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Викладач 

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 застосування чисельного методу скінчених елементів і відповідного програмного комплексу FEMM для 
комп’ютерних електромагнітних розрахунків електричних машин, а саме – для визначення їх електромагнітних, силових і 
енергетичних параметрів на основі розрахунків магнітних полів зазначеним методом.  

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 комп’ютерних розрахунків електромагнітних полів, параметрів та процесів електричних машинах, здобуття навичок 
та компетентностей, достатніх для розуміння та розв’язання комплексних проблем у галузі електричної інженерії. 

Формат  Загальна кількість годин 120, з них 32 лекцій, 32 лабораторних, 56 самостійної роботи 

Семестр 6 



Результати навчання: здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми процесу вивчення 
і удосконалення електричних машин шляхом комп’ютерних розрахунків та досліджень їх 
електромагнітних, силових та енергетичних параметрів на основі чисельних розрахунків 
магнітних полів методом скінчених елементів з використанням програмного комплексу 
FEMM; здатність формувати фізико-геометричні моделі основних типів електричних машин, 
керувати процесом розрахунків в програмному середовищі зазначеного комплексу, а також 
отримувати низку практично важливих електромагнітних та інших параметрів і характеристик 
досліджуваних електричних машин. 
 
Теми, що розглядаються  
Змістовий модуль № 1 – створення та розрахунки простих магнітних систем  
Тема 1. Вступ. Загальні відомості про основні методи електромагнітних розрахунків 
електричних машин. Система рівняння електромагнітного поля. Квазістаціонарне 
електромагнітне поле. Нестаціонарне електромагнітне поле. Основні величини, за допомогою 
яких описується електромагнітне поле. Векторний магнітний потенціал. Поняття про 
граничні умови, їх призначення та види.  
Чисельні методи розрахунку. Метод скінчених елементів. Класифікація та характеристика 
програмних комплексів, що використовуються для моделювання магнітних полів. 
Програмний комплекс FEEM, його складові та можливості. 
Тема 2. Основи роботи з програмою FEMM та її можливості для розрахунку 
квазістаціонарного магнітного поля. Магнітний передпроцесор.  
Запуск програми FEMM в роботу. Призначення клавіатури і кнопок інтерфейсу програми на 
робочому екрані комп’ютера, функції діалогових вікон і команди керування.  
Створення елементів геометричної та фізичної моделей електротехнічних пристроїв. 
Ідентифікація властивостей блоків та кіл у програмі FEMM.  
Опрацювання отриманих результатів у програмі FEMM: визначення електромагнітних 
величин, побудова картин поля, графіків розподілу магнітних величин. 
Тема 3. Визначення електромагнітних параметрів електротехнічних пристроїв за 
результатами розрахунку магнітного поля програмою FEMM. Отримання часових функцій 
цих параметрів та принципи їх гармонічного аналізу. 
Тема 4. Автоматизація розрахунків магнітних полів програмою FEMM за допомогою програми 
на алгоритмічної мові Lua. Принципи створення скриптів Lua та робота з ними.  
Основні функції скриптів для побудови фізико-геометричних моделей електротехнічних 
пристроїв та визначення їх електромагнітних параметрів.  
Тема 5. Постановка задачі і принципи створення розрахункових фізико-геометричних моделей 
трансформаторів для розрахунку їх магнітних полів. Вихідна інформація та результати 
розрахунку. 
Тема 6. Визначення електромагнітних параметрів та характеристик  трансформаторів за 
результатами розрахунку магнітного поля.  
Тема 7. Постановка задачі і принципи створення розрахункової фізико-геометричної моделі 
машин постійного струму для розрахунку їх магнітних полів. Вихідна інформація та 
результати розрахунку.  
Тема 8. Визначення електромагнітних параметрів та характеристик машин постійного струму 
за результатами розрахунку магнітного поля. 
Тема 9. Постановка задачі і принципи створення розрахункової фізико-геометричної моделі 
трифазних асинхронних двигунів для розрахунку їх магнітних полів. Вихідна інформація та 
результати розрахунку.  
Тема 10. Визначення електромагнітних параметрів та характеристик трифазних асинхронних 
двигунів за результатами розрахунку магнітного поля. 
Тема 11. Постановка задачі і принципи створення розрахункової фізико-геометричної моделі 
трифазних синхронних двигунів для розрахунку їх магнітних полів. Вихідна інформація та 
результати розрахунку.  
Тема 12. Визначення електромагнітних параметрів та характеристик трифазних синхронних 
двигунів за результатами розрахунку магнітного поля. 



Тема 13. Постановка задачі і принципи створення розрахункової фізико-геометричної моделі 
трифазних синхронних генераторів для розрахунку їх магнітних полів. Вихідна інформація та 
результати розрахунку.  
Тема 14. Визначення електромагнітних параметрів та характеристик трифазних синхронних 
генераторів за результатами розрахунку магнітного поля. 
Тема 15. Принципи використання різних варіантів граничних умов на межах розрахункових 
зон для їх зменшення при аналізі магнітних полів електротехнічних пристроїв. Розрахунки 
гармонічних магнітних полів при наявності електропровідних елементів конструкції. 
Тема 16. Принципи розрахунку вихрових струмів та додаткових втрат потужності в стержнях 
короткозамкненої обмотки ротора асинхронних двигунів, і практичне визначення їх активних 
опорів з урахування витіснення струмів в цих стержнях.  

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА 
Чисельно-польовий розрахунок магнітних полів та електромагнітних  

і силових параметрів електричних машин 
 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни  
виконання 
(на якому 

тижні) 
1. Видача-отримання завдання 
2. Підготовка вихідних даних заданого варіанту електричних машин 
3. Формування графічної моделі електричної машини в програмному 
середовищі 
4. Розрахунок магнітних полів електричних машин 
5. Визначення електромагнітних і силових параметрів електричних машини за 
результатами розрахунку магнітного поля 
6. Оформлення звіту 
7. Захист завдання 

2 
4 
 
6 
7 
 

14 
15 
16 

Примітка: Кожний студент виконує розрахунки електричних машин за індивідуальними їх 
варіантами: двигуна постійного струму; трифазного асинхронного двигуна, синхронного 
генератора. 
 
Форма та методи навчання 
Лекція, лекція-діалог, лекційне опитування, лабораторні заняття та опитування в їх процесі, 
співбесіда, консультація. 
Методи контролю  
Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях та лабораторних 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 

Лабораторні 
роботи  Р  Екзамен  Сума 

10  20  30  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. 

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 

 
Основна література: (перелік літератури, яка забезпечує цю дисципліну) 
1. Мілих В. І. Електромагнітні поля, параметри та процеси в електротехнічних пристроях : 

підручник / В. І. Мілих.  Харків : ФОП Панов А. М., 2020.  396 с.  
2. Finite Element Method Magnetics: OldVersions. FEMM 4.2 11Oct2010 Self-Installing 

Executable. URL: http://www.femm.info/wiki/OldVersions/ (accessed 15.06.2017). 
3. Bianchi Nicola. Electrical Machine Analysis Using Finite Elements (Copyrighted Material) /  

CRC Press, Taylor & Francis Group, University of West Florida, 2005. – 276 p. 
4. R. Ierusalimschy, L. H. de Figueiredo, and W. Celes, Reference Manual of the Programming 

Language Lua 4.0     http://www.lua.org/manual/4.0/  
5. Мілих В. І. Інструкція до роботи з програмою FEMM / В. І. Мілих, Л.В. Шилкова. 

–  Харків : НТУ «ХПИ», кафедра електричних машин, 2021, рукопис. 
6. Мілих В.І. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: підручник / В.І. 

Мілих, О.О. Шавьолкін. – К.: Каравела, 2018. – 688 с. 
7. Осташевський М. О. Електричні машини і трансформатори : навч. посібник / 

М. О. Осташевський, О. Ю. Юр’єва; за ред. В. І. Мілих. – Харків : ФОП Панов А. Н., 2017. 
– 482 с.  



8. . Літерні позначення величин та параметрів електричних машин: методичні вказівки до 
використання в навчальному процесі кафедри «електричні машини» для викладачів і 
студентів усіх спеціальностей / Укладач В.І. Мілих. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007.– 34 с. 

9. Офіційний сайт кафедри «Електричні машини» НТУ «ХПІ». Режим доступу: 
http://web.kpi.kharkov.ua/elmash 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни  
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 
спирається на дисципліни: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються дисципліни:

Інформаційні технології в електричних 
машинах 
Нарисна геометрія, інженерна та 
комп'ютерна графіка 
Теоретичні основи електротехніки 
Електротехнічні матеріали 
Електричні машини 
Комп'ютерна графіка електричних машин 
 

Проектування асинхронних машин 
Моделювання електромеханічних систем 
Електричні машини с постійними магнітами 
Розрахунково-конструкторське проектування 
електричних машин в САПР 
Основи наукових досліджень 
Чисельні методи розрахунку електромагнітних 
параметрів і характеристик електричних машин
Дипломне проектування  

 
Провідний лектор:  
Завідувач кафедри електричних машин, професор Мілих В.І. __________________ 

(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 
 


