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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна та вечірня 

форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань: 

14 Електрична інженерія 

 

За вибором 

Рік підготовки: 

Модулів – 1 
1-й 

Семестр: 

Змістових модулів – 2 
1-й 

Лекції: 

Загальна кількість годин – 

120 Спеціальність: 

141 – «Енергетика, 

електротехніка 

та електромеханіка» 

20 год. 

Практичні заняття: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 40/18 

самостійної роботи 

студента – 80/18 

- 

Лабораторні заняття: 

20 год. 

Самостійна робота: 

Науковий рівень 

підготовки: 

доктор філософії 

80 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: 

диф. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної та вечірньої форм навчання – 40/80 = 0,5 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Моделювання електромагнітних 

полів» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок побудови та 

аналізу математичних моделей електромагнітних полів при розробці і досліджені 

електромагнітних перетворювачів енергії та підготовка здобувача до вирішення 

професійних, науково-дослідних задач у сфері сучасних методів моделювання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Моделювання електромагніт-

них полів» є навчити здобувача: - володіти основними поняттями і термінами, що 

використовуються при побудові математичних моделей електромагнітних полів; - 

технічної реалізації розрахункових методів при моделюванні; - застосовувати 
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методи теорії подібності для побудови оптимальних математичних моделей 

електромагнітних полів; - користатися наявними можливостями технічної реалізації 

методів моделювання із застосуванням засобів обчислювальної техніки і 

прикладного програмного забезпечення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 термінологію, яка застосовується в даній дисципліні; 

 основні проблеми і завдання, що виникають в ході моделювання; 

 володіти математичним апаратом для реалізації моделей електромагнітних полів; 

 методи оцінки ефективності і достовірності та умови застосування моделей 

різного типу; 

вміти: 

 застосовувати результати і методи моделювання для вирішення практичних 

проблем в своїй галузі досліджень; 

 вибирати оптимальний метод моделювання для отримання очікуваної точності; 

 застосовувати сучасні математичні програмні пакети; 

 обробляти отримані в ході чисельних розрахунків результати, аналізувати і 

осмислювати їх з урахуванням наявних даних; 

 розробляти і оформляти конструкторську та науково-технічну документацію; 

 користуватися довідковою літературою і нормативною документацією. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи моделювання електромагнітних полів при 

розробці і досліджені електромагнітних перетворювачів енергії  

Тема 1: Електромагнітне поле, як об’єкт моделювання. 

Основні поняття і визначення. Галузь застосування. Короткий історичний огляд 

розвитку робіт в області математичного і фізичного моделювання електромагнітних 

полів у електромеханічних перетворювачах*. Типові задачі. Постановка задач 

моделювання електромагнітного поля у електромеханічних перетворювачах.  
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Тема 2: Сучасний стан моделювання електромагнітних полів. 

Класифікація математичних моделей. Види математичних моделей*. Моделі 

засновані на теорії узагальненої електричної машини. Моделі на основі теорії 

магнітних і електричних ланцюгів. Моделі на основі теорії поля. 

Тема 3*: Фізичне моделювання електромагнітних полів у електромеханічних 

перетворювачах. 

Види фізичних моделей. Натурні і аналогові моделі. Застосування теорії подібності. 

Створіння гібридних моделей. Використання натурних моделей при дослідженнях і 

моделюванні електромеханічних перетворювачів. 

Тема 4*: Моделі електромеханічних перетворювачів енергії на основі теорії 

узагальненої електричної машини. 

Прийняті допущення і область застосування моделей електромеханічних 

перетворювачів на основі теорії узагальненої електричної машини. Моделювання 

колекторних і безколекторних електричних машин. Урахування насичення 

магнітного кола, несиметрії магнітної системи, вищих просторових гармонік і інших 

факторів, що впливають на точність представлення електромагнітних процесів. 

Тема 5: Застосування методів магнітних ланцюгів при моделюванні 

електромагнітних полів електромеханічних перетворювачів енергії. 

Області застосування методів магнітних ланцюгів. Застосовувані допущення. 

Подання електромеханічного перетворювача у вигляді системи магнітозв'язанних 

контурів*. Урахування нелінійності і неоднозначності магнітних характеристик 

елементів електромеханічних перетворювачів. Особливості моделювання обертових 

і лінійних електричних машин з допомогою методів теорії кіл. 

Тема 6: Моделювання електричних машин з використанням методів теорії 

поля. 

Моделювання електромагнітів методами теорії поля. Застосування двовимірної або 

тривимірної постановки задачі. Моделювання методами теорії поля електромагніт-

них процесів в електромагнітах обертової або лінійної дії*. 
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Змістовий модуль 2. Комп’ютерне моделювання електромагнітних полів при 

розробці і досліджені електромагнітних перетворювачів енергії. 

 Пакети прикладних програм. 

Тема 7: Пакети програм для моделювання електромагнітних пристроїв 

методами теорії поля. 

Програми для вирішення двовимірних задач по розрахунку електромагнітного поля 

(FEMM, ELCUT, ANSYS). Побудова геометрії розрахункової зони. Створення 

матеріалів та завдання їх властивостей. Закриті та відкриті розрахункові зони, 

завдання граничних умов. Розрахунок інтегральних параметрів. Автоматизація 

побудови розрахункових моделей*. Розрахунок стаціонарних та динамічних 

моделей*. 

Тема 8: Тенденції розвитку способів, методів і засобів моделювання 

електромеханічних перетворювачів методами теорії поля 

Примітка: * – теми для самостійного вивчення. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна та вечірня форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. «Теоретичні основи моделювання електромагнітних полів 

при розробці і досліджені електромагнітних перетворювачів енергії» 

Тема 1. Електромагнітне поле, як об’єкт 

моделювання 
6 2 - - - 4 

Тема 2. Сучасний стан моделювання 

електромагнітних полів 
4 2 - - - 2 

Тема 3. Фізичне моделювання електро-

магнітних полів у електромеханічних 

перетворювачах 

15 - - - - 15 

Тема 4. Моделі електромеханічних 

перетворювачів енергії на основі теорії 

узагальненої електричної машини 

15 - - - - 15 

Тема 5. Застосування методів магнітних 

ланцюгів при моделюванні електромаг-

нітних полів електромеханічних 

перетворювачів енергії 

8 2 - 2 - 4 
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Тема 6. Моделювання електричних машин 

з використанням методів теорії поля 
10 2 - 2 - 6 

Разом за змістовим модулем 1: 58 8 - 4 - 46 

Змістовий модуль 2. «Комп’ютерне моделювання електромагнітних полів при 

розробці і досліджені електромагнітних перетворювачів енергії. Пакети 

прикладних програм» 

Тема 7. Пакети програм для моделювання 

електромагнітних пристроїв методами 

теорії поля 

42 6 - 16 - 20 

Тема 8. Тенденції розвитку способів, 

методів і засобів моделювання електро-

механічних перетворювачів методами 

теорії поля 

6 2 - - - 4 

Разом за змістовим модулем 2: 48 8 - 16 - 24 

Змістовий модуль 3. «Спеціальні питання моделювання електромагнітних 

полів» 

Тема 9. Моделювання анізотропних 

магнітних систем трансформаторів. 
7 2 - - - 5 

Тема 10. Особливості моделювання 

мікрополів. 
7 2 - - - 5 

Разом за змістовим модулем 3: 14 4 - - - 10 

Разом за модулем 120 20 - 20 - 80 

Усього годин 120 20 - 20 - 80 

 

5. Теми лабораторних робіт 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Розрахунок магнітної системи за схемою заміщення 4 

2 Розрахунок розподілу магнітних потенціалів методом 

кінцевих різниць 

2 

3 Користувацький інтерфейс пакету FEMM 2 

4 Розрахунок стаціонарного електромагнітного поля за 

допомогою пакета FEMM 

4 

5 Автоматизація розрахунків за допомогою ІПП пакету 

FEMM та мови програмування Lua 

4 

6 Розрахунок динаміки електромагнітного поля соленоїда 

за допомогою пакета FEMM 

4 

Усьго годин 20 

 

 

 

6. Самостійна робота 
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Самостійна робота – це форма організації навчального процесу, за якої заплановані 

завдання виконуються здобувачем самостійно під методичним керівництвом 

викладача. Самостійна робота здобувача відноситься до інформаційно-розвиваючих 

методів навчання і є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Мета СР – засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у 

здобувачів загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у 

становленні майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Вивчення теоретичного матеріалу. 

Питання для самостійного опрацювання визначені в 

тематиці курсу лекцій 

60 

2 
Підготовка до лабораторних робіт згідно з переліком тем 

лабораторних робіт 
20 

 

7. Індивідуальні завдання 

Не передбачені програмою навчальної дисципліни. 

 

8. Методи навчання 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання: пояснювально-ілюстративний, спонукальний, інструктивно-практичний, 

репродуктивний, дослідницько-пошуковий. Основними організаційними формами 

наведених вище методів навчання є: лекції і лабораторні заняття, індивідуально-

дослідні завдання, тестування, консультації, індивідуальна робота. 

 

9. Методи контролю 

Оцінювання знань здобувачів з дисципліни здійснюється на основі 

результатів поточного та підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль знань здобувачів здійснюється за наступними 

напрямками: 

I — контроль навчально-творчої діяльності, систематичності та активності 

роботи на лекційних і лабораторних заняттях; 

II — контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання. 
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Проміжний контроль за опануванням дисципліни здійснюється за 

завданнями теоретичного та практичного характеру, які оцінюються за 100-бальною 

шкалою. 

Модульний контроль проводиться з урахуванням поточного контролю за 

відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів навчання 

аспіранта після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – 

змістового модуля. 

Підсумковий/Семестровий контроль проводиться у формі диференційного 

заліку у терміни, передбачені графіком навчального процесу. 

Облік відвідування, опитування на лекціях і лабораторних заняттях, захист 

лабораторних робіт, самостійна робота, модульний контроль, тестові завдання, 

залік/іспит. 

 

10. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Залік 

Відвідування: 

 25% - 2 бали; 

 50% - 4 балів; 

 75% - 6 балів; 

 100% - 8 балів. 

Наявність конспекту: 2 бали. 

Всього: 10 балів. 

Лабораторні роботи 

Відвідування та захист робіт: 

 25% - 7 балів; 

 50% - 14 балів; 

 75% - 21 бал; 

 100% - 30 балів. 

Всього: 30 балів. 

Поточний, проміжний та 

підсумковий контроль 

(2 теста) 

Виконання контрольних тестів (середня оцінка): 

 «відмінно» - 60 балів; 

 «добре» - 50 балів; 

 «задовільно» - 40 балів. 

Всього: 60 балів. 

Всього 100 
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Позитивна оцінка за результатами поточного контролю в цілому може бути 

одержана лише за умови, що всі за перераховані вище складові здобувач отримав 

позитивні оцінки. Рівень позитивної оцінки (задовільно, добре чи відмінно) 

визначається глибиною наведених пояснень, чіткістю формулювань під час усних 

відповідей, якістю викладання матеріалу та його оформлення в рефератах та звітах 

під час захисту лабораторних робіт, виконання контрольних завдань. При цьому, для 

оцінки «А» враховуються граматичні показники відповідей, володіння державною 

мовою, оформлення звітів та доповідей на належному рівні, відповідність 

графічного та іншого оформлення діючим стандартам. 

За виконання всього обсягу роботи в семестрі за результатами поточного та 

підсумкового контролю здобувач може одержати максимальний бал – 100. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

Зараховано 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

12. Рекомендована література 

12.1. Основна 

1. Иванов-Смоленский А. В. Электромагнитные силы и преобразование энергии в 

электрических машинах: учеб. пособие для вузов / М.: Высш. шк., 1989. – 312 с. – 

ISBN 5-06-000103-2. 

2. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: Электромагнитное поле / 

Л. А. Бессонов 11-е изд. М.: Юрайт, 2012. – 317 с. – ISBN 978-5-9916-1451-1. 
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3. Теверовский Л. В. КОМПАС-3D в электротехнике и электронике: практические 

советы / Л. В. Теверовский. – Москва: ДМК Пресс, 2009. – 169 с. – ISBN 978-5-

94074-552-5. 

4. Переходные процессы в электрических машинах и аппаратах и вопросы их 

проектирования: учеб. пособие для вузов / Гольдберг О. Д., Буль О. Б., Свириденко 

И. С., и др.; под ред. О. Д. Гольдберга. М.: Высш. шк., 2001. – 512 с. – ISBN 5-06-

003844-0 

5. Копылов И. В. Математическое моделирование электрических машин: учебник 

для вузов / 3-е изд., перераб. и доп. –  М.: Высш. шк., 2001. – 327 с. – ISBN 5-06-

003861-0 

6. D. Meeker Finite element method magnetics, version 4.2 – User's Manual, University of 

Virginia, USA, 2009 

7. R. Ierusalimschy, L. H. De Figueiredo, W. Celes Reference Manual for the program-

ming language Lua 5.1, Lua.org, August 2006 – ISBN 85-903798-3-3 

 

12.2. Додаткова 

8. Приступ А. Г. Моделирование магнитных полей в программе FEMM / Приступ 

А.Г., Червяков А.В. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – 92 с. – ISBN 978-5-7782-1936-6 

9. Сильвестер П. Метод конечных элементов для радиоинженеров и инженеров-

электриков / П. Сильвестер, Р. Феррари. − М.: Мир, 1986. − 229 с. 

10. Буль О. Б. Методы расчета магнитных систем электрических аппаратов. 

Магнитные цепи, поля и программа FEMM / Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с. – ISBN 5-7695-

2064-7 

11. Буль О. Б. Методы расчета магнитных систем электрических аппаратов. 

Программа ANSYS: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006.- 288 с. – ISBN 5-7695-2064-7 

12. Милых В. И. Расчётно-экспериментальное тестирование программы Femm и 

преодоление проблем её использования для расчёта магнитного поля электрических 

машин / В. И. Милых, И. В. Поляков, Н. В. Полякова, Е. И. Штангеев // 

Электротехника и электромеханика. – 2004. – № 3. – С. 38– 43. 
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13. Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградьського, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20. 

2. Наукові мережі: 

– http://usw.com.ua/ - Ukrainian Scientists Worldwide (Українські науковці у 

світі). Мережа для українських науковців та всіх, хто цікавиться наукою в 

Україні. 

– URAN –Ukrainian Research and Academic Network (www.uran.net.ua). 

– GEANT – загальноєвропейська опорна наукова мережа, є базовою науковою 

мережею в Європейській інфраструктурі, доповнює і поєднує національні 

наукові та освітні мережі в різних країнах Європи, об'єднує більше 3 тисяч 

науково-дослідних і навчальних закладів, 3 мільйони індивідуальних 

користувачів з 35 країн Європи. 

3. Науково-пошукові системи: 

– Scіrus — універсальна наукова пошукова система. Здійснює повнотекстовий 

пошук по статтях журналів більшості великих іноземних видавництв (порядку 

17 млн. статей), статтям у великих архівах статей і препринтів, науковим 

ресурсам Іnternet (більше 250 млн. проіндексованих сторінок). 

 

– Google Scholar — пошукова система по науковій літературі. Включає статті 

великих наукових видавництв, архіви препринтів, публікації на сайтах 

університетів, наукових суспільств і інших наукових організацій. 

 


