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

Загальна інформація про курс 

Анотація 

Дисципліна вивчає систему організації наукових досліджень і їх супровід, у тому числі загальні поняття про науку і наукову 
діяльність, фінансування наукових розробок, пошук наукової інформації, наукові та практичні результаті наукового дослідження 
та їх оцінювання, міжнародну індексацію вчених та наукових продуктів, систему наукових досліджень електромагнітних полів, 
параметрів і процесів в електричних машинах, роботу з відповідним програмним забезпеченням і автоматизацію чисельно-
польових розрахунків в цьому напрямку, організацію експериментальних і розрахункових наукових досліджень

Цілі курсу 

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

Формат  Загальна кількість годин 120, з них 16 лекцій, 32 практичних, 72 самостійної роботи 

Семестр 1 



Результати навчання: здатність до наукового обґрунтування прийнятих рішень в процесі 
виконання проектно-конструкторських та дослідницьких робіт в межах свого роду занять на 
рівні фахівця з кваліфікацією другого циклу вищої освіти в галузі електричної інженерії; 
знання та розуміти суть наукової роботи, систему організації наукових досліджень і їх 
супровід, систему наукових досліджень в теорії електромагнітних полів, параметрів і процесів 
в електричних машинах, організацію та аспекти експериментальних і розрахункових 
досліджень у цьому ж напрямку; володіння знаннями та розуміння щодо загальної організації 
наукових досліджень і їх супроводу, вміння виконувати наукові дослідження в теорії, 
експериментах і розрахунках параметрів і процесів в електричних машинах. 
 
Теми, що розглядаються  

Змістовий модуль № 1.  
Система організації наукових досліджень і їх супровід 

Тема 1. Вступ. Загальні поняття про науку і наукову діяльність. 
Закон України про вищу освіту.  
Рівні підготовки. Аспірантура. Докторантура. Спеціальності і спеціалізації. Стандарт вищої 
освіти для рівня підготовки магістр. 
Наукова система України : Національна Академія наук України, наукові академічні інститути. 
Галузеві академії наук. Університети. Галузева наука. Приватні наукові установи. Кластери. 
Наукові центри України і світу. Стартапи.  
Тема 2. Організація та фінансування науково дослідних робіт. 
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. 
Держбюджетна тематика і конкурси.  
Запити (запити) НДР, методи оцінки рівня робіт і виконавців. 
Госпдоговірна тематика. Підготовчі заходи і документація. 
Договір (текст і узгодження). Протокол узгодження ціни. 
Технічне завдання. Календарний план. Калькуляція НДР. 
Державна реєстрація НДР. 
Тема 3. Пошук наукової інформації та оцінювання результатів наукового дослідження. 
Пошук наукової інформації в бібліотеках, Інтернеті.  
Огляд літератури і його оформлення. Патентний пошук.  
Наукові видання (ХПИ, України, світові, репозитарии, бібліотечні ресурси). 
Наукові результати, відкриття, теорія, патент, статті, дисертації, звіти. Оцінювання наукового 
дослідження - послідовність обґрунтування (актуальність теми, мета, завдання, об'єкт, 
предмет, наукова новизна, практична цінність, публікації, суть роботи і так далі). 
Написання наукових робіт. Цитування, індекс Гирша (h –індекс), рейтинги учених, рейтинги 
установ. Наукометричні бази, Scopus. DOI індексація наукових робіт. Бази ORCID 
Тема 4. Наукові та практичні результаті наукового дослідження. 
Статті (структура, стан проблеми (короткий огляд), актуальність, постановка завдання, мета, 
рисунки, таблиці, процес дослідження, результати дослідження, виводи, література, 
транслітерація, анотація, ключові слова, відомості про авторів). 
Книги (підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, монографії). 
Дисертації. Організація захистів.  
Патентування України і за кордоном.  
Конференції, симпозіуми, семінари. 
ДСТУ організації НДР.  Види проектів : ескізний, технічний, робітник та ін. 
Програмні продукти - електротехніка, магнітні поля, температурні.  
Методи. Методики.  
Експериментальні зразки, дослідно-конструкторські розробки (ДКР), моделі, технологічний 
процес, доведення. 



Змістовий модуль № 2.  
Система наукових досліджень в теорії електромагнітних полів  

і процесів в електричних машинах 
Тема 5. Поняття про моделювання в техніці та дослідження магнітних полів. 
Математичне моделювання (симуляція). Фізичне, аналогове і цифрове моделювання. Критерії 
подібності при моделюванні.   
Магнітні поля - основа принципу дії і проектування електричних машин і трансформаторів.  
Величини, на основі яких розраховуються електромагнітні поля.  
Величини, отримувані на основі розрахунків магнітних полів.  
Методи розрахунку. Метод скінчених елементів. 
Тема 6. Умови розрахунків магнітних полів. 
Області розрахунку магнітних полів та їх обмеження.  
Лінійні і нелінійні середовища. Анізотропні середовища.  
Види кривих намагнічування феромагнітних матеріалів.  
Залежність кривих намагнічування від умов прокату електротехнічної сталі.  
Допущення, що приймаються, при розрахунково-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. 
Алгоритм та програма.  
Існуючі програмні продукти для електромагнітних, теплових, механічних розрахунків.  
Отримання електромагнітних і силових на основі чисельних розрахунків магнітного поля за 
допомогою FEMM. 
Тема 8. Апроксимація дискретних чисельних функцій.  
Приклади використання апроксимація в електричних машинах. Функції і похідні.  
Аналітична апроксимація. 
Кусочно-лінійна апроксимація.  
Однокоординатні кубічні поліноми. 
Двокоординатні кубічні поліноми. 
Трьохкоординатні кубічні поліноми. 
Ряди Фур'є - гармонійний аналіз. 
Поняття про планований експеримент. 
Тема 9. Робота з програмним забезпеченням при розрахунку електромагнітних 
параметрів електричних машин. 
Розрахунки динамічних процесів по програмі Lua в програмі FEMM. 
Отримання кутових і часових функцій електромагнітних величин.  
Сили, що діють на провідники із струмом. Сили, що діють на феромагнітні осердя. 
Електромагнітний момент. 
Побудова графіків. Гармонійний аналіз.  
Тема 10. Програмна автоматизація чисельно-польових розрахунків. 
Автоматизоване формування розрахункових моделей і виконання розрахунків магнітного 
поля і електромагнітних і силових параметрів електричних машин в програмному 
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 електромагнітних і силових параметрів електричних машинах. 
Тема 11. Перехідні процеси в електротехнічних пристроях. 
Початкові умови. Рівняння, що описують перехідні процеси. 
Аналітичні і чисельні методи. Метод Ейлера. Метод Рунге-Кутта. 
Врахування нелінійних магнітних властивостей феромагнітних осердь, тепловиділень і 
температурних змін опорів провідників. 



Тема 12. Вихрові струми в електропровідних елементах конструкції електротехнічних 
пристроїв.  
Припущення, що приймаються, і види завдань розрахунку вихрових струмів. Методи 
розрахунку вихрові струмів без урахування їх реакції. Методи розрахунку вихрові струмів з 
урахуванням їх реакції. Колово-польовий метод. Польовий метод. 

Змістовий модуль № 3.  
Система організації експериментальних і розрахункових досліджень 

Тема 13. Виміри та їх погрішності. 
Виміри величин магнітного поля (постійного, змінного; датчики ЕРС Холла, вимірювальні 
котушки; пояс Роговського). 
Вимір ЕРС, струмів, механічної напруги, температури та ін. 
Часові функції - осцилографування.  
Теорія і експериментальна перевірка адекватності.  
Погрішності вимірів електричних та магнітних величин.  
Тема 14. Чисельно-польове дослідження асинхронного двигуна. Отримання 
електромагнітних і силових параметрів трифазного асинхронного двигуна (за бакалаврським 
проектом). 
Характеристика намагнічування ТАД і її апроксимація.  
Апроксимація функцій (кубічні поліноми) на прикладі кривих намагнічування. 
Тема 15. Гармонійний аналіз розподілу величин в асинхронному двигуні. 
Гармонійний аналіз за результатами розрахунку магнітного поля в статиці і динаміці  на 
прикладі магнітного потокозчеплення і ЕРС асинхронного двигуна (двигун з бакалаврського 
проекту). 
Тема 16. Основні поняття про наукові методи дослідження різних явища і процесів.  
Статистика. Регресія,  Розподіл. Оптимізація. Планований експеримент. 
 
Індивідуальні завдання 
Розрахункове завдання «Організація наукових досліджень» 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  
(на якому 

тижні) 
1 Видача завдання. 2 
2 Складання запиту на НДР. 4 
3 Складання договору на виконання НДР. 6 

4 Отримання електромагнітних і силових параметрів трифазного 
асинхронного двигуна (за бакалаврським проектом). 

8 

5 Апроксимація характеристика намагнічування ТАД кубічними 
поліномами.  

10 

6 
Гармонійний аналіз за результатами розрахунку в статиці на прикладі 
магнітного потокозчеплення і ЭДС асинхронного двигуна (за 
бакалаврським проектом). 

12 

7 План наукової статті за результатами НДР. 14 
8 Оформлення звіту. 16 
9 Захист завдання. 17 

 
Форма та методи навчання 
Лекція, лекція-діалог, лекційне опитування, практичні заняття, співбесіда, консультація. 
Методи контролю  
Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях та практичних заняттях, 
контролю виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних (модульних) робіт. 
Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи студента, 
проводиться шляхом перевірки конспектів. Семестровий контроль проводиться у формі 



екзамену по екзаменаційних білетах відповідно до навчального плану в обсязі навчального 
матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним планом 
з урахуванням результатів поточної успішності. 
 

Розподіл балів, які отримують студенти  

Контрольні роботи  Р  Залік  Сума 

26  34  40  100 

 
Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 
Рейтин-

гова 
оцінка, 

бали 

Оцінка 
ЕСТS та її 
визначен-

ня 

Націо-
нальна 
оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні  негативні 

1  2  3  4  5 

90-100  А  Відмінно 

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

Відповіді на запитання 
можуть  містити незначні 
неточності  

82-89  В  Добре 

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

Відповіді на запитання 
містять певні неточності 

75-81  С  Добре 

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

- невміння використовувати 
теоретичні знання для 
вирішення складних 
практичних задач. 
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64-74  D  Задовільно

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

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

60-63   Е  Задовільно

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

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

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадо-
вільно 

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

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

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадо-
вільно  - 

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

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 
спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються дисципліни:

Філософія. 
Історія науки та техніки. 
Вища математика 
Загальна фізика: 
Інформаційні технології в електричних 
машинах 
Теоретичні основи електротехніки. 
Основи метрології та електричних вимірювань 
Теорія електромагнітних полів та процесів в 
електротехніці 
Електричні машини. 
Електромагнітні комп'ютерні розрахунки 
електричних машин 

Моделювання електроенергетичних і 
електромеханічних систем та пристроїв. 
Спеціальні конструкції та режими 
електричних машин. 
Чисельні методи розрахунку 
електромагнітних параметрів і 
характеристик електричних машин 
Проектування електроенергетичних і 
електромеханічних систем та пристроїв. 
Технології, проблеми та перспективи 
розвитку галузі. 
Електричні машини з постійними 
магнітами. 
Дипломне проектування. 
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