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Перелік запитань з дисципліни 
«Електромагнітні комп’ютерні розрахунки електричних машин», 

що виносяться на екзамен 
(25.08.2022) 

 
В даному випадку надаються п’ять запитань з типової форми екзаменаційного 

білету.  
В кожному конкретному екзаменаційному білеті залишається один з варіантів 

перелічених об’єктів, або один з наведених в ньому параметрів, або одна величина, 
або одна назва, а також вказується конструкція однієї з електричних машин з пере-
ліку:  машина постійного струму; трифазний асинхронний двигун; синхронна ма-
шина – турбогенератор. 
Для роботи над відповіддю студенти використовують комп’ютер з встановленою 
програмою FEMM, а також використовують такі додатки:  
FEMM-файли з моделями вказаних електричних машин; 
табличні криві намагнічування конкретних сталей; 
скрин-копію комп’ютерній панелі головного «вікна» програми FEMM; 
довідкові матеріали щодо роботи з програмою FEMM; 
довідкові матеріали щодо функції скриптової мови Lua.  
 

Узагальнені питання у екзаменаційних білетах 
 

1. Для заданої геометричної FEMM-моделі електричної машини підготовити 
магнітні властивості і струми обмоток та розставити їх разом з мітками блоків.  

Задати граничні умови на зовнішній межі моделі та виконати розрахунок ма-
гнітного поля.  

Отримати та зберігати у графічному файлі графічну інформацію: 
фізико-геометричну модель машини; 
скінченно-елементну структуру FEMM моделі; 
картину силових ліній магнітного поля разом із тонованою картиною розподілу 

густини струмів в обмотках; 
тоновану картину розподілу магнітної індукції разом з її векторами; 
графік розподілу радіальної складової магнітної індукції на лініях окружності, 

які проходить на середньому рівні зубців ротора або статора.  
2. Для заданої фізико-геометричної FEMM-моделі електричної машини визна-

чити такі електромагнітні параметри: 
магнітний потік, що проходить через середню лінію проміжку на полюсному 

кроці; 
максимальні значення магнітної індукції в серединах зубців ротора або ста-

тора, в спинках осердь ротора або статора; 
максимальні значення напруженості магнітного поля в серединах зубців ро-

тора або статора, в спинках осердь ротора або статора; 
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падіння магнітної напруги в зазорі, на висоті зубця ротора або зубця статора; 
електромагнітний момент, що діє на ротор; 
значення сил, що діють: на провідники в пазах ротора; на провідники в пазах 

статора, на провідники котушки обмотки головного полюса або додаткового по-
люса;  

сили, що діють на окремі зубець статора або зубець ротора; 
магнітне потокозчеплення фазної обмотки статора або обмотки збудження; 
індуктивність фазної обмотки статора або обмотки збудження. 
3. Побудувати геометричну модель заданого елемента конструкції електрич-

ної машини: 
структуру пазів і зубців ротора, пазів і зубців статора, вентиляційних каналів, голо-
вних полюсів, додаткових полюсів.  

4. Навести основні функції скриптової мови Lua:  
математичні розрахункові функції, графічні функції для побудови елементів геоме-
тричних моделей і розстановки міток властивостей, функції завдання магнітних 
властивостей і струмів блоків. 

5. Написати перелік призначення кнопок на комп’ютерній панелі головного 
«вікна» програми FEMM. 
 

Приклади готових сформованих – екзаменаційних білетів 
Повний формат білету 

 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
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Освітня програма  Електромеханіка        
Навчальна дисципліна Електромагнітні комп’ютерні розрахунки електричних машин  
Семестр   4, 6          

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  1 
1. Для заданої геометричної FEMM-моделі МПС підготовити магнітні властивості і струми обмо-
ток та розставити їх разом з мітками блоків. Задати граничні умови на зовнішній межі моделі та 
виконати розрахунок магнітного поля. Отримати та зберігати у графічному файлі фізико-геомет-
ричну модель. 
2. Для заданої фізико-геометричної FEMM-моделі ТАД визначити магнітний потік, що проходить 
через середню лінію проміжку на полюсному кроці. 
3. Побудувати геометричну модель структури пазів і зубців ротора ТГ. 
4. Навести основні математичні розрахункові функції скриптової мови Lua.  
5. Написати перелік призначення кнопок на комп’ютерній панелі головного «вікна» програми 
FEMM. 
Затверджено на засіданні кафедри «Електричні машини». Протокол № 1 від 25 серпня 2022 р. 

Завідувач кафедри «Електричні машини» _______Володимир МІЛИХ 
 

Екзаменатор  ___________________________Володимир МІЛИХ 
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Зміст білетів 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  2 

1. Для заданої геометричної FEMM-моделі ТГ підготовити магнітні властивості і струми обмоток 
та розставити їх разом з мітками блоків. Задати граничні умови на зовнішній межі моделі та ви-
конати розрахунок магнітного поля. Отримати та зберігати у графічному файлі скінченно-елеме-
нтну структуру FEMM моделі. 
2. Для заданої фізико-геометричної FEMM-моделі МПС визначити максимальне значення магні-
тної індукції в серединах зубців ротора. 
3. Побудувати геометричну модель структури пазів і зубців ротора ТАД. 
4. Навести основні функції скриптової мови Lua для побудови елементів геометричних моделей.  
5. Написати перелік призначення кнопок на комп’ютерній панелі головного «вікна» програми 
FEMM. 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  3 
1. Для заданої геометричної FEMM-моделі ТАД підготовити магнітні властивості і струми обмо-
ток та розставити їх разом з мітками блоків. Задати граничні умови на зовнішній межі моделі та 
виконати розрахунок магнітного поля. Отримати та зберігати у графічному файлі картину сило-
вих ліній магнітного поля. 
2. Для заданої фізико-геометричної FEMM-моделі ТГ визначити максимальне значення магнітної 
індукції в серединах зубців статора. 
3. Побудувати геометричну модель структури вентиляційних каналів МПС. 
4. Навести функцію скриптової мови Lua для розстановки міток властивостей матеріалів.  
5. Написати перелік призначення кнопок на комп’ютерній панелі головного «вікна» програми 
FEMM. 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  4 
1. Для заданої геометричної FEMM-моделі МПС підготовити магнітні властивості і струми обмо-
ток та розставити їх разом з мітками блоків. Задати граничні умови на зовнішній межі моделі та 
виконати розрахунок магнітного поля. Отримати та зберігати у графічному файлі тоновану кар-
тину розподілу густини струмів в обмотках. 
2. Для заданої фізико-геометричної FEMM-моделі ТГ визначити максимальне значення магнітної 
індукції в спинці осердя ротора. 
3. Побудувати геометричну модель зубцево-пазової структурі статора ТАД: 
4. Навести основні функції скриптової мови Lua для завдання струмів обмоток.  
5. Написати перелік призначення кнопок на комп’ютерній панелі головного «вікна» програми 
FEMM. 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  5 
1. Для заданої геометричної FEMM-моделі ТГ підготовити магнітні властивості і струми обмоток 
та розставити їх разом з мітками блоків. Задати граничні умови на зовнішній межі моделі та ви-
конати розрахунок магнітного поля. Отримати та зберігати у графічному файлі тоновану картину 
розподілу магнітної індукції. 
2. Для заданої фізико-геометричної FEMM-моделі ТАД визначити максимальне значення магніт-
ної індукції в спинці осердя статора. 
3. Побудувати геометричну модель головних полюсів МПС.  
4. Навести функції скриптової мови Lua для повороту елементів конструкції на FEMM-моделі. 
5. Написати перелік призначення кнопок на комп’ютерній панелі головного «вікна» програми 
FEMM. 
 


