs2=read(f_d,"*n","*l") --ширина узької частини паза 
bs3=read(f_d,"*n","*l") --ширина широкої частини паза 
--Параметри і розміри осердя ротора 
Qr=read(f_d,"*n","*l")  -- кількість пазів ротора 
rre=read(f_d,"*n","*l") --радіус осердя зовнішній 
rrv=read(f_d,"*n","*l") --радіус вала 
hr=read(f_d,"*n","*l")  --висота паза 
hr1=read(f_d,"*n","*l") --висота шлиця 
hr2=read(f_d,"*n","*l") --міжцентрова відстань 
br1=read(f_d,"*n","*l") --ширина шлиця 
rr1= read(f_d,"*n","*l") --1-ий радіус  
rr2= read(f_d,"*n","*l") --2-ий радіус  
closefile(f_d) --закриття файлу даних 
  



 

Продовження додатка И 
 

--Дорахування геометричних параметрів 
rse=rsi+hs+hys --радіус статора зовнішній 
--Радіус по кутам дна пазів статора 
x=rsi+hs  y=bs3/2  rsn=sqrt(x*x+y*y)  
hyr=rre-hr-rrv --висота спинки осердя ротора 
delta=rsi-rre  --повітряний проміжок 
--Пазові кроки статора і ротора, градус 
tsa =360/Qs   tra=360/Qr  
 
--Формування файлу результатів 
writeto(name_rez) --name_rez – ім’я 
 
--Ім’я геом. моделі ТАД - тип fem 
geom_mod="Fe_Md_"..name_TAD..".fem" 
 
--Видання даних в файл name_rez  
write("     МОДЕЛЬ ТАД: "..name_TAD.." від 
"..data_dan,"\r\n")  
write("     Програма ",name_prog," от ",data_prog,"\r\n") 
 
Start_date=date()  --зчитування поточного часу 
write("     Поточний час ",Start_date,"\r\n","\r\n")  
  
write(format(" Qs=%3.0f",Qs),format(" Qr=%3.0f",Qr), 
 format(" la=%3.0f",la),format(" 
delta=%4.2f",delta),"\r\n") 
 
write(format(" rrv=%5.1f",rrv), format(" rre=%5.1f",rre), 
 format(" rsi=%5.1f",rsi), format(" rsn=%5.1f",rsn), 
 format(" rse=%5.1f",rse), "\r\n") 
 
write(format(" hys=%5.1f",hys), format(" hs=%5.1f",hs), 
 format(" hs1=%4.1f",hs1), format(" hs2=%4.1f",hs2),"\r\n",  
 format(" bs1=%4.1f",bs1), format(" bs2=%4.1f",bs2), 
 format(" bs3=%4.1f",bs3),"\r\n")  
 
write(format(" hr=%5.1f",hr), format(" hr1=%4.1f",hr1), 
 format(" hyr=%5.1f",hyr),format(" hr2=%5.1f",hr2),"\r\n", 
 format(" br1=%4.1f",br1),format(" rr1=%4.1f",rr1), 
 format(" rr2=%4.1f",rr2),"\r\n"),  
 format(" tra=%5.2f",tra),format(" tsa=%5.2f",tsa),"\r\n") 
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--ПОЧАТОК РОБОТИ ПРОГРАМИ FEMM 
 
--Побудова документа магнітної задачі  
--і задання її параметрів 
  create(0)  
mi_probdef(0, "millimeters", "planar", 1E-8, la) 
--Збереження файлу FEMM з ім’ям geom_mod 
mi_saveas(geom_mod)  
 
--ФОРМУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ТАД 
 
--Зовнішня поверхня осердя статора 
--Ставляться точки центра, верху і низу окружності 
mi_addnode(0,0) mi_addnode(0,rse)  mi_addnode(0,-rse)  
--Дуги поверхні статора 
m_seg=5 --розмір сегмента дуг, градуси     
--Ліва і права півокружності  
mi_addarc(0,rse,0,-rse,180,m_seg) 
mi_addarc(0,-rse,0,rse,180,m_seg) 
 
--Робимо розмір екрана за зовнішніми лініями моделі ТАД 
mi_zoomnatural()  
--Побудова зубцево-пазового слою  
--статора і об’єднання його в групу 1 
--Координатні розміри елементів паза статора (рис.И.2,И.4) 
ya=bs1/2 yb=bs2/2 yc=bs3/2 xa=sqrt(rsi^2-ya^2)  
xb=xa+hs1 xc=xb+hs2 xd=xa+hs  
--Ставляться точки від 1 до 4  
mi_addnode(xa,ya) mi_addnode(xb,ya)  
mi_addnode(xc,yb) mi_addnode(xd,yc) 
--Проводяться лінії між ціма точками 
mi_addsegment(xa,ya,xb,ya) mi_addsegment(xb,ya,xc,yb)  
mi_addsegment(xc,yb,xd,yc)  
--Розмічаються ці точки і лінії 
mi_selectnode(xa,ya) mi_selectnode(xb,ya)  
mi_selectnode(xc,yb) mi_selectnode(xd,yc)  
x=(xa+xb)/2 mi_selectsegment(x,ya)  
x=(xb+xc)/2 y=(ya+yb)/2 mi_selectsegment(x,y)  
x=(xc+xd)/2 y=(yb+yc)/2 mi_selectsegment(x,y)   --100 
--Призначення точкам і лініям групи 1 
mi_setnodeprop(" ",1) --точки 
mi_setsegmentprop(" "," ",1,0,1) --лінії 
mi_clearselected()    
pause() --Результат давись на рис. И.8, а 



 

 

 
Рисунок И.8 – Кроки побудування паза статора 

 
--Виділення стінки паза і її відображення симетрично відно-
сно осі х 
mi_selectgroup(1) mi_mirror(0,0,rse,0,4) mi_clearselected() 
--Результат дивись на рис. И.8, б 
--Проведення ліній 1-5, 3-7 та 4-8, їх розмічення 
--і призначення їм групи 1  
mi_addsegment(xa,ya,xa,-ya) mi_addsegment(xc,yb,xc,-yb)  
mi_addsegment(xd,yc,xd,-yc) mi_selectsegment(xa,0)  
mi_selectsegment(xc,0) mi_selectsegment(xd,0)  
mi_setsegmentprop(" "," ",1,0,1)  mi_clearselected() 
pause() --Результат дивись на рис. И.8, в 
--Виділен. і поворот паза на півзубц.крок уверх над віссю х 
mi_selectgroup(1) mi_moverotate(0,0,tsa/2,4)  
--Коорд. тчк 5, 8 і копіювання їх під вісь х - тчк. 9, 10 
u5=0.5*tsa*gr-atan(ya/xa) x5=rsi*cos(u5)  y5=rsi*sin(u5)  
u8=0.5*tsa*gr-atan(yc/xd) x8=rsn*cos(u8)  y8=rsn*sin(u8) 
mi_selectnode(x5,y5) mi_selectnode(x8,y8)  
mi_mirror(0,0,rse,0,0)  
pause()--Результат дивись на рис. И.8, г 
--Проводимо дуги між точками 5-9 і 8-10 
m_seg=1  ua=2*u5/gr  ub=2*u8/gr  
mi_addarc(x5,-y5,x5,y5,ua,m_seg)  
mi_addarc(x8,-y8,x8,y8,ub,m_seg) 
--Виділення дуг і призначення групи 1 
mi_selectarcsegment(rsi,0) mi_selectarcsegment(rsn,0)  
mi_setarcsegmentprop(1," ", 0, 1) mi_clearselected()  
pause() --Результат дивись на рис. И.8, д 



 

--Поворот зубцевого кроку за віссю у 
mi_selectgroup(1) mi_moverotate(0,0,90,4)  
--Копіювання зубців і отримання повної 
--зубцево-пазової структури статора 
mi_selectgroup(1) mi_copyrotate(0,0,tsa,(Qs-1),4)  
pause()   --модель статора готова  
--Побудова зубцево-пазового шару ротора і  
--призначення його елементам групи 9 
--Координатні розміри паза ротора (рис.И.3, И.5-И.7) 
y=rr1-rr2 x=sqrt(hr2^2-y^2) au=atan(y/x) ya=br1/2  
x=sqrt(rr1^2-ya^2) a1=atan(ya/x) a2=90+(au-a1)/gr --град. 
a3=90-au/gr yb=rr1*cos(au) yc=rr2*cos(au)  
xa=sqrt(rre^2-ya^2) xb=xa-hr1 xc=xb-rr1 xdc=rr1*sin(au) 
xd=xc-xdc  xef=rr2*sin(au) xe=xc-hr2 xf=xe-xef xg=xe-rr2  
--Ставляться точки від 1 до 4-ой і 8 
mi_addnode(xa,ya) mi_addnode(xb,ya)  
mi_addnode(xd,yb) mi_addnode(xf,yc)  
--Проводяться лінії між точками 1-2, 3-4 
mi_addsegment(xa,ya,xb,ya) mi_addsegment(xd,yb,xf,yc)  
--Проводяться дуги між точками 2-3 і 4-8 
m_seg=10 --розмір сегмента дуг, в градусах 
mi_addarc(xb,ya,xd,yb,a2,m_seg)  
pause()  --Результат дивись на рис. И.9, а 
 

 
Рисунок И.9 – Кроки побудування паза ротора 

 
--Розмічаються точки від 1 до 4-ой 
mi_selectnode(xa,ya) mi_selectnode(xb,ya)  
mi_selectnode(xd,yb) mi_selectnode(xf,yc)  
--Розмічення ліній між точками 1-2, 3-4 
x=(xa+xb)/2 mi_selectsegment(x,ya)  
x=(xd+xf)/2  y=(yb+yc)/2 mi_selectsegment(x,y)  
--Розмічення дуги між точками 2-3 
y=rr1*sin(Pi/4) x=xc+y mi_selectarcsegment(x,y)  
--Призначення точкам, лініям і дузі групи 9 



 

mi_setnodeprop(" ",9) mi_setsegmentprop(" "," ", 1,0,9)  
mi_setarcsegmentprop(m_seg, " ", 0, 9) mi_clearselected() 
--Виділення отриманої стінки паза і відображення відносно 
осі х 
mi_selectgroup(9)  mi_mirror(0,0,rre,0,4) 
 mi_clearselected() 
pause()  --Результат дивись на рис. И.9, б 
--Рисуються і розмічаються дуги 1-5 і 4-8 в групу 9 
a0=2*atan(ya/xa) m_seg=0.5  
mi_addarc(xa,-ya,xa,ya,a0,m_seg)  
mi_addarc(xf,yc,xf,-yc,2*a3,m_seg)  
mi_selectarcsegment(rre,0)  
mi_setarcsegmentprop(m_seg," ",0,9) mi_clearselected() 
mi_selectarcsegment(xg,0) m_seg=20 
mi_setarcsegmentprop(m_seg," ",0,9) mi_clearselected() 
pause()--Результат дивись на рис. И.9, в 
--Виділення і поворот паза на півзубц. крок уверх над х 
mi_selectgroup(9) mi_moverotate(0,0,tra/2,4)  
pause()  --Результат дивись на рис. И.9, г 
--Координати тчк 5 і копіювання її під вісь х - тчк.9 
u6=tra*gr/2-atan(ya/xa) x6=rre*cos(u6)  
y6=rre*sin(u6)  mi_addnode(x6,-y6)  
--Проводимо дугу між точками 5-9 
m_seg=1  u=2*u6/gr mi_addarc(x6,-y6,x6,y6,u,m_seg)  
--Виділяємо тчк. 9 і дугу та відносимо їх в групу 9  
pause()  --Результат дивись на рис. И.9, д 
mi_selectnode(x6,-y6) mi_selectarcsegment(rre,0)  
mi_setnodeprop(" ",9) mi_setarcsegmentprop(m_seg," ",0,9) 
mi_clearselected() 
--Зубцевий поділ ротора копіюється Qr-1 разів з кутовим 
--шагом tra, і отримується структура пазів ротора 
mi_selectgroup(9) mi_copyrotate(0,0,tra,(Qr-1),4)  
--Рисуємо окружність вала ротора 
--Точки верху і низу окружності  
mi_addnode(0,rrv)  mi_addnode(0,-rrv) m_seg=10   
--Ліва і права півокружності  
mi_addarc(0,rrv,0,-rrv,180,m_seg) 
mi_addarc(0,-rrv,0,rrv,180,m_seg) 
 
pause() --геометрична модель готова  
--Результат дивись на рис. И.10 ф рис. И.11 
 
mi_saveas(geom_mod) --запом’ятовується отримана модель ТАД 



 

 
Рисунок И.10 – Геометрична модель ТАД 

 
Рисунок И.11 – Фрагмент геометричної моделі ТАД 

 
--Резерв для розширення знань: 
--mi_analyze(1) --Почати і виконати розрахунок магнітного 
поля 
--mi_loadsolution() --Перейти до показу результатів розр. 
Write("Успішне завершення всієї програми розрахунків") 
writeto()  --закриття файлу результатів 



 

Продовження додатка И 
 

И.5. Інструкція з використання скрипта 
Для використання скрипта побудови геометричної моделі ТАД, необхідно 

наступне: 
1) файл скрипта з розширенням * .lua, а також файли з вихідними даними для 

побудови геометрії повинні знаходитися в одній папці; 
2) запускаємо програму FEMM і в меню File вибираємо Open Lua script; 
3) далі у вікні, яке з'являється, треба вибрати наявну папку зі скриптом Lua, 

вибрати або ввести необхідне ім'я файлу з програмою побудови геометричної мо-
делі ТГ і клавішею Enter або подвійним кліком клавіші «миші» запустити програму, 
яка активізує цей файл; 

4) подальші побудови моделі ТАД програма Lua виконує автоматично. При 
бажанні в програму можуть бути вставлені команди Pause(), які забезпечать зупи-
нку програми в кожному конкретному місці. Після перегляду поточного зобра-
ження на екрані комп'ютера клавішею Enter можна продовжити виконання про-
грами; 

5) вставлені в бажаних місцях програми команди mi_saveas(name) дозволя-
ють зберегти черговий файл з поточним – проміжним результатом побудови моделі 
ТАД під довільним ім'ям name, наприклад, name="geom_mod_01.fem". 

Саме таким способом збережені ілюстрації – рис. И.8 – И.11, що супроводжу-
ють наведений текст – скрипта Lua. 

 

И.6 Результати роботи програми FEMM зі скриптом Lua 
 

 Файл результатів, отриманий у підсумку роботи наданого скрипту Lua, має 
такий вигляд: 
    МОДЕЛЬ ТАД: TAD_M від 11.09.2019 
     Програма LuaTAD_M від  09.09.2019 
     Поточний час 09/11/19 09:43:36 
 Qs= 48 Qr= 38 la=130 delta=0.50 
 rrv= 22.5 rre= 92.0 rsi= 92.5 rsn=114.4 rse=136.0 
 hys= 21.7 hs= 21.8 hs1= 1.0 hs2= 2.0 
 bs1= 3.7 bs2= 7.7 bs3=10.2 
 hr= 32.0 hr1= 0.7 hyr= 37.5 hr2= 25.3 
 br1= 1.5 rr1= 3.9 rr2= 1.9 
 tra= 9.47 tsa= 7.50 
  Успішне завершення всієї програми розрахунків 
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