
 1

Питання екзаменаційні з дисципліни 
«ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ТА ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ» 
Основи електромагнітних явищ в електротехнічних пристроях 
Електричне поле: породження, формальне подання і величини, що його описують 
Магнітне поле: породження, формальне подання і величини, що його описують 
Закони електромагнетизму, що стосуються електромагнітних полів 
Характеристика задач розрахунку магнітного поля 
Розрахунковий принцип накладення магнітних полів 
Загальні принципи аналізу електромагнітних полів математичним моделюванням 
Магнітні поля в однорідних середовищах - вхідні зауваження 
Магнітне поле нескінченно довгого провідника круглого перерізу 
Векторне подання магнітного поля нескінченно довгого провідника круглого перерізу 
Магнітне поле двох і більше нескінченно довгих провідників круглого перерізу 
Магнітне поле довгої шини прямокутного поперечного перерізу 
Магнітні поля провідників скінченної довжини 
Закон Біо–Савара–Лапласа – основа розрахунку магнітного поля провідників скінченної довжини 
Магнітне поле прямолінійного провідника скінченної довжини зі струмом в однорідному прос-
торі  
Векторне подання магнітного поля провідника скінченної довжини, що розташований паралельно 
осі z 
Векторне подання магнітного поля провідника скінченної довжини, що розташований паралельно 
осі x 
Магнітне поле прямокутного контуру із струмом 
Магнітне поле прямокутної котушки із струмом 
Магнітне поле сукупності прямокутних котушок 
Магнітне поле коаксіального кабелю 
Магнітне поле тороподібної котушки 
Оцінна формула для магнітного поля усередині соленоїда відносно великої довжини 
Магнітне поле на осі кругового витка із струмом 
Магнітне поле на осі круглої котушки із струмом 
Магнітні поля в неоднорідних середовищах - вихідні положення 
Гранична умова для магнітної індукції на розділі двох середовищ 
Гранична умова для напруженості магнітного поля на розділі двох середовищ 
Умови заломлення силових ліній магнітного поля на межі розділу середовищ 
Метод дзеркальних відображень для розрахунку магнітного поля в неоднорідних середовищах - 
вихідні зауваження 
Розрахунок магнітного поля поблизу плоскої межі розділу середовищ 
Особливості методу дзеркального відображення у разі різних меж розділу різнорідних магнітних 
середовищ 
Розрахунки електромагнітних параметрів методом магнітного кола – загальні положення 
Поняття про магнітні кола і їх однорідні ділянки 
Закон Ома для магнітного кола 
Перший закон Кірхгофа для магнітного кола 
Другий закон Кірхгофа для магнітного кола 
Магнітні властивості матеріалів 
Задачі розрахунку магнітних кіл постійного магнітного потоку – загальна постановка 
Пряма задача розрахунку магнітного кола 
Зворотна задача розрахунку магнітного кола 
Графоаналітичний метод розв’язання зворотної задачі розрахунку магнітного кола 
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Метод послідовних наближень розв’язання зворотної задачі розрахунку магнітного кола  
Аналіз стану магнітного кола з постійним магнітом 
Система рівнянь Максвелла електромагнітного поля  
Електростатичне і квазістаціонарне електричне поле в діелектриках 
Магнітостатичне і квазістаціонарне магнітне поле за відсутності вихрових струмів 
Змінне магнітне поле в провідному середовищі 
Поле електричних струмів в електропровідному середовищі 
Взаємозв’язок електричного і магнітного полів – єдине електромагнітне поле 
Аналогія між рівнянням системи Максвелла і законом безперервності силових ліній магнітного 
поля 
Аналогія між рівнянням системи Максвелла і законом повного струму 
Аналогія між рівнянням системи Максвелла і законом електромагнітної індукції 
Поняття про вихрові і потенційні поля 
Вираження рівняння магнітного поля через скалярний магнітний потенціал 
Вираження рівняння магнітного поля через векторний магнітний потенціал 
Загальне розв’язання рівняння Пуассона в однорідному середовищі через векторний магнітний 
потенціал 
Вираження складових магнітної індукції через векторний магнітний потенціал 
Окремі випадки рівнянь магнітного поля, яке виражено через векторний магнітний потенціал, в 
однорідному лінійному середовищі 
Рівняння, що описують магнітне поле в неоднорідних нелінійних середовищах 
Загальне уявлення про чисельні методи розрахунку магнітних полів, дискретизація середовища 
зони розрахунку 
Подання похідних векторного магнітного потенціалу в скінченно-різницевій формі 
Скінченно-різницеві вирази складових і модуля магнітної індукції 
Перетворення диференціального рівняння магнітного поля в скінченно-різницеве алгебраїчне рі-
вняння  
Загальні принципи розрахунку магнітного поля методом скінченних різниць 
Програмна побудова процесу розрахунку магнітного поля методом скінченних різниць 
Рішення системи алгебраїчних рівнянь, що зв’язують векторний магнітний потенціал у сітковій 
структурі 
Способи прискорення завершення ітераційного процесу розрахунку розподілу векторного магні-
тного потенціалу  
Критерії завершення ітераційного процесу розрахунку векторного магнітного потенціалу 
Ітераційний метод урахування нелінійних магнітних властивостей феромагнетиків при чисель-
ному розрахунку магнітних полів 
Критерії завершення ітераційного процесу перерахунку магнітних властивостей феромагнетиків  
Розрахункова модель магнітної системи у вигляді котушки зі сталевим осердям 
Алгоритм розрахунку магнітного поля методом скінченних різниць з урахуванням нелінійних ма-
гнітних властивостей середовища 
Принципи програмної реалізації алгоритму розрахунку магнітного поля методом скінченних різ-
ниць 
Підсумкова інформація про магнітне поле після його розрахунку 
Принципи розрахунку магнітного потоку через розподіл магнітної індукції 
Принципи розрахунку магнітного потоку через розподіл векторного магнітного потенціалу 
Принципи розрахунку магнітного потокозчеплення 
Магнітні характеристики електротехнічних пристроїв 
Розрахунок падіння магнітної напруги за результатами розрахунку магнітного поля 
Розрахунок магнітної провідності і магнітного опору для магнітного поля котушки 
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Індуктивності і взаємоіндуктивності: визначення за результатами розрахунку магнітного поля 
Принципи розрахунку енергії питомоїенергія магнітного поля 
Принципи розрахунку механічних сил, які породжені магнітним полем 
Силова взаємодія прямолінійних провідників 
Сила, що діє на розташовану в магнітному полі шину із струмом  
Сила, що діє на сектор розташованої в магнітному полі обмотки з кільцеподібним перерізом  
Загальний випадок силової взаємодії струмопровідних контурів або котушок 
Силова дія магнітного поля на феромагнітне осердя через магнітну енергію за побудованими ма-
гнітними характеристиками 
Силова дія магнітного поля на феромагнітне осердя через магнітну індукцію в проміжку 
Електромагнітний момент, що діє на розташовану в проміжку електричної машини обмотку 
Визначення магнітних сил через тензор магнітного натягу 
Електромагнітний момент, що діє на ротор з обмоткою, яка розташована в пазах осердя електри-
чної машини 
Базові вирази для визначення ЕРС в провідниках і обмотках 
Принципи розрахунку ЕРС обмотки, яка розташована в в проміжку електричної машини  
Принципи розрахунку ЕРС обмотки, провідники якої розташовані в пазах осердя 
Принципи розрахунку гармонічного складу ЕРС за результатами розрахунку магнітного поля 
Основи методу скінченних елементів для розрахунку магнітних полів 
Програмні продукти для розрахунку магнітних полів на основі методу скінченних елементів 
Теоретично-практичні основи розрахунків магнітного поля при наявності постійних магнітів 
Умови симетрії і обмеження зони розрахунку 
Граничні умови в електричній машині при розрахунках магнітних полів 
Приклади використання граничних умов в електричних машинах при розрахунках магнітних по-
лів 
Адаптація плоскопаралельної моделі магнітного поля для розрахунків електричних машин з не-
однорідністю аксіальних довжин ділянок магнітопроводу 
Метод врахування різних аксіальних довжин ділянок магнітопроводу при чисельних розрахунках 
магнітних полів 
Розширення можливостей програми FEMM: окремий принцип урахування різних аксіальних до-
вжин ділянок магнітопроводу 
Загальна постановка задачі розрахунку перехідного процесу в нелінійній електромагнітній сис-
темі 
Загальний принцип чисельного розв’язання нелінійних диференціальних рівнянь при розрахунку 
перехідного процесу 
Алгоритм розрахунку перехідного процесу при підключенні котушки індуктивності до джерела 
постійної напруги 
Принцип чисельного визначення похідної методом Рунге–Кутта IV порядку 
 


