
Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи.  
Індивідуальні завдання з дисципліни 

«Електромагнітні комп’ютерні розрахунки електричних машин». 
 
Етап роботи № 1: 
Формування розрахункової моделі машини постійного струму для 

програмного середовища FEMM і визначення її електромагнітних 
параметрів 

Зміст завдання: побудувати в програмного середовища FEMM фізико-
геометричну модель машини постійного струму, розрахувати її магнітне поле, 
отримати низку графічних ілюстрацій і її електромагнітних параметрів.   

Прикладом і обсяг виконання завдання аналогічні роботі з машиною типу 
4ПНЖ200М, процес виконання якої було розглянуто на заняттях і тестові 
результати якої було розіслано студентам.  

Типи машин і їх розподіл по варіантам для студентів надані в табл. Окрім 
цього кожний студент отримує конструктивні форми і параметрами конкретної 
машини постійного струму за його варіантом. 

Результати роботи студенти повинні оформити як першу частину звиту про 
розрахункове завдання відповідно з встановленими правилами. 

 
Таблиця 1 – Типи і номінальні паспортні дані двигунів постійного струму 

Тип 
машини 

Потужність 
PN, кВт 

Напруга 
UN, В 

Струм IN, А Частота 
обертання 
nN, об/хв 

Збудження Варіант 
студента 

4ПНЖ200М 60 340 197 3000 послідовне 0 
ПНЖ 132-10 10 110 110 3000 послідовне 1 

П2КМ 25 110 267 1000 послідовне 2 
2П2КМ 37 110 400 1450 змішане 3 
Д31М 12 220 64 1280/3600 змішане 4 
Д810М 55 220 280 540/2200 паралельне 5 

5ПСГМ 50 
62,5/69 800/110 330/330 

змішане 6 
110 455 1050/3333 

ДРТ-14 8,0/7,1/6,0 145/130/110 65 1000/850/700 послідовне 7 
Д22М 6 220 34 850 послідовне 8 

5ПБ132 6,3 440 17 2200/4000 незалежне 9 
5ПБ100 1,3 220 7,3 2200 незалежне 10 

П2КМУХЛ 25 110 267 1000 послідовне 11 
 
  



Приклади розрахункової моделі та графічної інформації  
про розподіли магнітного поля в машині постійного струму  

 
4.2.2. Перегляд розподілу електромагнітних параметрів 

об’єкту розрахунку на екрані комп’ютера  
 Для завдання картини силових ліній магнітного поля, а також картини векторів 
магнітної індукції треба натиснути відповідні кнопки, які вказано на рис. 4.6.  

Для отримання тонованого розподілу магнітної індукції і густини струму в обмотках 
треба натиснути кнопку, яка вказана на рис. 4.7, і далі маніпулювати опціями, які з’являються 
у віконцях, що відкриваються. 

Зазначені картини електромагнітних величин зображено на рис. 4.8 і рис. 4.9. 

 
Рисунок 4.6 – Підготовка до отримання картин силових ліній 

 і векторів індукції магнітного поля 
 

 
Рисунок 4.7 – Підготовка до отримання картин розподілу 

магнітної індукції та густину струму 



 
Рисунок 4.8 – Картина силових ліній магнітного поля  

і тонований розподіл магнітної індукції 
 

 
Рисунок 4.9 – Розподіл густини струмів в обмотках і  

векторна картина розподілу магнітної індукції 
 
 



4.3. Побудова графіків розподілу магнітних величин  
по заданим лініям на екрані комп’ютера 

 
 Для побудови графіків необхідно нарисувати на екрані комп’ютера прямі або дугові 
лінії, за якими бажано побудувати графіки.  
 На рис. 4.10 в якості прикладу показана підготовка графіку на лінії, яка проходить за 
віссю осердя додаткового полюса і захоплює станіну.  

 
Рисунок 4.10 – Підготування до побудови графіку 

координатного розподілу магнітних величин 
 

 Така робота виконується при натисненій кнопці «Line». Натисненням клавши Tab на 
клавіатурі на екран викликається двічі віконце Enter Point, в яке по черзі вводяться координати 
початкової і кінцевої точок лінії Ld і вона з’являється на екрані.  
 Після натиснення кнопки Graf з’являється меню вибору величини, для якої слід 
побудувати графік: ВМП Az; |B|, Bn, Bt – модуль або нормальна чи тангенціальна до лінії 
складові магнітної індукції; |H|, Hn, Ht – теж саме для напруженості магнітного поля.  

У випадку на рис. 4.10 обрано Bt, що в загальній прямокутній системі координат (рис. 
3.1) буде означати Bx. І у віконце, що з’явиться, потрібно ввести кількість точок графіку на лінії 
Ld. Після кліку на кнопці ОК на екрані буде намальовано потрібний графік, якій надано на рис. 
4.11 (цей графік скориговано в графічному редакторі Paint до більш нормативного вигляду).  
 На рис. 4.12 побудовано ще графік розподілу Bt, який відповідає лінії Lp, яка проходить 
за віссю одного з головних полюсів (див. рис. 4.10). Тут Bt в загальній полярній системі 
координат (рис. 3.1) буде означати Br. 

 

 
Рисунок 4.12 – Розподіл радіальної складової магнітної індукції  

за віссю одного з головних полюсів (лінія починається від центру машини 
і закінчується на поверхні станіни) 



 На рис. 4.13 показано дві лінії окружності, які почергово були підготовлені для 
побудови графіків розподілу магнітної індукції на поверхні Lr ротора і в його зубцово-пазовій 
зоні Lz.  
 Кожна лінія окружності складаються з двох дуг, і в даному випадку ці лінії 
починаються у точках на відміченому рівні l = 0.  

 
Рисунок 4.13 –Лінії окружності на середньому рівні  

зубцово-пазової структури ротора і в проміжку на поверхні ротора 
 
 Для побудови дуги треба натиснути кнопку «Line» (див. рис. 4.10) і спочатку клікнути 
у точці її початку, а потім зробити подвійний клік (без паузи) у діаметрально розташованій 
точці кінця. У віконце, що з’явиться (див. рис. 4.13), потрібно ввести дуговий розмір дуги (180 
градусів) і дуговий розмір сегментів, з яких складається дуга (приміром 1 градус).  Після 
натиснення кнопки ОК на екрані комп’ютера будується дуга. 
 Друга дуга – половинка окружності будується так саме, тільки починати треба з кінця 
першої дуги, а закінчувати у її початку. Зазначимо, що побудова окружностей є крихіткою 
роботою і вимагає відповідних навичок.  
 При наявності конкретної окружності робота подовжується так само, як і при побудові 
графіків, що проілюстровано на рис. 4.10.  

Графіки розподілу нормальної до конкретної лінії складової магнітної індукції Bn, яка 
в загальній полярній системі координат (див. рис. 3.1) буде означати Br, надано на рис. 4.14 
(для лінії Lr) і на рис. 4.15 (для лінії Lz).  

Рис. 4.14 декілька упорядковано і замість лінійного аргументу, як на рис. 4.15, введено 
кутовий аргумент  (див. рис. 3.1), який подано у відносних одиницях з використанням 
полюсного кроку τp. 



 
Рисунок 4.14  – Розподіл радіальної складової магнітної індукції  

за лінією окружності в проміжку на поверхні ротора  
(у даному випадку вона є нормально складовою до цієї лінії) 

 

 
 

Рисунок 4.15 – Розподіл радіальної складової магнітної індукції  
за лінією окружності на середньому рівні зубцово-пазової структури ротора  

(у даному випадку вона є нормально складовою до цієї лінії) 
 

4.4. Інформація в заданих точках екрану 
 
 Для забезпечення точкового режиму в меню View виділяється пункт Output Window і на 
екрані з’являється вікно FEMM Output (рис. 4.16). Для подальшого переходу в режим «точка» 
треба нажати кнопку а. 

Якщо курсором вказати конкретну точку на екрані, то у вікні буде надана інформація – 
значення величин у цієї точці, а саме: координати x, y; ВМП A; модуль |B| і координатні 
складові магнітної індукції Bx, By; теж саме – про напруженість магнітного поля |H|, Hx, Hy; 
координатні складові магнітної проникності mu_x, mu_y (вони відрізняються лише у 
анізотропному середовищі); об’ємна густина енергії магнітного поля E; густина електричного 
струму J. На рис. 4.16 надана інформація про дві точки, вказані курсором – вона отримується 
почергово (це осердя головного полюс і переріз котушки іншого головного полюса).  



 

 
Рисунок 4.16 – Отримання інформації про електромагнітні параметри  

розрахункової моделі в заданих точках 
Діючи як зазначено, можна встановити курсор в потрібну точку зубців або спинок 

осердь ротора та статора, і у віконці FEMM Output серед іншого отримати значення модуля 
магнітної індукції B. Переміщуючи курсором точку спостереження, можна знайти максимальні 
значення магнітної індукції на різних ділянках магнітопроводу електричної машини.  
 Але треба зазначити, що на ділянках шихтованих осердь це будуть значення, які умовно 
«розмазані» за їх аксіальною довжиною. Щоб знайти магнітну індукцію безпосередньо у 
сталевих листах, треба зробити додатковий перерахунок за формулою 

FeFe KBB       (4.1) 

де KFe – коефіцієнт заповнення осердя сталлю. 
 

4.5. Магнітний потік 
Розглядається магнітний потік, що проходить через задану поверхню в розрахункової 

моделі. Вважається, що в зоні розрахунку ця поверхня спирається на дві точки, приміром 1 і 2 
(див. рис. 4.16), і у аксіальному напрямку має довжину  la.  

На панелі у вікні FEMM слід натиснути кнопку а «точка», і за допомогою курсору 
почергово зчитати значення ВМП Az2 і Аz1 у зазначених точках. Тоді магнітний потік 
визначається за формулою  

  a,z,z lAA  21Ф .    (4.2) 

 Приміром, якщо треба визначити магнітний потік, який входить-виходить в осердя 
ротора ДПС, то дві точки 1 і 2 треба взяти на його поверхні на осях двох сусідніх додаткових 
полюсів, як показано на рис. 4.16. 
 Щоб визначити максимальний магнітний потік на полюсному кроці ротора, треба за 
допомогою курсору на лінії окружності в проміжку на поверхні ротора знайти точки з 
максимальним позитивним Az2 та максимальним негативним Аz1 значеннями ВМП, а потім знов 
скористатися формулою (4.2).  



 
4.6.1. Інтегральні електромагнітні параметри, 

 які знаходяться по лініях  
 Щоб інтегрувати по лінії в зоні розрахунку, слід нажати кнопку лінії і провести в зоні 
розрахунку необхідну лінію (пряму, ломану або дугову), і потім натиснути на кнопку з 
позначкою інтегралу, а у відповідь з’явиться віконце з меню різних інтегральних параметрів 
(рис. 4.17). 

 

 
 

Рисунок 4.17 – Дії для доступу до інтегральних параметрів, 
які знаходяться на виділених лініях  

 
 Як приклади, на рис. 4.17 показано визначення довжини виділеної лінії lk в осерді 
додаткового полюса, а також отримання магнітного потоку Фd і середнього значення 
нормальної складової магнітної індукції Bn av.на цієї лінії.  

Ще на лінії в осерді головного полюса визначено падіння магнітної напруги Umag і 
середнього значення тангенціальної складової напруженості магнітного поля Hτ av. 
 За допомогою інтегрування за лініями визначаються також силові дії на елементи 
конструкції електротехнічних пристроїв, і при цьому розрахунки виконуються програмою 
FEMM на основі теорії тензора магнітного натягнення (ТМН) Максвелла. 
 Як приклад, на рис. 4.18 показано визначення силової дії на один з боків котушки 
додаткового полюса ДПС. Для цього ця частина конструкції охоплюється контуром L, який 
проводиться тривіальними діями при натисненій кнопці метода «лінії». Важливо, що контур 
проводиться по немагнітним частинам зони розрахунку, не захоплююча феромагнітних 
елементів (це стосується і інших застосованій ТМН).  
 



 
Рисунок 4.18 – Визначення сил, що діють  

на бік котушки додаткового полюса 
 Після натиснення кнопки інтегралу з наявних опцій (див. рис. 4.17) обирається Force 
from of Stress Tensor, і за допомогою кнопки ОК виводяться на екран координатні складові 
шуканої сили FTdx та FTdy (знаки перед значеннями вказують на конкретні напрямки цих 
складових). Через складові сили визначається і її модуль 

22
TdyTdxTd FFF  .    (4.3) 

 Якщо побудувати, приміром, дугу в проміжку на поверхні ротора на його зубцевому 
кроці, то, діючи як і у попередньому випадку, можна визначити через ТМН аналогічні складові 
і модуль сили, яка прикладена до коронки зубця, як це покарано на рис. 4.19.  

 
Рисунок 4.19 – Визначення складових сили, що діє  

на коронку зубця осердя ротора 



 На рис. 4.20 показано, як визначається електромагнітний момент, що діє на ротор, за 
допомогою тензора магнітного натягнення.  

Для цього попередньо у проміжку (обов’язково тільки по немагнітній частині зони 
розрахунку!) проведено окружність L, яка охоплює ротор (про виконання окружності вже 
йшлося у підрозділі 4.3). А потім, після натиснення кнопки інтегралу, з меню (див. рис. 4.17) 
обирається опція Torque from Stress tensor. І після натиснення кнопки ОК визначається 
електромагнітний момент Mem, який діє на ротор відносно аксіальної вісі машини з 
координатами 0,0 прямокутної системи.  

 
Рисунок 4.20 – Визначення електромагнітного моменту, що діє на ротор 

 
4.6.2. Інтегральні електромагнітні параметри, 

які знаходяться по площам поперечного перерізу  
 
 На рис. 4.23 показано приклад визначення координатних складових електромагнітної 
сили (так званої сили Лоренца – Lorentz force), що діє на один з боків котушки додаткового 
полюса, а саме: 


S

zyaLx dSJBlF ;   , 
S

zxaLy dSJBlF .   (4.8) 

На рис. 4.23 виявилося, що значення складових сили майже такі самі, як і на рис. 4.18. 
Різницю можна віднести до погрішності методів, що застосовано, а також методу скінченних 
елементів у цілому.   

 

 
Рисунок 4.23 – Дії з поверхневими інтегралами  
на прикладі боку котушки додаткового полюса 



 На рис. 4.20 вже було подано метод визначення електромагнітного моменту, що діє на 
ротор, за допомогою ТМН і лінійного інтегрування. Але є більш надійний метод на основи 
ТМН з використанням інтегрування за площею поперечного перерізу ротора. Цей метод 
розглянемо на рис. 4.24. 

Суть метода полягає у тому, щоб при затісненої кнопці методу «площі» (див. рис. 4.1 і 
рис.4.24) виділити за допомогою кліків курсором абсолютно всі блоки, які відносяться до 
ротора.  

Після цього необхідно зайти через кнопку інтегралів до віконця Block Integrals і обрати 
опцію Torque via Weighted Stress Tensor. Натисненням кнопки ОК отримується 
електромагнітний момент Mem, що діє на ротор. 

 
Рисунок 4.24 – Визначення електромагнітного моменту, що діє на ротор, 

за допомогою інтегрування по множині лінійних контурів 
 

Сутність методів інтегрування за лінією і за поверхнею однакова, але у другому випадку 
програма FEMM сама проводить низку контурів навколо виділеної площі перерізу ротора. Щоб 
побачити ці контури, треба відкрити віконце, як на рис. 4.6, і відмітити «пташкою» опцію Show 
stress tensor mask. 

Низка контурів, що з’являться, надана на рис. 4.25 на фрагментах зони розрахунку у 
різному масштабі – для наочності. Множина контурів згладжує похибку визначення моменту, 
яка викликана дискретністю скінченно-елементної структури. 

 
Рисунок 4.25 – Контури інтегрування для отримання  

електромагнітного моменту, що діє на ротор  



Етап роботи № 2: 
Формування розрахункової моделі трифазного асинхронного двигуна 

для програмного середовища FEMM і визначення його електромагнітних 
параметрів 

Зміст завдання: побудувати в програмного середовища FEMM фізико-
геометричну модель трифазного асинхронного двигуна (ТАД), розрахувати 
його магнітне поле, отримати низку графічних ілюстрацій і його 
електромагнітних параметрів.   

Для підготовки до виконання завдання необхідно познайомитися з 
теоретичними матеріалами у файлі «Теория_ТАД_Lua», а також з матеріалами 
практичної роботи у файлі «Mod_TAD_Progr_Lua».  

Побудова фізико-геометричной моделі здійснюється у «ручному» режимі, 
але дії виконуються такі самі, як в автоматичному режимі, програма якого є у 
файлі «Mod_TAD_Progr_Lua». 

Кожний студент отримує параметрами конкретного ТАД за його 
варіантом, наданим у файлі типу Блокнот з назвою N_Dan_Mod_TAD_PN_p, де 
N – номер варіанта, PN – номінальна потужність, p – кількість пар полюсів.  

Номера варіантів задачі 2 такі самі, як і у задачі 1. 
Окрім індивідуального файлу усім розсилається архів 

«Обеспечение_задачи_2_ТАД», де є файл 0_Dan_Mod_TAD_15_2 з даними 
тестового варіанту та методичними рекомендаціями щодо побудови фізико-
геометричної моделі ТАД, а також є файли, призначення яких пояснено в файлі 
з тестовим варіантом.  

Прикладом і обсяг виконання завдання аналогічні роботі з ТАД_15_02, 
процес виконання якої було розглянуто на заняттях і тестові результати якої було 
розіслано студентам.  

Результати роботи студенти повинні оформити як другу частину звиту про 
розрахункове завдання відповідно з встановленими правилами. 

Перелік графічної інформацій, а також електромагнітні параметри ТАД, 
які треба опрацювати і надати у звіті, надано нижче за текстом у додатку. 

 
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 інформацію: 

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

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

окружності, одна з яких проходить на середньому рівні зубців ротора, друга – 
статора.   



Визначення електромагнітних і силових параметрів  
трифазного асинхронного двигуна за результатами  

чисельно-польового розрахунку його магнітного поля 
 

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

полюсному кроці; 
б) максимальні значення магнітної індукції в серединах зубців ротора і 

статора, 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 

провідники в пазах статора; на зубець статора. 
Принципи визначення вказаних величин було розглянуто раніше на 

прикладі машини постійного струму. Необхідні інструкції щодо їх отримання 
можна знайти у розділі Help програми FEMM, або в методичних матеріалах, 
наданих раніше. 

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

   
 



 
 

Рисунок 1 – Фізико-геометрична модель ТАД та її фрагмент 
 

 
Рисунок 2 – Скінченно-елементна структура FEMM моделі ТАД 

 



 
 
Рисунок 3 – Тонована картина розподілу густини струму в пазах обмоток ТАД 

та структура силових ліній магнітного поля в режимі навантаження  

 
 

Рисунок 4 – Тонована картина розподілу магнітної індукції  



та її векторне поле в ТАД в режимі навантаження  
 

 
 

Рисунок 5 – Розподіл радіальної складової магнітної індукції  
по лінії окружності на середньому рівні зубцово-пазової структури ротора 

 
 

 
 

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

 
  



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

розрахунку його магнітного поля програмою FEMM 
 

Визначення електромагнітних і силових параметрів трифазного 
асинхронного 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. 7). За допомогою курсору на лінії окружності в 
проміжку треба знайти точки з максимальним 
позитивним Az2 та максимальним негативним Аz1 

значеннями векторного магнітного потенціалу, які відображаються у віконці 
FEMM Output. Тоді магнітний потік визначається 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. Переміщуючи курсором точку спостереження, можна знайти значення 
магнітної індукції відповідно до завдання.  

3. Електромагнітний момент, що діє на ротор ТАД.  
На панелі у вікні FEMM треба натиснути кнопку в (рис. 7), за допомогою 

курсору та миші необхідно на моделі ТАД почергово виділити усі елементи 
ротора з пазами включно і натиснути кнопку г (рис. 7) з зображенням значка 
інтегралу. У виниклому вікні знайти и вибрати опцію Torque via Weighted Stress 
Tensor (момент за середньозваженим тензором магнітного натягу). Результат 
виводиться в інформаційному вікні. 

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

потрібного 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 

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

 
   а         б           в       г 



Етап роботи № 3: 
 

Формування розрахункової моделі турбогенератора для програмного 
середовища FEMM і визначення його електромагнітних параметрів 

Зміст завдання: побудувати в програмного середовища FEMM фізико-
геометричну модель турбогенератора (ТГ), розрахувати його магнітне поле, 
отримати низку графічних ілюстрацій і його електромагнітних параметрів.   

Для підготовки до виконання завдання необхідно познайомитися з 
теоретичними матеріалами у файлах «3_Сист_напр_и_фаз_соотн_ТГ» и 
«4_Прогр_формир_Lua_ТГ», а також з матеріалами практичної роботи у файлі 
«Самост_раб_Физ-Геом_модель_TГ340».  

Побудова фізико-геометричної моделі здійснюється у «ручному» режимі, 
але дії виконуються такі самі, як в автоматичному режимі, програма якого є у 
файлі «4_Прогр_формир_Lua_ТГ». 

Кожний студент отримує параметрами конкретного ТГ за його варіантом, 
наданим у файлі типу Word з назвою «Вар_dan_TG_RZ_3», де треба обрати свій 
варіант, номер якого такий самий, як і у попередніх завданнях.  

Прикладом і обсяг виконання завдання аналогічні роботі з ТГ340, процес 
виконання якої було розглянуто на заняттях і тестові результати якої було 
розіслано студентам.  

Результати роботи студенти повинні оформити як третю частину звиту про 
розрахункове завдання відповідно з встановленими правилами. 

Перелік графічної інформацій, а також електромагнітні параметри ТГ, які 
треба опрацювати і надати у звіті, надано нижче за текстом у додатку. 

Починати побудову фізико-геометричної моделі рекомендується з 
вихідного FEMM файлу Femme Start_TG. 

 
Опрацювання файлів, які генеровані програмою FEMM,  

та підготовка графічної інформації про розподіли  
магнітного поля в турбогенераторі 

 
На основі файлів, які генеровані програмою FEMM, необхідно отримати та 

зберігати для подальшого включення до звіту графічну інформацію: 
a) фізико-геометричну модель ТГ; 
б) скінченно-елементну структуру FEMM моделі ТГ; 
в) картину силових ліній магнітного поля разом із тонованою картиною 

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

окружності, одна з яких проходить на середньому рівні зубців ротора, друга – 
статора.  
  



Визначення електромагнітних і силових параметрів  
турбогенератора  за результатами  

чисельно-польового розрахунку його магнітного поля 
 

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

полюсному кроці; 
б) максимальні значення магнітної індукції в серединах зубців ротора і 

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

провідники в пазах статора; на зубець статора. 
Принципи визначення вказаних величин було розглянуто раніше на 

прикладі машини постійного струму. Необхідні інструкції щодо їх отримання 
можна знайти у розділі Help програми FEMM, або в методичних матеріалах, 
наданих раніше. 

Приклади розрахункової моделі та графічної інформації  
про розподіли магнітного поля в турбогенераторі 

 
Рисунок 1 – Фізико-геометрична модель ТГ  



 
 

Рисунок 2 – Фрагмент фиізико-геометричної моделі ТГ 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Скінченно-елементна структура FEMM моделі ТГ 
 



 
 

Рисунок 4 – Тонована картина розподілу густини струму в пазах обмоток ТГ 
та структура силових ліній магнітного поля в режимі навантаження  

 
Рисунок 5 – Тонована картина розподілу магнітної індукції  

та її векторне поле в ТГ в режимі навантаження  
 



 
Рисунок 6 – Розподіл радіальної складової магнітної індукції  

по лінії окружності на середньому рівні проміжку  

 
Рисунок 7 – Розподіл радіальної складової магнітної індукції  

по лінії окружності на середньому рівні зубцово-пазової структури ротора 

 
Рисунок 8 – Розподіл радіальної складової магнітної індукції  

по лінії окружності на середньому рівні зубцово-пазової структури статора 



Електромагнітні і силові параметри турбогенератора  
за результатами чисельно-польового  

розрахунку його магнітного поля програмою FEMM 
 

Визначення електромагнітних і силових параметрів турбогенератора 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. 9). За допомогою курсору на лінії окружності в 
проміжку треба знайти точки з максимальним 
позитивним Az2 та максимальним негативним Аz1 

значеннями векторного магнітного потенціалу, які відображаються у віконці 
FEMM Output. Тоді магнітний потік визначається за формулою: 

  a,z,z lAA  21Ф , де  la – активная длина ТГ. 

 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 ТГ, і у віконці FEMM Output 
серед іншого отримати значення модуля магнітної індукції B та її складових Bx та 
By. Переміщуючи курсором точку спостереження, можна знайти значення 
магнітної індукції відповідно до завдання.  

3. Електромагнітний момент, що діє на ротор ТГ.  
На панелі у вікні FEMM треба натиснути кнопку в (рис. 7), за допомогою 

курсору та миші необхідно на моделі ТГ почергово виділити усі елементи ротора 
з пазами включно і натиснути кнопку г (рис. 7) з зображенням значка інтегралу. 
У виниклому вікні знайти и вибрати опцію Torque via Weighted Stress Tensor 
(момент за середньозваженим тензором магнітного натягу). Результат виводиться 
в інформаційному вікні. 

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

потрібного 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 

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

 

 
   а         б           в       г 


