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Загальна інформація про курс 

Анотація 

Дисципліна вивчає аналітичні і чисельні методи розрахунків магнітних полів, визначення електромагнітних, силових і 
енергетичних параметрів електротехнічних пристроїв на цій основі; принципи розрахунку перехідних процесів у нелінійних 
електромагнітних системах, змінних електромагнітних полів і вихрових струмів. Це застосовано до розгляду реальних 
електротехнічних об’єктів, починаючи від поодинокого провідника і закінчуючи електричними машинами.  

Цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є підготовка бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», зокрема, за освітньою програмою Електромеханіка, що передбачає набуття теоретичних знань та практичних 
умінь щодо розрахунків електромагнітних полів, параметрів та процесів в електротехнічних пристроях, здобуття навичок та 
інших компетентностей, достатніх для розуміння процесів та розв’язання комплексних проблем у галузі електричної інженерії. 

Формат  Загальна кількість годин 180, з них 48 лекцій, 16 практичних, 32 лабораторних, 84 самостійної роботи 
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Результати навчання: здатність до теоретичного обґрунтування прийнятих рішень в процесі 
виконання проектно-конструкторських та дослідницьких робіт в межах свого роду занять на 
рівні фахівця з кваліфікацією першого циклу вищої освіти в галузі електричної інженерії; 
здатність використовувати сучасні методи електромагнітних розрахунків, моделювання та 
аналізу електромагнітних процесів в електроенергетичному, електротехнічному та 
електромеханічному обладнанні, вміти застосовувати їх при розрахунках та проектуванні 
цього обладнання; здатність аналізувати і електромагнітні процеси в зазначеному обладнанні, 
у тому числі в електричних машинах, трансформаторах і апаратах; знати теоретичні основи 
отримання низки електромагнітних параметрів електротехнічних пристроїв на основі розрахунку 
електромагнітних полів; знати особливості фізичних процесів та електромагнітних 
характеристик, що супроводжують роботу електротехнічних пристроях; уміти 
використовувати програмні комплекси для дослідження електромагнітного поля та 
електромагнітних розрахунків в них. 
 
Теми, що розглядаються  
Змістовий модуль 1 Розрахунки магнітного поля постійного струму 
Тема 1. Вступ та вихідні умови для розрахунку магнітних полів 
Вступ. Магнітне поле, як складова електромагнітного поля, і його значення для 
електротехнічних пристроїв – основа принципу дії, побічні явища.  Способи збудження та 
зображення магнітних полів, величини для його опису, властивості матеріалів, що впливають 
на магнітне поле. Характеристика задач розрахунку магнітного поля (однорідні та 
неоднорідні, лінійні та нелінійні середовища, можливість використання методу накладення, 
постійні та змінні поля), та основи їх розв’язання: закон Біо-Савара і правило буравчика, 
закон повного струму 
Тема 2. Магнітне поле безкінечно довгих прямолінійних провідників  
Прості випадки розрахунку магнітних полів в однорідному середовищі. Магнітне поле 
нескінченно довгого провідника, що має круглий переріз кінцевого радіусу (графік розподілу 
і векторне подання). Магнітне поле довгої двохпровідної лінії з провідниками круглого 
перерізу (метод накладення). Магнітне поле коаксіального кабелю. Магнітне поле довгої 
одиночної шини прямокутного поперечного перерізу, а також довільної сукупності 
прямокутних шин 
Тема 3. Магнітне поле провідників з витками круглої форми  
Магнітне поле тороїдальної котушки. Оціночна формула для магнітного поля всередині 
соленоїда відносно великої довжини. Магнітне поле кругового витка зі струмом: частковий 
випадок - поле на осі витка на основі закону Біо-Савара 
Тема 4. Магнітне поле провідників кінцевої довжини і об’єктів, побудованих з них  
Магнітне поле провідника кінцевої довжини (аналітичне і векторне подання). Магнітне поле 
прямокутного контура (витка) із струмом. Магнітне поле прямокутної котушки з кінцевими 
розмірами поперечного перерізу, а також сукупності таких котушок 
Тема 5. Магнітне поле у зоні меж середовищ з різними магнітними властивостями. 
Магнітне поле в неоднорідних середовищах.  
Граничні умови для магнітного поля на межі розділення двох середовищ з різними 
магнітними властивостями. Метод дзеркальних зображень для розрахунку магнітного поля 
поблизу плоскої межі розділення середовищ. Особливості методу дзеркальних зображень у 
разі циліндрової межі розділення середовищ, у разі двох екранів, розділених проміжком. 
Тема 6. Магнітне поле в явно виражених феромагнітних осердях 
Поняття про магнітні кола. Принцип розрахунку магнітного поля методом очікуваних шляхів 
замикання силових ліній.  
Пряма і зворотна задача розрахунку магнітного кола. Алгоритм розв’язання зворотної задачі 
розрахунку неоднорідного магнітного кола 
Тема 7. Вихідні рівняння магнітного поля з системи Максвелла та потенційні функції 
Використання рівнянь стаціонарного магнітного поля з системи Максвелла. Зв'язок 1-го 
рівняння Максвела з законом повного струму. Закон безперервності магнітного потоку і його 



зв'язок з 3-ім рівнянням Максвела. Скалярний магнітний потенціал і вираз через нього 
рівняння з системи Максвелла (рівняння Лапласа).  
Векторний магнітний потенціал і вираз через векторний магнітний потенціал рівняння з 
системи Максвелла (рівняння Пуассона) для однорідного середовища та його загальний 
розв’язок 
Тема 8. Використання векторного магнітного потенціалу в однорідному середовищі  
Вираз через векторний магнітний потенціал рівняння магнітного поля з системи Максвелла 
для неоднорідного середовища. Вираз складових магнітної індукції через векторний 
магнітний потенціали в прямокутній та циліндричній системах координат.  Магнітне поле 
кругового витка зі струмом: загальний випадок – просторовий розподіл на основі векторного 
магнітного потенціалу. Магнітне поле круглої котушки с кінцевими розмірами поперечного 
перерізу 
Тема 9. Основи чисельних розрахунків магнітних полів в неоднорідних нелінійних 
середовищах 
Загальні принципи розрахунку магнітного поля у неоднорідному середовищі (дискретизація 
середовищ та чисельні методи розв’язання). Безперервні та дискретні функції електричних і 
магнітних величин при сітковій та кінцево-елементній структурах. Основі методу скінчених 
різниць (об’єкт і область розрахунку, сітка та нумерація її елементів, формування масивів 
магнітних та електричних величин, загальні граничні умови). Подання похідних векторного 
магнітного потенціалу скінчених різницях 
Тема 10. Основи розрахунків магнітних полів методом скінчених різниць  
Скінчено-різницева апроксимація магнітних величини (індукції і напруженості магнітного 
поля) через векторний магнітний потенціал. Скінчено-різницева апроксимація рівняння 
магнітного поля, вираженого через векторний магнітний потенціал (п’яті точковій сітковий 
шаблон і відповідний кінцево різницевий оператор). Загальна структура системи розрахунку 
магнітного поля методом скінчених різниць 
Тема 11. Побудова об’єктів для розрахунку магнітних полів методом скінчених різниць  
Загальній алгоритм і складові програми розрахунку магнітного поля методом скінчених 
різниць (описи використовуваних величин, формування сіткової моделі та об’єкту 
розрахунку, розрахунок вузлових струмів, завдання початкових значень векторного 
магнітного потенціалу). 
Тема 12. Організація розрахунку магнітних полів методом скінчених різниць  
Загальній алгоритм і складові програми розрахунку магнітного поля методом скінчених 
різниць (організація ітераційного перерахунку векторного магнітного потенціалу, магнітних 
властивостей феромагнетиків, критерії завершення ітераційного процесу, способі прискорення 
досягнення кінцевих результатів розрахунку).   
 
Змістовий модуль 2  Методи розрахунку електромагнітних параметрів та процесів 
Тема 1. Отримання магнітних параметрів електротехнічних пристроїв за результатами 
розрахунку магнітного поля: 
Отримання електромагнітних параметрів електротехнічних пристроїв за результатами 
розрахунку магнітного поля: магнітні індукція і напруженість, магнітні потік і 
потокозчеплення, електромагнітні характеристики, падіння магнітної напруги, індуктивності і 
взаємоіндуктивності  
Тема 2. Отримання електричних і силових параметрів електротехнічних пристроїв за 
результатами розрахунку магнітного поля 
Отримання електромагнітних параметрів електротехнічних пристроїв за результатами 
розрахунку магнітного поля: електрорушійні сили та їхній гармонічний склад, електромагнітні 
і електродинамічні зусилля, електромагнітний момент, енергія магнітного поля 
Тема 3. Вихідні поняття та рівняння електричного поля 
Електричне поле, як складова електромагнітного поля, і його значення для електротехнічних 
пристроїв. Способи збудження та зображення електростатичних полів, відповідні величини та 
їхній взаємозв’язок, властивості матеріалів, що впливають на електричне поле. 
Характеристика задач розрахунку електростатичного поля, та основи їх розв’язання: теорема 



Гауса, рівняння системи Максвела. Рівняння Пуассона і Лапласа для електростатичного поля. 
Провідники в електростатичному полі і умови на межі провідник-діелектрик 
Тема 4.Умови на межах розподілу середовищ в електричному полі 
Умови для електричного поля на межі діелектриків з різними властивостями. Енергія 
електричного поля. Методи розрахунку електростатичних полів (метод накладання, метод 
дзеркальних зображень, прикладення теореми Гауса) 
Тема 5. Методи розрахунку електричних полів простих об’єктів  
Електричне поле двох заряджених паралельних осей. Електричне поле двохпровідникової 
лінії. Електричне поле зарядженої осі, що розташована поблизу електропровідної площини. 
Тема 6. Методи розрахунку електричних полів простих об’єктів.  
Електричне поле двох заряджених паралельних осей. Електричне поле двохпровідної лінії. 
Електричне поле зарядженої осі, що розташована поблизу електропровідної площини 
Тема 7. Стаціонарне електричне поле постійного струму в провідниковому середовищі 
Стаціонарне електричне поле постійного струму в провідниковому середовищі і відповідні 
рівняння. Закони Ома і Джоуля-Ленца в диференційній формі. Перехід струму з середовища в 
середовище з різною електропровідністю 
Тема 8. Чисельні розрахунки перехідних процесів 
Чисельні розрахунки перехідних процесів в нелінійних електромагнітних системах (метод 
Ейлера-Коши і метод Рунге-Кутта четвертого порядку). 
Тема 9. Квазістаціонарне магнітне поле та вихрові струми 
Квазістаціонарне магнітне поле та відповідні рівняння з системи Максвела. Векторний 
електричний потенціал та вираз через нього рівняння вихрових струмів в тонкій пластині 
(без врахування реакції), принцип розв’язання. 
Тема 10. Змінне електромагнітне поле 
Змінне електромагнітне поле та рівняння системи Максвелла, що його описують. Закон 
електромагнітної індукції та його зв’язок з рівнянням системи Максвела. Узагальнений закон 
електромагнітної індукції 
Тема 11. Тема  Теорема Умова-Пойнтінга та явище поверхневого ефекту. 
Теорема Умова-Пойнтінга. Плоска електромагнітна хвиля в діелектричному і 
електропровідному середовищі. Явище поверхневого ефекту 
Тема 12. Змінне електромагнітне поле в провідному середовищі 
Поверхневий ефект в циліндричному провіднику. Змінне магнітне поле в плоскому сталевому 
листі. Принцип розрахунку вихрових струмів в електропровідних елементах конструкцій з 
урахуванням їхньої реакції. 
 
Форма та методи навчання 
Лекція, лекція-діалог, лекційне опитування, лабораторні заняття, практичні заняття, 
інженерний семінар, 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  
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Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 
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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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 

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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