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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програму навчальної дисципліни «Математичне моделювання електромеханічних 
перетворювачів енергії» складено відповідно до освітньо-професійної програми першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти підготовки бакалавра за спеціальністю 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та спеціалізацію «Електричні 
машини і апарати». 
 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів наступних компетентностей:  

Загальні компетентності: 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 



ЗК08. Здатність працювати автономно. 

 

Фахові компетентності: 

ФК11. Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем автоматизованого 
проектування і розрахунків (САПР). 

ФК17. Здатність розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного та 
електромеханічного устаткування із дотриманням вимог законодавства, стандартів і 
технічного завдання. 

ФК22. Здатність ідентифікувати, одержувати й розміщати необхідні дані, планувати й 
проводити аналітичні і експериментальні дослідження та моделювання електричних машин і 
апаратів, критично оцінювати дані й робити висновки. 

ФК23. Здатність моделювати та досліджувати за допомогою сучасних програмних  та 
апаратних засобів електромагнітні поля електричних машин і апаратів. 

ФК24. Здатність здійснювати теплові розрахунки електричних машин і трансформаторів, 
виконувати їх моделювання та аналіз. 

 
Предметом навчальної дисципліни є сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів 
для проведення математичного моделювання ЕМПЕ різного типу і призначення.  
 
Програмні результати навчання:  

ПР22. Застосовувати сучасні методи математичного моделювання електричних машин і 
апаратів, електромеханічних перетворювачів енергії, електромеханічних комплексів 

 
 

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 
навчання за відповідною освітньою програмою) 

Пререквізити: успішне засвоєння дисципліни базується на знаннях, отриманих 

студентом під час вивчення таких дисциплін, як «Фізика», «Вища математика», «Теоретичні 

основи електротехніки», «Електричні машини». 

Постреквізити: В структурно-логічній схемі навчального плану підготовки бакалаврів 

дисципліна «Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергії» 

забезпечує успішне  подальше вивчення таких спеціальних дисциплін, як «Основи 

автоматизованого проектування електричних машин», «Спеціальні електричні машини», 

«Електричні машини систем автоматики», а також виконання атестаційних дипломних робіт. 

  

2. Зміст навчальної дисципліни  

Дисципліна структурно складається з  4-х змістовних модулів, а саме: 

Змістовий модуль 1. Принципи електромеханічного перетворення енергії. 

Тема 1.1. Основні фізичні закони електромеханічного перетворення енергії. 

Тема 1.2. Фундаментальні принципи електромеханіки. 

Змістовий модуль 2. Елементи лінійної теорії електромеханічних перетворювачів. 

Тема 2.1. Математична модель узагальненої електричної машини (УЕМ) в різних системах 

координат. 

Тема 2.2. Математична модель УЕМ з урахуванням змінної швидкості руху ротора.. 



Тема 2.3. Математична модель та аналіз процесу пуску короткозамкненого асинхронного 

двигуна (АД). 

Тема 2.4. Математична модель та аналіз раптового 3 - фазного короткого замикання 

синхронного генератора на холостому ході. 

Змістовий модуль 3. Аналіз електромагнітних полів в електричних машинах.   

Тема 3.1. Система рівнянь електромагнітного поля в електричних машинах (ЕМ). 

Тема 3.2. Методи чисельного розв’язання задач теорії поля. 

Тема 3.3. Тема 9. Визначення інтегральних параметрів ЕМ. 
Тема 3.4. Визначення силових факторів в ЕМ за результатами розрахунку електромагнітного 
поля. 
Змістовий модуль 4. Математичне моделювання електричних машин з постійними магнітами 
Тема 4.1. Математичні моделі ЕМ з постійними магнітами. Вибір параметрів постійних 

магнітів для забезпечення заданих характеристик ЕМ.    

Тема 4.2. Математична модель синхронного двигуна з постійними магнітами. Коло - польові 

математичні моделі. 

 

3. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси: 

1. Васьковський Ю.М., Гайденко Ю.А., Коваленко М.А. Математичне моделювання 

електричних машин з постійними магнітами.  Навчальний посібник з грифом Вченої 

Ради КПІ, Київ, наш формат, 2017, 192 с. 

2. Васьковський Ю.М. Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів 

енергії. Навчальний посібник для вузів з грифом МОН України, Kиїв, НТУУ “КПГ, ФЕА, 2013, 

164с. 

3. Васьковський Ю.М. Польовий аналіз електричних машин. Навчальний посібник для вузів 

з грифом МОН України, Kиїв, НТУУ “КПІ“, ВПІ ВПК “Політехніка”2007, 191с. 

4. Курс: Математичне моделювання електромеханічних перетворювачів енергі (kpi.ua)  

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=886  

5. Чорний О.П., Луговой А.В., Родькін Д.Й., Сисюк Г.Ю., Садовой О.В. Моделювання 

електромеханічних систем. Підручник.– Кременчук, 2011. – 410 с.  

 

Додаткові інформаційні ресурси: 

6. Подольцев А.Д., Кучерява И.Н. Мультифизічне моделювання в електротехніці. – Київ, Наш 

формат, 2015. – 306 с.  

 

Навчальний контент 

4. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Лекційні заняття: 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань 

(посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Лекція 1. Основні фізичні закони електромеханічного перетворення 
енергії. Вступ до дисципліни. Сила Лоренца, що діє на електрони в 
провіднику. Закони електромагнітної індукції і сила Ампера. Первинний 
прототип електрогенератора і електродвигуна. 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=886
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=886


Література: [4], с. 11-15. 
Завдання на СРС: Математичні вирази основних фізичних законів 
електромеханічного перетворення енергії 

2 Лекція 2. Принципи електромеханічного перетворення енергії в електричних 
машинах. Отримання обертового магнітного поля. Принцип оборотності 
та принцип взаємної нерухомості магнітних полів якоря та індуктора ЕМ. 
Моделі уніполярних та багатополюсних ЕМ. Регулювання характеристик ЕМ. 
 Література: [4], с. 16 - 30. 
Завдання на СРС: Велико амперний уніполярний генератор  

3 Лекція 3. Математична модель узагальненої електричної машини. 
Визначення узагальненої електричної машини (УЕМ). Математична модель 
УЕМ в α, β системі координат.  
Література: [4] с. 33-38, [6] с. 39 — 63. 
Завдання на СРС: Вирази для потокозчеплень обмоток УЕМ. 

4 Лекція 4. Перетворення координат. Перетворення координат. Отримання 
аналітичного розв’язку математичної моделі УЕМ та його аналіз. 
Література: [4] с. 38-43, [6] с. 69-107. 
Завдання на СРС: Рівняння в синхронній системі координат 

5 Лекція 5. Урахування змінної швидкості руху ротора УЕМ. Рівняння руху 
ротора УЕМ. Визначення електромагнітного моменту УЕМ. 
Література: [4] с. 43 - 45. 
Завдання на СРС: Структурна нелінійність виразу електромагнітного 
моменту. 

6 Лекція 6. Методи чисельного розв’язку систем диференційних рівнянь, що 
формують математичну модель ЕМ. Математична модель пуску асинхронного 
двигуна та її чисельний розв'язок. 
Література: [4], с. 58-66, [7] с. 563-583. 
Завдання на СРС: Моделювання процесу пуску асинхронного двигуна в системі 
МАТLАВ-SIMULINK. 

7 Лекція 7. Математична модель синхронного генератора (CГ) та методи її 
аналітичного розв’язку. Фізична картина явищ при раптовому 3-фазному 
короткому замиканні СГ. 
Література:  [7] с. 670 - 698. 
Завдання на СРС: Визначення аперіодичної складової струму КЗ. 

8 Лекція 8. Схеми заміщення СГ при перехідних процесах.  Перехідні та над 
перехідні опори СГ. Повний струм якоря при раптовому короткому замиканні. 
Ударний струм КЗ.  
Література: [7] с .670-698. 
Завдання на СРС: Моделювання перехідних процесів СГ в системі МАТLАВ-
SIMULINK. 

9 Лекція 9. Диференційні рівняння електромагнітного поля. Отримання рівнянь 
у часткових похідних для основних визначальних функцій поля. Урахування 
намагнічених середовищ (постійних магнітів). Векторний магнітний 
потенціал.  
Література: [5] с. 13-35. 
Завдання на СРС: Поняття про дво - і тривимірні електромагнітні поля. 

10 Лекція 10. Постановка задачі розрахунку поля. Основні припущення та постановка 
задачі розрахунку електромагнітного поля в ЕМ, у тому числі при наявності 
постійних магнітів. Граничні та початкові умови. Класифікація задач поля. 
Література: [5] с. 13-35. 
Завдання на СРС: Побудова розрахункової області ЕМ. Завдання параметрів 



постійних магнітів (залишкової індукції, проникності). 

11 Лекція 11. Методи чисельного розв’язання задач теорії поля. 
Диференціальні та інтегральні методи. Метод скінченних різниць.  
Література: [5] с41-46, [13], с. 15- 75. 
Завдання на СРС: Побудова сітки скінченних елементів з урахуванням 
наявності постійних магнітів. 

12 Лекція 12. Метод скінченних елементів. 
Література: [5] с41-46, [12] 10-55,  [13], с. 15- 75. 
Завдання на СРС: Завдання джерел електромагнітного поля (струми в 
обмотках, намагніченість постійних магнітів). 

13 Лекція 13. Визначення інтегральних характеристик ЕМ. Розрахунок 
магнітних потоків, потокозчеплень та індуктивностей. Польовий 
розрахунок характеристик холостого ходу в ЕМ, що містить постійні 
магніти.  
Література: [5] с.51-64. 
Завдання на СРС: Визначення індуктивностей пазового розсіювання при 
наявності постійних магнітів. 

14 Лекція 14. Польові методи визначення електромагнітних сил та моментів в 
ЕМ. Метод об’ємної густини сили, енергетичний метод, метод тензора 
магнітного натягу. 
Література: [5] с.73-99. 
Завдання на СРС: Визначення електромагнітного моменту ЕМ. 

15 Лекція 15. Математичні моделі ЕМ з постійними магнітами. Задання 
характеристик постійних магнітів при розрахунках полів. 
Література: [3] с.24-43, [1] с. 54-89, [2] с.45-68. 
Завдання на СРС: основні характеристики постійних магнітів. 

16 Лекція 16. Вибір параметрів постійних магнітів для забезпечення заданих 
характеристик ЕМ. Завдання залишкової індукції, коерцитивної сили та 
магнітної проникності постійних магнітів. 
Література: [3] с.24-43, [1] с. 54-89, [2] с.45-68. 
Завдання на СРС: постійні магніти з радіальним і тангенціальним напрямком 
вектора намагнічування. 

17 Лекція 17. Математична модель синхронного двигуна з постійними 
магнітами. Визначення доцільних параметрів постійних магнітів на основі 
заданого режиму роботи ЕМ.  
Література: [3] с. 44 – 86. 
Завдання на СРС: Розмагнічування постійних магнітів. 

18 Лекція 18.  Коло-польові математичні моделі ЕМ з постійним магнітами та 
методи їх розв’язання.  
Модульна контрольна робота. 
Література: [3] с. 39 – 43, [11] с. 187 – 198. 
Завдання на СРС: Динамічні електромагнітні параметри. 

Усього 36 годин 

 

Практичні заняття (Комп’ютерні практикуми). Виконуються в комп’ютерному класі за 

допомогою ПК. Студенти розробляють математичні моделі ЕМ та проводять чисельні 

експерименти з метою досліджень характеристик та режимів роботи ЕМ. Виконання 

комп’ютерного практикуму дозволяє розвинути і закріпити у студентів навички досліджень 

складних динамічних процесів в електричних машинах на основі методів математичного 



моделювання з використанням сучасних програмних засобів. Зокрема головна увага приділяється 

математичному моделювання перехідних процесів в найбільш поширених електричних машинах 

– асинхронних двигунах і синхронних генераторах. При моделюванні студенти використовують: 

оригінальне програмне забезпечення, розроблене на кафедрі електромеханіки НТУУ “КПІ”; 

програмно-обчислювальний комплекс MatLab – Simulink; програмно-обчислювальний комплекс 

COMSOL Multiphysics для розрахунку полів.  

Теми практичних занять: 
 

 

№ 

з/п 

Назва лабораторного заняття  

(комп’ютерного практикуму)  

 

Кількість 

аудитор. 

годин 

1 Заняття 1. Комп’ютерний практикум №1.  Дослідження впливу 

параметрів короткозамкненого асинхронного двигуна на пускові 

характеристики  

 

2 

2 Заняття 2. Комп’ютерний практикум №2.  Математичне 

моделювання та дослідження пуску асинхронного двигуна з 

короткозамкненим ротором при несиметричній напрузі живлення 

в  програмі Matlab – Simulink. література: [3] с.563-567, [5] с.842-

848  

 

2 

3 Заняття 3. Комп’ютерний практикум №3.  

Математичне моделювання та дослідження раптового 

короткого замикання синхронного генератора 

Література: [3] с.570-689, [10] с.562-589. 

 

2 

4 Заняття 4. Комп’ютерний практикум №4.  

Математичне моделювання та дослідження протифазного 
вмикання синхронного генератора в електромережу. 
Література: [3] с.570-689, [10] с.562-589. 

 

2 

5 Заняття 5-6. Комп’ютерний практикум №5. Математичне 

моделювання електромагнітного поля силового 

трансформатора в програмі COMSOL Multiphysics.   

Література: [1] с.13-46, [3] с.10-159.  

 

4 

6 Заняття 7-8. Комп’ютерний практикум №6. Математичне 

моделювання електромагнітного поля 

електричної машини (машини з постійними магнітами, 

короткозамкненого асинхронного двигуна) в програмі COMSOL 

Multiphysics.  

Література: [1] с.13-111, [3] с.10-159. 

 

4 

7 Захист результатів комп’ютерних практикумів 2 

Усього 18 годин 

 

 

 
 



5. Самостійна робота студента 

В таблиці наведено основні завдання, що виносяться на самостійну роботу студентів 

№ 

з/п 

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість 

годин СРС 

1 Завдання на СРС 1: Математичні вирази основних фізичних 

законів електромеханічного перетворення енергії 

4 

2 Завдання на СРС 2: Велико амперний уніполярний генератор 2 

3 Завдання для СРС 3. Вирази для потокозчеплень обмоток ЕМ. 2 

4 Завдання на СРС 4: Рівняння в синхронній системі координат 4 

5 Завдання для СРС 5: Структурна нелінійність виразу 

електромагнітного моменту. 

4 

6 Завдання для СРС 6. . Моделювання пуску асинхронного двигуна 

в системі МАТLАВ-SIMULINK. 

2 

7 Завдання для СРС 7. Визначення аперіодичної складової струму 

КЗ синхронного генератора. 

4 

8 Завдання для СРС 8. Моделювання перехідних процесів СГ в 

системі МАТLАВ-SIMULINK. 

2 

9 Завдання на СРС 9: Поняття про дво - і тривимірні 

електромагнітні поля. 

2 

10 Завдання для СРС 10. Побудова розрахункової області ЕМ. 2 

11 Завдання для СРС 11. Побудова сітки скінченних елементів з 

урахуванням наявності постійних магнітів. 

2 

12 Завдання для СРС 12. Завдання джерел електромагнітного 

поля (струми в обмотках, постійні магніти). 

2 

13 Завдання для СРС 13. Визначення індуктивностей пазового 

розсіювання при наявності магнітів. 

2 

14 Завдання для СРС 14. Визначення електромагнітного моменту 

ЕМ. 

2 

15 Завдання для СРС 15. Основні характеристики постійних 

магнітів. 

2 

16 Завдання на СРС 16. Постійні магніти з радіальним і 

тангенціальним напрямком вектора намагнічування. 

4 

17 Завдання на СРС 17. Розмагнічування постійних магнітів 4 

18 Завдання на СРС 18. Динамічні електромагнітні параметри. 4 

19 Підготовка до модульної контрольної роботи 8 

20 Підготовка до екзамену 16 

           Усього 96 годин 

 

Розрахунково-графічна робота. Для закріплення та узагальнення отриманих знань студенти 
виконують індивідуальне завдання – комплексну розрахунково-графічну роботу (РГР) за темою 
“Математичне моделювання процесу пуску короткозамкненого асинхронного двигуна”. При 
виконанні РГР студент використовує та узагальнює результати математичного 



моделювання, які він отримав при проведенні комп’ютерних практикумів, передбачених даною 
начальною програмою.  
Варіант вхідних даних узгоджується та надається викладачем. 

Модульна контрольна робота. Для одержання студентами стійких знань передбачено 
виконання модульної контрольної роботи, на яку виносяться основні питання дисципліни.  
 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом: 

• правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. заборонено 
оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному занятті, в тому числі 
нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно до РСО даної дисципліни бали 
нараховують за відповідні види навчальної активності на лекційних та практичних заняттях.  

• правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні 
види навчальної активності на лекційних та практичних заняттях, передбачені РСО дисципліни. 
Використання засобів зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску викладача, в інтернеті, в 
дистанційному курсі на платформі Сікорський здійснюється за умови вказівки викладача; 

• правила захисту індивідуальних завдань: захист РГР з дисципліни здійснюється 
індивідуально і лише у випадку, коли студент не погоджується із нарахованими балами за 
результатами перевірки ДКР (за умови дотримання календарного плану виконання РГР); 

• політика дедлайнів та перескладань: якщо студент не проходив або не з’явився на МКР 
(без поважної причини), його результат оцінюється у 0 балів. Перескладання результатів МКР 
не передбачено; 

• політика щодо академічної доброчесності: Кодекс честі Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» https://kpi.ua/files/honorcode.pdf 
встановлює загальні моральні принципи, правила етичної поведінки осіб та передбачає політику 
академічної доброчесності для осіб, що працюють і навчаються в університеті, якими вони 
мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при вивченні та складанні контрольних 
заходів з даної дисципліни; 

• при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, електронна 
пошта, переписка на форумах та у соцмережах тощо) необхідно дотримуватись 
загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування робочим 
часом викладача. 
 

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування, МКР, РГР. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен. 
Рейтингова система оцінювання результатів навчання студентів передбачає визначення 
кількості балів, отриманих студентом піл час вивчення дисципліни. 
Умови допуску до семестрового контролю: поточний семестровий рейтинг повинен складати 
не менше 30 балів. 
Поточний семестровий рейтинг студента складається з балів, отриманих за: 

- відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях; 
- виконання завдань комп’ютерного практикуму 
- виконання модульної контрольної роботи (МКР); 
- виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) 
 



Система стартових рейтингових балів та критерії оцінювання 
 
Відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях 
Ваговий бал за одне експрес-опитування – 1 бал. 
Максимальна кількість балів на одного студента дорівнює: 1 бал * 3 опитування = 3 бали.  

- правильні відповіді на окремі питання з місця – 1 бал; 
 

Комп’ютерний практикум 
- Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів за 4 комп’ютерні практикуми дорівнює 4 х 

6 = 24 балів. 
- Повне виконання         5… 6                                                                                             
- Працююча програма, але захист незадовільний                                                3.. .4  
- Непрацююча програма             0                                       

Модульний контроль 
- Ваговий бал - 10. Максимальна кількість балів за модульні контрольні роботи дорівнює 

1 х 10 = 10 балів. 
- Повне виконання                                                                                                              10 
- Відповіді неповні                                                                                                           8... 11 
- Відповіді з суттєвими похибками                                                                     2...7 
- Відповіді неправильні                                                                                                         0 

Розрахунково-графічна робота 
- Ваговий бал - 23. Максимальна кількість балів за РГР дорівнює 1 х 23 = 23 балів. 
- Повне виконання індивідуального завдання              22…23 
- Завдання виконано з незначними похибками             15...21 
- Завдання виконано з суттєвими похибками              5... 14 
- Завдання не виконано            0 

 
Розрахунок шкали (R) рейтингу: 

Оцінювання проводиться за стобальною рейтинговою шкалою RD =100. Сума вагових балів 
контрольних заходів протягом семестру (стартовий рейтинг) складає:  

RC = 3+24 + 10 + 23 = 60 балів. 
Екзаменаційна складова шкали Rе дорівнює 40% від загальної рейтингової шкали — 40 балів, 
тобто рейтингова шкала з дисципліни складає: 

R = Rс + Rе = 60  + 40 = 100 балів. 
Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування всіх комп’ютерних практикумів, а також 
стартовий рейтинг не менше 50% від максимального стартового рейтингу RC, тобто 30 балів.  

 
Критерії оцінювання  екзамену 

– повна відповідь (повне, безпомилкове розв’язування завдання) RЗ = 39 – 40 балів;  
–  відповідь з певними несуттєвими помилками RЗ = 30 - 38 бали;  
–  відповідь без суттєвих помилок, але не з повним обсягом потрібної інформації RЗ = 20 -29 бали;  
– неповна відповідь з певними помилками RЗ  = 12-19 балів;  
–  неповна відповідь зі значною кількістю помилок, але які не є принциповими RЗ  = 8-11 балів;  
– повністю неправильна відповідь або відсутність відповіді  – 0 балів.  
Сумарна кількість рейтингових балів визначається як RР = RC + RЗ 
Таблиця відповідності сумарних рейтингових балів оцінкам за наступною таблицею: 
 

Сумарна кількість балів RР Оцінка Результат 

95-100 Відмінно Екзамен здано 

85-94 Дуже добре 

75-84 Добре 



65-74 Задовільно 

60-64 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно Екзамен не здано 

Не виконані умови допуску Не допущений До екзамену не допущений 

 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік тем, які виносяться на семестровий контроль 

1. Основні принципи електромеханіки. 

2. Керована електрична машина. Узагальнені синхронний і асинхронний принципи керування 

електричної машини. 

3. Фізичні основи електромеханічного перетворення енергії. Уніполярні і багатополюсні 

електричні машини. 

4. Створення рухомих магнітних полів в електричних машинах. 

5. Асинхронізовані електричні машини змінного струму. 

6. Ідеалізований електромеханічний перетворювач енергії. Математична модель 

перетворювача в довільній системі координат. 

7. Математичні  моделі ідеалізованого електромеханічного перетворювача в q, d  і ,    в  

координатах. 

8. Перетворення координат. Аналітичні рішення моделі ідеалізованого електромеханічного 

перетворювача. 

9. Раптове коротке замикання синхронного генератора на холостому ходу. Аналітичний вираз 

для струму КЗ і його аналіз. 

10. Урахування змінної швидкості обертання ротора електричної машини. Рівняння руху і 

визначення електромагнітного моменту. 

11. Методи чисельного розв'язання систем диференціальних рівнянь. Поняття про жорсткі 

системи диференціальних рівнянь і методи їх численного рішення. 

12. Розрахунок електромагнітних полів електричних машин. Рівняння Максвелла. Основні 

польові функції та їх диференціальні рівняння в часткових похідних. 

13. Поняття про тривимірні і двовимірні електромагнітні поля в електричних машинах. 

Рівняння для векторного магнітного потенціалу та його зв'язок з магнітною індукцією. 

14. Постановка задачі розрахунку електромагнітних полів в електричних машинах. Етапи 

формулювання задачі (джерела поля, граничні умови та ін) 

15. Розрахунок магнітних потокозчеплень, індуктивностей і ЕРС обмоток ЕМ за результатами 

розрахунку електромагнітного поля. 

16. Розрахунок магнітного потоку взаємоіндукції і характеристики холостого ходу ЕМ за 

результатами розрахунку електромагнітного поля. 

17. Методи розрахунку електродинамічних зусиль в електричних машинах. 

18. Розрахунок електродинамічних сил і моментів за методом тензору натягу магнітного 

поля. Вираз для обертального електромагнітного моменту. 

19. Чисельні методи розрахунку електромагнітних полів. Метод скінченних різниць. 

20. Чисельні методи розрахунку електромагнітних полів. Метод скінченних елементів. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 
Складено: професором кафедри електромеханіки ФЕА, д.т.н. Васьковським Ю.М.,  
Ухвалено кафедрою електромеханіки ФЕА (протокол № 14 від 25.05.2022 р.) 
Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 10 від 16.06.2022 р.) 
 


