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В. І. МІЛИХ, С. А. РЕВУЖЕНКО  
 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЧИСЕЛЬНО-ПОЛЬОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ПРИ ЇХ РОБОТІ В ЕНЕРГОСИСТЕМІ 
 

Представлено теоретичні основи та практичні аспекти визначення характеристик турбогенераторів, які пов’язують електромагнітні величи-
ни, властиві різним режимам їх роботи в енергосистемі. Це здійснюється найбільш адекватним способом – чисельно-польовим методом. 
Таким чином отримано низку характеристик потужного турбогенератора, а саме, характеристику неробочого ходу, характеристики повздо-
вжнього та поперечного намагнічування від обмотки статора, характеристику короткого замикання, регулювальні й кутову характеристики 
та сім’ю U-подібних характеристик. Розрахунки виконано за допомогою автоматизованих чисельних розрахунків магнітних полів в про-
грамному середовищі FEMM методом скінченних елементів із використанням створених скриптів Lua. Залежності штатних величин, які 
пов’язуються в стандартизованих характеристиках, супроводжуються додатково відповідними функціями електричних та кутових величин.  

Ключові слова: турбогенератор, електромагнітні величини, характеристики, магнітне поле, чисельні розрахунки. 
 
Представлены теоретические основы и практические аспекты определения характеристик турбогенераторов, которые связывают электро-
магнитные величины, свойственные разным режимам их работы в энергосистеме. Это осуществляется в наиболее адекватной форме – чис-
ленно-полевым методом. Таким способом получен ряд характеристик мощного турбогенератора, а именно, характеристика холостого хода, 
характеристики продольного и поперечного намагничивания от обмотки статора, характеристика короткого замыкания, регулировочные и 
угловая характеристики, а также семейство U-образных характеристик. Расчеты выполнены с помощью автоматизированных численных 
расчетов магнитных полей в программной среде FEMM методом конечных элементов, с использованием созданных скриптов Lua. Зависи-
мости штатных величин, которые связываются в стандартизированных характеристиках, сопровождаются дополнительно соответствую-
щими функциями электрических и угловых величин.  

Ключевые слова: турбогенератор, электромагнитные величины, характеристики, магнитное поле, численные расчеты. 
 

The theoretical bases and practical aspects of determining the characteristics of turbogenerators, which connect the electromagnetic quantities inhe-
rent in the different modes of their operation in the power system, are presented. This is carried out in the most appropriate form – by the numerical-
field method. The calculation of the characteristics points is the solution of the inverse problem in which in most cases there are two basic and two 
variable values. This requires an iterative calculations. The assignment of the first approximations of the values of the variable quantities and the 
organization of the iterative characteristics calculation processes are shown. In this way, a number of characteristics of a powerful turbogenerator 
were obtained, namely, a characteristic of idling, characteristics of longitudinal and transverse magnetization from the stator winding, short-circuit 
characteristic, adjusting and angular characteristics, as well as a family of U-shaped characteristics. The calculations were performed using the auto-
mated numerical calculations of magnetic fields in the FEMM software environment by the finite element method, with the use of the created Lua 
scripts. Dependencies of standard values, which are connected in standardized characteristics, are additionally accompanied by corresponding func-
tions of electrical and angular values. A number of pictures of magnetic fields corresponding to different specific points of characteristics are given. 

Keywords: turbogenerator, electromagnetic quantities, characteristics, modes of operation, magnetic field, numerical calculations. 
 

Вступ. При вивчанні, проектуванні та дослі-
дженні електричних машин (ЕМ) важливу роль відіг-
рають їх різноманітні характеристики – взаємозв’язки 
величин, які описують стан і властивості машин та 
процеси в них [1]. В практичних розрахунках взає-
мозв’язки проміж електромагнітних величин отриму-
ють здебільше на основі теорії та відповідних методів 
магнітних кіл [1, 2]. Цим методам притаманні суттєві 
припущення, що істотно впливають на точність по-
дання характеристик.   

Сучасні комп’ютери і їх програмне забезпечення 
дозволяють виконувати розрахунки магнітних полів 
(МП) чисельними методами, які достатньо точно ві-
дображають геометричні форми ЕМ і їх електромагні-
тні властивості [3, 4]. На цій основі виникає можли-
вість отримати більш точні характеристики ЕМ, і тим 
самим більш адекватно прогнозувати їх робочі влас-
тивості в експлуатації.  

Перехід від результатів чисельних розрахунків 
МП до різних характеристик, і, навіть, організація 
таких розрахунків виявляються, як правило, не зовсім 
простими та очевидними. Тому це потрібує у випадку 
конкретного типу ЕМ розробки спеціальних теорети-
чних основ та відповідних практичних методів їх реа-
лізації, в тому числі – ітераційних методів.   

Метою даної роботи є розробка теорії та методів 
застосування чисельних розрахунків МП для отри-
мання низки характеристик турбогенераторів, які 

описують їх електромагнітні властивості.   
Конкретно це стосується характеристики неро-

бочого ходу (НХ), характеристики короткого зами-
кання (КЗ), характеристик намагнічування обмотки 
статора, регулювальної характеристики, кутової хара-
ктеристики та U-подібних характеристик турбогене-
раторів. При цьому ті з характеристик, які відповіда-
ють режимам їх навантаження, розглядаються стосов-
но роботи на енергосистему великої потужності. Че-
рез це загальними умовами для цієї частки характери-
стик є незмінність величини та частоти напруги обмо-
тки статора і, значить, частоти обертання ротора.  

При реалізації зазначеної мети ставилося завдан-
ня цілісного викладання матеріалу, яке поєднує як 
вже опубліковані дослідження, що відмічені в огляді 
авторських робіт [3], так і нові наші розробки і ре-
зультати. Це дозволить використовувати наукові ре-
зультати у подальшому і як навчально-наукові.   

Як «інструмент» для чисельних розрахунків МП 
використовується загальнодоступна програма FEMM 
[5], яка побудована на методі скінченних елементів у 
двовимірній (2d) постановці.   

1. Розрахункова модель. Для демонстрування 
ходу досліджень обрано потужний турбогенератор 
(ТГ), модель електромагнітної системи якого наведе-
но на рис. 1 її поперечним перерізом. Тут виділено 
трифазну систему обмоток статора А-А', В-В' і С-С', а 
затемненням провідників в пазах показані фазні зони 

© В.І Мілих, С.А. Ревуженко 2019 
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першої з цих обмоток. Позначені прямокутна (x, y) і 
полярна (r, ) системи координат, повздовжня d и 
поперечна q осі ротора. Показано напрямки дії векто-
рів МРС обмотки збудження Ff та обмотки статора Fs, 
які зсунути один від одного на кут , а також напря-
мок умовної результуючої МРС Fl під кутом наванта-
ження Θ відносно Ff. Ці напрямки відповідають ре-
жиму номінального навантаження (НН) ТГ.   

Докладніше прийняту базову систему напрямків 
та фазових співвідношень електромагнітних величин 
при чисельних розрахунках магнітних полів в турбо-
генераторі подано в [6].  

 

 
Рис. 1 – Поперечний переріз електромагнітної системи ТГ 

 
До вихідних даних ТГ відносяться його номіна-

льні потужність PN = 340 МВт, фазні напруга 
UsN = 11547 B і струм IsN  = 11547 А; коефіцієнт поту-
жності cossN  = 0,85, частота fs = 50 Гц. Серед іншого 
зазначимо кількість фаз ms  = 3, кількість пар полюсів 
p = 1, немагнітний проміжок  = 77,5 мм, активну до-
вжину статора la = 5,308 м, діаметр бочки ротора 
dr = 1,12 м, кількість послідовних витків обмотки ро-
тора Nf = 126, фазної обмотки статора Ns = 10, кіль-
кість паралельних віток останньої as = 1. Обмотка ста-
тора є двошаровою з відносним скороченням βs = 0,8. 
Шихтоване осердя статора з урахуванням пакетуван-
ня має результуючий коефіцієнт заповнення електро-
технічною анізотропною сталлю KFe = 0,809. Для та-
кої сталі використовуються дві криві намагнічування 
– вздовж та поперек напряму прокату: перша для спи-
нки, друга для зубців цього осердя.  

На основі цих та інших даних в програмному се-
редовищі FEMM автоматично будується фізико-
геометрична модель ТГ, для чого створено відповід-
ний скріпт Lua, який викладено в [7].  

2. Основи чисельного розрахунку МП ТГ.  
МП в поперечному перерізі даного ТГ описуєть-

ся загальновідомим диференційним рівнянням: 

   zz JkAk


 rotrot ,    (1) 
де Az, Jz  - аксіальні складові векторного магнітного 
потенціалу (ВМП) і густини струму;  – питомий маг-

нітний опір; k


- орт за аксіальною віссю z.   
Для ВМП за межами зовнішньої поверхні осердя 

статора задається гранична умова Дирихле [3] Az=0, 
чим обмежується подальше проникнення МП.  

Для розрахунку МП в якому-небудь стаціонар-
ному режимі роботи ТГ [8] необхідно задати певне 
значення постійного струму в обмотці збудження на 
роторі If і миттєві значення симетричної трифазної 
системи струмів в стрижнях фазних обмоток статора 
у певний момент часу t: 

      
  tIi mAs cos ;      

     
  32cos /tIi mBs ;   (2) 
  32cos /tIi mCs ,    

де ssm a/II 2  – амплітуда струмів в стрижнях об-
мотки статора при діючому значенні фазних струмів 
Is; =2fs – кутова частота;  – початкова фаза стру-
мів, що задає необхідне для конкретного режиму роз-
рахунку ТГ зміщення МРС обмотки статора Fs від 
МРС обмотки ротора Ff, як це показано на рис. 1.  

Зазначених даних було б досить, щоб задати 
конкретні струми в фазних обмотках статора і обмот-
ці збудження і провести розрахунок МП за програмою 
FEMM в конкретному режимі збудження чи роботи 
ТГ. Але для реалізації конкретних розрахункових ре-
жимів необхідне визначення відповідних взаємо-
пов’язаних значень Is, If,  тощо – це окреме питання, 
принципи розв’язання якого розглядаються далі.   

3. Фазово-кількісні співвідношення електро-
магнітних величин в ТГ.   

Визначення або задавання вказаних співвідно-
шень є дуже важливим та необхідним при розрахунку 
зазначених вище характеристик.  

Основою аналізу електромагнітних величин ТГ є 
оперування з магнітним потокозчепленням (МПЗ) 
фазної обмотки статора. Ця величина обчислюється 
після розрахунку МП за розподілом ВМП [9] на осно-
ві чисельної реалізації виразу:  




 


K

j
jj,av,z

as

S
z

as ,SA
S

lNdSA
S

lN

1
 (3) 

де S, K – площа перерізу усіх скінчених елементів зі 
струмом в фазній зоні обмотки статора та кількість 
таких елементів; Az,av,j – середнє значення ВМП в j-
тому елементі площі Sj.  

В програмі FEMM реалізована спеціальна про-
цедура, яка забезпечує визначення МПЗ (3) при «руч-
ній» роботі з нею, або автоматизовано під керуванням 
програмою – скриптом Lua [4, 10]. 

Після розрахунку МП при його фіксованій стру-
ктурі (див., приміром, рис. 1), «шаблон» або «маска» 
фазної обмотки статора умовно розташовується поче-
ргово в пазах статора у різних кутових позиціях  зі 
зсувом на зубцевий крок [10]. Перша позиція «шабло-
ну» відповідає фазній зоні А на рис. 1, а відлік кутів  
ведеться від осі y.   

Кутове положення фазної обмотки статора ви-
значається напрямком її осі намагнічування, яка вва-
жається перпендикулярною усередненій площині об-
мотки. Тоді фазна обмотка А-А’ лежить у площині, 
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перпендикулярній осі y, і, значить, кутова координата 
осі цієї обмотки  = 0.  

В кожній позиції «маски» чи «шаблону» щоразу 
визначається МПЗ А, приміром, по усіх пазах фазної 
зони A, за формулою (3). В умовах конструкції ТГ на 
рис. 1 достатньо розміщати «шаблон» в 15-ти позиці-
ях на одному полюсному кроці τp. У загальному випа-
дку кількість позицій K = Qs/2, де Qs – кількість пазів 
осердя статора.   

Так вийде дискретна кутова залежність МПЗ на її 
напівперіоді для однієї фазної зони A:  

)(, kkA  , k=1,2,…,K.   (4) 
Цього достатньо, тому що в ТГ для електромаг-

нітних величин, в тому числі і для МПЗ, кутові функ-
ції, як правило, мають полуперіодичну асиметрію [4]. 
Тобто, відносно МПЗ в фазних зонах А і А' (рис. 1):  

)-()( ,, pkkAkk'A  , k=1,2,…,K, (5) 
де полюсний крок τp має таку саму одиницю вимірю-
вання, що і кут k.  
 Для усієї фазної обмотки МПЗ складається так:  

)(-)()( ,, kk'AkkAkk  ,    k=1,2,…,K,  (6) 
де знак «мінус» враховує те, що струм у фазних зонах 
A і A’ має різни напрямки, і, отже, різні знаки.  

З урахуванням цього і (5) для усієї фазної обмот-
ки виходить дискретна кутова функція МПС:  

)(2)( , kkAkk  , k=1,2,…,K. (7) 
Цю періодичну функцію можна розкласти в гар-

монійний ряд Фур'є [4, 11]. Але, відповідно до мети 
даної статті, достатнім є оперування тільки з першою 
гармонікою МПЗ. Для її отримання спочатку через (7) 
визначаються синусний та косинусний коефіцієнти:   





K

k
kkK

s
1

1 sin2 ; 



K

k
kkK

c
1

1 cos2 ,    (8) 

де k – кутова позиція «шаблону»; k – її номер. 
Том що для струмів прийняти косинусні функції 

(2), то і для МПЗ визначаємо аналогічну функцію:  
  cosm ,   (9) 

для чого через (8) знаходяться амплітуда і аргумент – 
початкова фаза [4, 11]:  

2
1

2
1 csm  ; 

1

1arctg
c
s

 .  (10) 

При обертанні МП поля з кутовою швидкістю 
=/p в (9) робиться заміна =t, і для нерухомої 
фазної обмотки А-А’ МПЗ стає часовою функцією:  

  tm cos .   (11) 

 Після переходу від (9) до (11) для t та  кутова 
міра радіан або градус перетворюється в електричні 
радіан або градус, приміром, el = p. При цьому  з 
(9) задає кутове положення умовного вектора МПЗ   
в просторі на геометричній моделі ТГ і відповідний 
напрямок вектора МРС F , як, приміром, на рис. 1. А 
 з (11) задає кутове положення умовного обертового 
вектора МПЗ   на векторній діаграмі, що буде вико-
ристовуватися далі за текстом.   
 Із закону електромагнітної індукції з (11) отри-
мується ЕРС фазної обмотки:  

 2cos /te m   ,   (12) 

де виділяються її амплітуда Em= m  та початкова 
фаза 2/e   .  

Тоді діюче значення ЕРС фазної обмотки статора 
з врахуванням, що =2fs:  

msfE  2 .    (13) 
Кількісні та фазові співвідношення ще низки 

електромагнітних величин надамо за допомогою век-
торної діаграми (ВД) на рис. 2. Її основна частина 
позначена літерою а. В даному випадку ці співвідно-
шення даються апріорі, тому що вони основані на 
досвіді попередніх та подальших обчислень за допо-
могою розрахунків магнітних полів.   

Відправною основою побудови є те, що вектор 
МПЗ обмотки статора f, створеного МП обмотки 
збудження, на ВД (рис. 2), як і МРС Ff на рис. 1, 
спрямовані за віссю d, яка збігається з координатною 
віссю y. Взагалі, можлива розбіжність вектора f з 
віссю d, зважаючи на те, що двошарова скорочена 
обмотка статора, в принципі, несиметрична відносно 
тієї ж осі. Але ця несиметрія, як показали розрахунки, 
дає розбіжність на дуже малий кут порядку 0,001, 
яким можна нехтувати.  

 





 
Рис. 2 – Векторна діаграма електромагнітних величин ТГ 

 
Після розрахунку МП в режимі навантаження ТГ 

за (9) визначаються МПЗ l від сумісної дії обмоток 
та його початкова фаза l, яка є від’ємною (додавання 
індексу l вказує на режим навантаження – load). Тому 
на рис. 2 вектор l займає конкретну позицію та має 
конкретну довжину.   

Вектор струму Is проводиться відповідно (2) з 
початковою фазою β, яка теж є від’ємною.  

МПЗ l поєднує складові 
l = f + a,    (14) 

а саме, вже зазначене МПЗ f та власне МПЗ a реак-
ції якоря. Але визначити їх безпосередньо через роз-
рахунки магнітних полів не вдається, тому що в наси-
ченій магнітній системі ТГ метод накладання не має 
сили. 

Проте, на основі ВД все ж таки штучно виділимо 
з МПЗ l частки  f та a.  
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Вектор власного МПЗ a обмотки статора пови-
нен збігатися за фазою зі струмом Is тому розташову-
ється паралельно йому. Так і будуємо вектор a, але 
для реалізації (14) пристикуємо його до кінця вектора 
l.   

Поки що невідомі довжини векторів f та a те-
пер однозначно визначаються завдяки виявленню їх 
точки перетину на осі d.  

Усі МПЗ l, f та a визначаються через (3) і 
(11) на активній довжині ТГ, тому що МП за (1) роз-
раховується як двовимірне саме на цій довжині.   

Але ще є МПЗ лобової частини обмотки статора 
v, яке, як і a створюється струмом Is і тому теж роз-
ташовується паралельно йому. В лобовій частині об-
мотки МП проходить значні немагнітні шляхи, тому 
між v та Is допустима пряма пропорція:  

v = Lv Is,     (15) 
де коефіцієнт пропорційності Lv є не чим іншим, як 
індуктивність лобової частини обмотки статора. Вона 
визначається наближено за класичною методикою 
проектування ТГ, а похибка v на тлі суттєво більших 
значень інших МПЗ не повинна істотно вплинути на 
загальну систему розрахунку характеристик ТГ.  
 МПЗ a та v разом складають повне власне 
МПЗ обмотки статора:  

ss = a+ v.    (16) 
 Визначається також і повне МПЗ обмотки стато-
ра в режимі навантаження:  

s = l+ v.    (17) 
Усі МПЗ обмотки статора f, l, a, s та v є 

змінними і утворюють в ній відповідні ЕРС, причому 
діючі значення перших чотирьох Ef, El, Ea, Es визна-
чаються за формулою (13) через відповідні МПЗ. ЕРС 
від лобового МПЗ, зважаючи на наявність Lv і відпо-
відного реактивного опору X, можна встановити за 
формулою E = XIs. Вектори усіх ЕРС Ef, El, Ea, Es, E 
відповідно до (12) відстають за часовою фазою від 
своїх МПЗ на чверть періоду, або на 90, що й зобра-
жено на рис. 2.   

Трикутники з векторів f, l, a та Ef, El, Ea є 
подібними і кут Θ в них є кутом навантаження, який 
визначається через Θ = –γψl. 

Окрім ЕРС в контурі обмотки статора є падіння 
напруги UR = RsIs на її активному опорі Rs, а відповід-
ний вектор UR збігається за фазою з вектором Is і про-
водиться паралельно йому.   

Всі вектори ЕРС і падіння напруги згруповано 
таким чином, щоб наочно визначити фазну напругу 
обмотки статора: Us = Ef + Ea + E – UR, або, зважаючи 
на те, що за (3)–(11) в режимі навантаження ТГ одразу 
визначаються за (10) і (13) l та El, маємо   

Us = El + E – UR.    (18) 
Діюче значення напруги Us та її фазовий зсув s 

відносно струму визначаються за допомогою спроще-
них та повернутих фрагментів в, г, д загальної ВД а 
(рис. 2). Це виражається в низці наступних операцій з 
використанням кута зсуву між El та Is, який обчислю-
ється за формулою  

El = – (β – γψl + 90),    (19) 
а також активних та реактивних складових ЕРС і на-

пруги:   
Ella,l EE  cos ; Ellr,l EE  sin ;  (20) 

Ra,la,s UEU  ;   EEU r,lr,s ;  (21) 

22
r,sa,ss UUU  ; )/arctg( ,, asrss UU . (22) 

І навпаки, якщо відомі значення Us та coss, то й 
фазовий зсув між фазними напругою та струмом:  

)arccos(cos ss  ,   (23) 
тоді за фрагментом ВД (рис. 2, д) отримуємо активну 
та реактивну складові напруги: 

ssa,s UU  cos ; ssr,s UU  sin .  (24) 
За фрагментом ВД (рис. 2, г) отримуємо активну 

та реактивну складові ЕРС, яка створена МПЗ l:  
Ra,sa,l UUE  ;    vr,sr,l EUE  ;   (25) 

і вже за рис. 2, в маємо діюче значення цієї ЕРС та її 
фазовий зсув відносно струму Is:  

22
r,la,ll EEE  ; )/arctg( ,, alrlEl EE . (26) 

 4. Попереднє визначення струму збудження та 
фазового зсуву МРС обмоток. 

Для конкретного режиму навантаження ТГ зада-
ються його вихідні дані: активна потужність Ps, фазна 
напруга Us і коефіцієнт потужності coss.  

При симетричному навантаженні з формули ак-
тивної потужності 

Ps = 3 Us Is coss ,   (27) 
додатково визначається фазний струм: 

ss

s
s U

PI



cos3

.   (28) 

Для забезпечення заданого режиму навантажен-
ня ТГ необхідно задати відповідний режим його збу-
дження, тобто додати до струму обмотки статора Is ще 
його початкову фазу β, що входить до (2), а також 
значення струму збудження If.  

Отримання необхідних значень β і If здійснюєть-
ся спеціальним ітераційним методом, розробленим в 
[12], що викладається далі за текстом. А для визна-
чення першого наближення цих значень необхідно 
виконати окремо розрахунки МП від струмів обмотки 
ротора і обмотки статора. Метою цього є пошук стру-
му збудження If і струму обмотки статора Is, які виво-
дять створені ними ЕРС Efо і Esо на таке значення ЕРС 
El в фазній обмотки статора, що очікується у режимі 
навантаження, який треба розраховувати.   
 Загальний стан магнітопроводу ТГ, тобто його 
насичення, формується результуючим МП в режимі 
навантаження. Цьому полю відповідає МПЗ l, і від 
цього МПЗ виникає ЕРС El, вектори яких l і El є на 
рис. 2. Необхідне значення El находиться на основі 
фрагментів ВД на рис. 2, г, д за формулами (24)–(26). 
Для номінального режиму роботи ТГ отримано таким 
чином задане значення цієї ЕРС El =11971 В. Для по-
дальшого використання одночасно знаходиться фазо-
вий зсув El, який становив 34,67.  

Розрахунок зазначених струму збудження If і 
струму обмотки статора Is проводиться методом пос-
лідовних наближень, і для цього їхні стартові значен-
ня знаходяться на основі теорії магнітних кіл ЕМ [1, 
2]. При цьому вважаємо, що вся МРС кожної з обмо-
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ток приходиться на падіння магнітної напруги в про-
міжку проміж осердями статора і ротора, а саме:  

Umag =  B / μ0,   (29) 
де μ0 = 4·10-7 Гн/м – магнітна постійна; B – магнітна 
індукція в проміжку, яку можна прийняти наближено, 
приміром, 0,9 Тл, що характерно для ТГ [2, 4].   

МРС обмотки ротора Ff і амплітуда першої гар-
моніки МРС обмотки статора Fa на полюс, за теорією 
ЕМ обчислюються за формулами:   

fff INF  ;  s
Wss

a I
p
KNF 




23 , (30) 

де KWs – обмотковий коефіцієнт обмотки статора. 
Дорівнюючи почергово МРС (30) і магнітну на-

пругу (29), отримуємо струми збудження і статора:  

f
,fo N

BKI
0

1
2



 
 ;  

Wss
,so KN

BpKI
0

1 23 


 

 , (31) 

де в індексах літера o нагадує про НХ – on load, а ци-
фра 1 – початкове значення; Kμ – коефіцієнт насичен-
ня магнітної системи, який для ТГ можна прийняти з 
діапазону 1,1–1,2.   

При початковому струмі збудження Ifo,1 розрахо-
вується МП (1), і за методикою, що містить низку фо-
рмул (3)–(13), визначається ЕРС фазної обмотки ста-
тора Efo,1.   

Після першого та кожного наступного ітерацій-
ного кроку отримуємо шляхом лінійної інтер- або 
екстраполяції нове значення струму збудження:   

)( 1,
1,,

1,,
1,1, 




 




 nifol

nifonifo

nifonifo
nifonifo EE

EE
II

II , (32) 

де ni, ni – 1, ni + 1– номери поточної, попередньої і 
наступної ітерацій відповідно.   

Зазначимо, що на першій ітерації номер попере-
дньої ітерації ni – 1 = 0, для якої приймаються Ifo,0 = 0 
та Efo,0 = 0, а значення I fo,1 та Efo,1 вже підготовані.   

На кожній наступній ітерації отримане за (32) 
значення Ifo,ni+1 вже відіграє роль Ifo,ni, а попереднє 
значення Ifo,ni – роль Ifo,ni - 1. І знов для оновленого 
струму Ifo,ni розраховується за формулами (1), (3)–(13) 
МП і ЕРС фазної обмотки статора Efo,ni.   

Після чергової ітерації визначається розбіжність 
ЕРС із заданим значенням:  

fo

ni,fofo
fo E

EE
dE

)(abs 1
 .  (33) 

Ітерації продовжуються до отримання заданої 
точності розбіжності рішення dEfo,max, тобто: 

dEfo < dEfo,max.     (34) 
Останнє значення Ifo,ni + 1 – це і є струм збудження 

Ifo, при якому буде Efo = El. Приміром, для ТГ, що роз-
глядається, отримано за одну ітерацію значення 
Ifo = 1017 А при dE = 0,004 (в принципі, для мети да-
них розрахунків це навіть зайва точність).   

Для МП і струму обмотки статора, в принципі, 
все виконано аналогічно, як і для пошуку струму збу-
дження. Для розрахунку МП через знайдене за (31) 
діюче значення Iso,1 і при β = 0 розраховані і задані для 
програми FEMM фазні струми (2).   

При початковому струмі статора Iso,1 розрахову-
ється МП (1) і за методикою, що містить низку фор-
мул (3)–(13), визначається ЕРС фазної обмотки стато-
ра Eso,1. Через ітераційний розрахунок за формулами 

(32)–(34) у підсумку за дві ітерації отримано 
Iso = 5018 А при dEso = 0,003.  

На основі відомих значень El та El, а також 
знайдених значень Ifo та Iso, за допомогою векторної 
діаграми (рис. 2) визначимо аналітично попередні 
значення β і If, а потім уточнимо їх за допомогою чи-
сельного розрахунку МП разом зі спеціальним ітера-
ційним методом [12].  
 При окремому збудженні МП обмоткою ротора 
та обмоткою статора при струмах Ifo та Iso, стан магні-
топроводу ТГ буде приблизно такий самий, як при 
сумісній дії струмів в режимі навантаження зі значен-
нями, які забезпечують ту ж саму величину El за (26).  
 Зважаючи, що зазначений магнітний стан ТГ при 
зміні струму обмотки статора залишається незміннім, 
знайдемо з прямої пропорції ЕРС обмотки статора в 
режимі навантаження при струмі Is:  

so

s
la I

IEE  .    (35) 

 Для подальших розрахунків виділімо на рис. 2, а 
трикутник ЕРС обмотки статора в режимі наванта-
ження та відобразимо його окремо на рис. 3. Тоді за 
відомими вже з (25) величинами відрізків знайдемо 
ЕРС Ef та кут :  

  22
a,lar,lf EEEE  ; 

a,l

ar,l
E

EE 
 arctg . (36) 

З прямої пропорції (за припущенням, як і для 
ЕРС Ea) знаходиться струм збудження для конкретно-
го режиму навантаження:  

l

f
fof E

E
II  .     (37) 

 




 
Рис. 3 – Трикутник ЕРС обмотки статора  

 
Кут навантаження, на який ЕРС Ef випереджає 

ЕРС El,  і, одночасно, МПЗ f та МПЗ l (рис. 2, а):   
Θ =  - El.     (38) 

І тоді, за векторною діаграмою знаходимо кут 
початкової фази струмів обмотки статора (2): 

β = – (El + Θ + 90),    (39) де кути виражаються в електричних градусах. 
У підсумку, попередні значення величин для ре-

жиму навантаження, обчислені за формулами (36)–
(39), становили: Ea = 27469 В; Ef = 35665 В; Θ = 39,30; 
If = 3043 А; β = –163,97.  

5. Визначення уточнених значень струму збу-
дження та фазового зсуву МРС обмотки збудження 
та обмотки якоря. 

Щоб задовольнити вихідним даним ТГ в режимі 
навантаження (Us, Is, cos s), можна, в принципі, на 
основі вже знайдених попередніх значень величин і 
подальших чисельних розрахунків МП підібрати 
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«вручну» відповідні значення струму обмотки ротора 
If і кута  для струмів в обмотці статора (2). Простим 
варіантом цього може бути метод послідовних на-
ближень на основі інтуїції розраховувача і взаємної 
відповідності величин на векторній діаграмі (рис. 2).   

Проте, за досвідом, це вимагає надмірно великих 
витрат часу розраховувача, що неприйнятне при бага-
товаріантних розрахунках, та ще з великою кількістю 
розрахункових точок кожної характеристики.  

Подолання цієї проблеми можливо автоматизова-
ними ітераційними розрахунками вказаних струму If і 
кута  на основі супутніх чисельних розрахунків МП. 
Для цього розроблено ефективний алгоритм вирішен-
ня чотирипараметричної задачі [12]: два базові пара-
метри – Us та s задані і мають бути забезпечені, і ще 
два параметри – If та  шукаються. Струм обмотки 
статора Is при цьому залишається незмінним. 

Для візуалізації суті алгоритму введемо умовну 
координатну площину (β, If), що подана на рис. 4.  
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Рис. 4 – Модель для пошуку параметрів збудження  

магнітного поля в режимі навантаження ТГ 

 Перше наближення значень If і  позначимо як If0 
і 0 – вони знаходиться за приведеною вище методи-
кою, що завершується формулами (37) і (39). Тоді 
навколо точки з координатами If0, 0 візьмемо коор-
динатний прямокутник з вершинами кутів 1, 2, 3, 4.   
 Розміри прямокутника If і  задаються на під-
ставі досвіду розрахунків, приміром, з діапазонів:  

=(1–3);   If =(0,01–0,04) If0,   (40) 
де If0 – попереднє значення, знайдене за (37). 

Тоді сторони прямокутника 1–2 і 3–4, 1–3 і 2–4 
мають фіксовані координати, відповідно:  

β1= β0 – β / 2;  β2 = β0 + β / 2;  (41) 
If1= If0 – If / 2;  If2 = If0 + If / 2.   (42) 

Для двох пар значень варійованих величин  і If, 
тобто при   

i; Ifj,   i= 1,2; j = 1,2;   (43) 
проводиться розрахунок МП в режимі навантаження, і 
за наданою вже методикою витягається чотири пари 
значень фазної напруги Us і фазового зсуву s (23) у 
чотирьох позначених точках: Us,k, s,k, де k = 1, 2, 3,4.  
 Для більшої наочності далі краще користуватися 

не самими значеннями Us,k і s,k, а їх відмінністю від 
заданих значень Us і s, тобто:   

sk,sk UUU  ; sk,sk  , 43;2;;1k . (44) 
 Деякий можливий варіант (для прикладу) цих 
величин графічно представлений на рис. 4 перпенди-
кулярними площині векторами ΔUk, Δk, напрям яких 
залежить від знаку їх значень.  
 У найпростішій формі наступні вирази виходять 
на основі допущення, що в межах координатного 
прямокутника 1–2–3–4 і навколо нього залежності 
Us(β, If) і s(β, If) близькі до лінійних, що природно, 
зважаючи на прийнятий малий діапазон значень ко-
ординат точок його кутів (40).  
 З'єднавши кінці векторів U1 і U2, U3 і U4

, на 
перетині з координатними лініями β1 і β2 знаходимо 
точки a і b, відповідно, де відхилення Us від заданого 
значення дорівнює нулю. З рівняння прямої лінії для 
If  координати цих точок:   

12

1
1 UU

IU
II f

ffa 


 ; 

34

3
1 UU

IU
II f

ffb 


 .  (45) 

 Все те ж, що для функції Us(β, If), робимо і для 
функції s(β, If), і знаходимо координати точок c і d:  

12

1
1 


 ffc II ;  

34

3
1 


 ffd II .   (46) 

Маючи координати точок a і b, c і d, знаходимо 
рівняння прямих, які сполучують їх, відповідно:  

 11  KII faf ;   12  KII fcf ,  (47) 

де 



 fafb II

K1 ; 



 fcfd II

K2 . 

 На лінії a–b відхилення U дорівнює нулю, на 
лінії c–d відхилення  дорівнює нулю, які відпові-
дають (44). В точці N з координатами βN і IfN на пере-
тині цих ліній твердження U = 0 і  = 0 виконують-
ся одночасно. Підставивши в (47) замість If и β коор-
динати цієї точки, отримаємо систему рівнянь:  

 11  NfafN KII ;  12  NfcfN KII . (48) 
 Розв’язання цієї системи дає координату βN: 

12
1 KK

II fcfa
N 


 ,   (49) 

а координата IfN знаходиться за однією з формул (48). 
 Фактично знайдені шукані значення: 

 = N ;  If = IfN ,    (50) 
які повинні забезпечувати задані з самого початку 
вихідні параметри ТГ – Us і coss.  
 Для даного ТГ були використані значення  і If, 
які надані в табл. 1 (рис. 4 має загальний сенс і не від-
повідає цим даним, причому, в принципі, точка N мо-
же виявитися і за межами виділеного спочатку пря-
мокутника). Після чотирьох розрахунків магнітного 
поля при відповідних поєднаннях 1, 2 і If1, If2 на ос-
нові розкиду точок за (40) If = 0,03 If0 і  = 3 отри-
мані по дві пари значень відхилень Uk і k від зада-
них величин Us  і s. Ці відхилення представлені в 
табл. 1, де U виражено у відносних одиницях (в.о.) 
від номінальної фазної напруги UsN.  

За даними табл. 1 і формулами (48) і (49) конкре-
тно розраховано: N=–160,85° і If N = 3124 А.  
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Таблиця 1 – Дані розрахунку в чотирьох точках на пе-
ршій ітерації 

Дані β1 = – 166,97 β2 = – 160,97 

If1 = 2952 A 1

1

0,204
7,60

U  
  

 3

3

0,073
5,72

U  
   

 

If2 = 3135 A 2

2

0,104
14,27

U  
  

 4

4

0,003
0,64

U 
  

 

Щоб переконатися в адекватності цих значень, 
проведений розрахунок МП ТГ при них (і, природно, 
при струмі Is) і за відомою вже методикою (22) отри-
муються значення Us=11558 В (Us = 0,0009 в.е.), 
s=31,87° (s = 0,08°). При цьому активна потуж-
ність ТГ за (27) становила Ps = 340023 кВт. Для прак-
тичних цілей це цілком задовільний результат.  

Це свідчить про те, що дійсно розраховано магні-
тне поле в режимі навантаження, що відповідає зада-
ним вихідним даним ТГ. Після цього можна отриму-
вати цілу низку параметрів ТГ, можлива частина яких 
представлена в [9, 10].  
 Не виключено, що відхилення від початково за-
даних величин може перевищити допустиму похибку 
(це можливо, якщо вихідна точка β0, If0 знаходилася 
занадто далеко від шуканої точки βN, IfN). Тоді усе 
потрібно повторити, але вже координатний прямокут-
ник (рис. 4 і табл. 1) потрібно вибирати навколо точки 
зі знайденими координатами β N і IfN.   

Як правило, після другої-третьої серії розрахун-
ків достатня для ТГ висока точність визначення  і If 
за (48), (49) буде забезпечена.  

Для теоретичного дослідження ітераційний про-
цес був продовжений, і при цьому на кожній наступ-
ній ітерації значення розкиду  і If зменшувалися 
удвічі. Підсумкові результати ще трьох ітерацій разом 
з першою представлені в табл. 2. Очевидно, що на 
останній ітерації величини Us і s практично ідеально 
виходять на заданий рівень.   

Таблиця 2 – Зміни електричних і фазових величин по 
ітераціях ni 

ni β, град. If, А Us, В s, град. 
1 -160,85 3124 11558 31,87 
2 -160,89 3120 11529 31,81 
3 -160,86 3121 11543 31,79 
4 -160,85 3121 11546 31,79 

6. Характеристика неробочого ходу. 
Характеристика неробочого ходу (ХНХ) – це за-

лежність ЕРС фазної обмотки статора від струму збу-
дження, тобто Ef(If), при відсутності струму в обмотці 
статора [1].   

Контрольною точкою на ХНХ є така, в який ЕРС 
НХ Efo дорівнює номінальній напрузі UsN (в індексі 
літера o нагадує про НХ – on load). Для цієї точки 
треба визначити відповідний струм збудження Ifo. Це 
робиться методом послідовних наближень, для якого 
задається початкове значення Ifo,1 за (31), а потім ор-
ганізується ітераційний процес на основі формули 
(32), в якій тепер замість El використовується Efo.   

Далі, діючі, як вже описано, знаходиться струм 
збудження Ifo, при якому Efo = UsN. Наприклад, для ТГ, 

що розглядається, отримано значення Ifo = 972 А. Кар-
тина МП при цьому струмі надана на рис. 5.  

Зважаючи на Ifo, задається низка значень струму 
збудження If від 0 до 1,2Ifo 

з кроком, наприклад, 0,1Ifo. 
Таким чином отримуємо кількість точок, необхідних 
для достатньо «гладкого» графіку ХНХ. Побудована 
ХНХ зображена на рис. 6, де ЕРС і струм подані у 
відносних одиницях (в.о.), а за їхні базові значення 
прийнято номінальну напругу UsN і значення струму 
Ifo, відповідно. Графік показує, що на ділянці до UsN 
магнітна система ТГ є слабо насиченою, що природно 
при відносно великому проміжку .  

 
Рис. 5 – Магнітне поле 

ТГ в режимі НХ 

 
Рис. 6 – Характеристика 
неробочого ходу ТГ 

7. Характеристики намагнічування обмотки 
статора. 
 В даному випадку розглядається залежність ЕРС 
в обмотці статора від її власного струму, тобто Ea(Is) 
при відсутності струму в обмотці збудження. 
 Порядок розрахунку характеристики намагнічу-
вання обмотки статора (ХНОС) такий самий, як і для 
ХНХ, тобто через розрахунки МП методом послідов-
них наближень. Контрольною точкою на ХНОС та-
кож є така, в якій ЕРС Eao дорівнює номінальній на-
прузі UsN. Для цієї точки треба визначити відповідний 
струм обмотки статора Iso.   

Початкове значення струму Iso,1 можна задати, 
наприклад, за формулою (31). Далі, діючи аналогічно 
тому, що викладено після цієї формули, у тому числі, 
за формулами (3)–(13) і (32), (33) при ітераційному 
процесі разом з розрахунками МП (1) знаходиться 
значення Iso, при якому забезпечується Eao=UsN.   

При розрахунках МП обмотки статора ротор роз-
ташовували у двох позиціях, як показано на рис. 7.  

При повздовжньому збудженні (рис. 7, а) для ТГ, 
що розглядається, отримано Iso = 4661 А.   

 
а                                                 б 

Рис. 7 – Магнітні поля обмотки статора: 
а – повздовжнє; б – поперечне 
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В діапазоні струму статора від 0 до 1,2 Iso 
з кро-

ком 0,1Iso розрахунками МП (1) і далі по формулах 
(3)–(13) отримана і побудована на рис. 8 ХНОС, яка 
для повздовжнього збудження позначена літерою d.   

При тих же значеннях струму Is низка значень 
ЕРС Ea розрахована і при поперечному збудженні ТГ 
(рис. 7, б), і ХНОС дана на рис. 8 з позначкою q. На 
рисунку ЕРС і струм подані у відносних одиницях 
(в.о.), а за їх базові значення прийнято номінальну 

напругу UsN і значення 
струму Iso, відповідно.   

На рис. 8 видно, що 
при повздовжньому збу-
дженні на ділянці до UsN 
магнітна система ТГ на-
сичена слабо, а от при 
поперечному збудженні 
вона починає насищатися 
раніше, що відбувається 
через насічення вузьких 
зубців осердя статора.  

Розбіжність ХНОС 
за різними осями (рис. 8) 
вказує на те, що вважати 
ТГ неявнополюсною ЕМ, 
як це прийнято в теорії [1] 
і при проектуванні [2], є 

доволі вагомим припущенням. При різних електрома-
гнітних розрахунках на основі класичної теорії ЕМ це 
може призвести до похибок того же рівня, як і розбі-
жність кривих на рис. 8.   

8. Характеристика короткого замикання.  
Характеристикою короткого замикання (ХКЗ) 

називають залежність фазного струму обмотки стато-
ра ТГ від струму збудження Is(If) при симетричному 
трифазному короткому замиканні (КЗ), при якому 
напруга на затисках ТГ Us є нульовою.   

При цьому векторне рівняння рівноваги напруг 
(18) має вигляд:  

El = UR  – E,   (51) 
що проілюстровано на рис. 2, е (щоправда це умовна 
діаграма, тому що насправді кут, який визначається за 
формулою El = arctg(Xv/Rs), буде близьким до 90).  
 Діюче значення результуючої ЕРС відповідно до 
рис. 2, е становить:  

22
Rvl UEE  ,   (52) 

де E = XIs і UR = RsIs. 
При КЗ вектор власного МПЗ обмотки статора 

a буде направлений практично зустрічно вектору 
МПЗ f від обмотки збудження, і вони майже компе-
нсують один одного. Однак повинна існувати їх різ-
ниця, за рахунок якої і створюється ЕРС El. Це прин-
ципово важливо, тому що без неї в ТГ не будуть підт-
римуватися ніякі електромагнітні процеси.   
 Для розрахунку будь-якої точки на характерис-
тиці КЗ можна задати якийсь струм обмотки статора Is 
і при відомих опорах обмотки статора X і Rs визначи-
ти El та El. Далі, через розрахунки МП ітераційним 
шляхом знайти кут  та струм збудження If, які виво-
дять ТГ на фіксовані значення ЕРС El та згаданий кут 

El. Щоправда значення  буде близьким до –180, але 
ж не таким, що дорівнює.   
 В принципі, ітераційний процес подібний до то-
го, що представлено в розділі 5 для режиму наванта-
ження, і, навіть більш простим, тому що при КЗ маг-
нітна система ТГ ненасичена і взаємозв’язки електро-
магнітних величин близькі до прямопропорційних.   

Це ж полегшує і завдання початкових значень 
величин на початок ітераційного процесу. Так, для 
визначення початкового значення струму збудження 
If,1 робиться така підготовка.   
 На основі повздовжньої ХНОС (рис. 8) визнача-
ється ЕРС реакції якоря:  

so

ao
sa I

EIE  ,    (53) 

де значення Eao и Iso беруться з того ж розділу 7. 
При КЗ вектори ЕРС Ef, Ea та El спрямовані май-

же по одній лінії, але Ea та Ev зустрічно до Ef. Тому  
Ef = Ea + El.   (54) 

На основі ХНХ (рис. 6) обчислюється вже зазна-
чений початковий струм:  

fo

fo
ff E

I
EI ,1 ,   (55) 

де значення Efo и Ifo беруться з того ж розділу 6. 
 Вектори ЕРС Ef і Ea при КЗ спрямовані майже 
зустрічно, тому і вектори МПС f і a спрямовані 
аналогічно. З цього виходить, що між вектором Is , що 
паралельний a, і вектором f кут  складає приблиз-
но –180, а це й буде його початковим значенням 1.  

Пошук уточнених значень If і  виконується іте-
раційними розрахунками МП таким самим методом, 
який викладено в розділі 5. Тільки тепер критеріями 
досягнення результату замість напруги Us  і кута s 
виступають ЕРС El та кут El. Таким чином, для по-
шуку базової точки для ХКЗ взяли номінальний фаз-
ний струм IsN і ітераційним шляхом визначили струм 
збудження If, при якому отримуються зазначені ЕРС 
El та кут El. При цьому отримали низку значень та-
ких величин:  
If = 2361 А;   El = 728 В;   Θ = 2,36;   El = 87,58;   
 = –179,94. 
 На рис. 9 показана картина МП в розрахованому 
режимі КЗ. 

 
Рис. 9 – Магнітне поле 

ТГ в режимі КЗ 

 
Рис. 10 – Характеристика 

КЗ 
 
Відомо, що ХКЗ являє собою майже пряму лінію, 

що виходить з початку координат If, Is. Тому за двома 
точками на рис. 10 побудовано ХКЗ.  

Для контролю все теж виконано при струмі об-
мотки статора Is = 0,5 IsN. В результаті розрахунків 

 
Рис. 8 – Характеристики 
намагнічування обмотки 

статора: d – за повздовжньою 
і q – поперечною осями  
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отримано If = 1180,4 А; El = 364 В; El = 87,56; 
Θ = 2,38  = -179,94. Ця точка також нанесена на 
ХКЗ (рис. 10), і вона підтвердила прямолінійність цієї 
характеристики.  

9. Регулювальна характеристика. 
Регулювальною характеристикою (РХ) назива-

ють залежність струму збудження від фазного струму 
обмотки статора ТГ If(Is) при симетричному трифаз-
ному навантаженні при умові номінальної напруги на 
затисках UsN та заданого коефіцієнта потужності, 
приміром, номінального cos sN, а значить – відповід-
ного фазного зсуву sN.  

Початком РХ є точка, яка відповідає ХНХ при 
UsN, тобто при Is=0 значення струму складає Ifo (див. 
розділ 6).   

Далі задається низка значень струму Is з деяким 
кроком від 0 до 1,2IsN і кожного разу при заданих зна-
ченнях Us та s через розрахунок магнітного поля зна-
ходиться значення струму збудження If та супутнє 
йому значення кута β. При цьому для отримання кож-
ної точки РХ необхідно застосовувати ітераційний 
процес відповідно до методики, яка докладно описана 
у розділі 5.   

Вихідні значення величин If,  для кожного чер-
гового значення струму статора Is можна підготувати 
за методикою, яка викладена у розділі 4. Причому це 
можна робити окремо для кожної чергової точки з 
новим значенням струму Is, а можна це зробити для 
якійсь однієї точки, а результати її розрахунку щодо 
If,  брати як вихідні дані для наступної точки. У дру-
гому випадку інтервал зміни струму Is проміж точка-
ми повинен бути достатньо малим.  

Конкретні розрахунки виконані з основним кро-
ком струму статора 0,1IsN, але при малих значеннях 
цього струму поблизу точки НХ, а також на деяких 
інших ділянках ітераційний процес був нестійким, 
тому тут приймалися «спеціальні заходи».  

Для основного варіанта при номінальному кое-
фіцієнті потужності cossN розраховані регулювальна 
характеристика та супутні залежності величин зобра-
жено на рис. 11, а. Тут і далі кути вимірюються в гра-
дусах, решта величин – у відносних одиницях, причо-
му базовими значеннями прийнято: для Is, Mem, Ps – їх 
номінальні значення, для El – номінальна напруга UsN, 
для If – значення струму НХ Ifo з розділу 6.  

Розрахунки повторили для інших значень коефі-
цієнта потужності, і три РХ разом з графіками кута 
навантаження Θ надано на рис. 11, б, де позначено 
варіанти: 1 – coss = 0,85 (s > 0); 2 – coss = 1; 3 –
 coss = 0,85 (s < 0). Для варіантів 2 і 3 ті самі графі-
ки, що і для варіанта 1 на рис. 11, а, наведено на 
рис. 11, в, г.  

Картини МП цих варіантів при номінальному 
струмі статора подано: 1 – рис. 1; 2 і 3 на рис. 12 а і б, 
відповідно, де можна прослідкувати їх зміни.  
Аналіз залежностей на рис. 11 проявляє характер змін 
величин, які є супутніми до РХ, зокрема те, що ЕРС El 
залишається майже на одному рівні в широкому діа-
пазоні навантаження ТГ. А також те, що при зазначе-
них змінах coss зменшення струму збудження при 
збільшенні струму статора компенсується збільшен-
ням кута навантаження. Відповідні зміни нахилу си-
лових ліній МП видно на рис. 1 та рис. 12. 

В цілому можна зауважити, що форма і зміни РХ 
відповідають класичним уявленням про них [1], але 
рівень адекватності представлених характеристик є 
недосягненим для класичних методів розрахунку че-
рез супутні ним значні припущення.   
 

 
а       б 

 

 
в      г 

Рис. 11 – Регулювальні характеристики  
та супутні залежності величин: 

а – coss = 0,85 (s > 0); в – coss = 1; г – coss = 0,85 (s < 0) 
 

 
а      б 

Рис. 12 – Магнітні поля ТГ в режимі навантаження  
при номінальному струмі статора: 

а – coss = 1; б – coss = 0,85 (s < 0) 

10. Кутова характеристика.  
Кутова характеристика ТГ – це залежність його 

електромагнітного моменту (ЕММ) від кута наванта-
ження Mem(Θ) при незмінних значеннях струму збу-
дження If та напруги Us [1].   

Для розрахунку низки точок кутової характерис-
тики задається низка значень кута навантаження  з 
деяким кроком. І щоб отримати конкретну точку на 
характеристиці через розрахунок МП необхідно до 
заданого струму If підібрати такі значення струму об-
мотки статора Is та кута його узагальненої початкової 
фази β (2), які після чисельно-польового розрахунку 
виводять на задані кут Θ напругу Us.   

За розрахованим МП визначення ЕММ прово-
диться досить просто програмними засобами FEMM 
[10] на основі відомої формули через тензор магніт-
ного натягу Максвелла:  
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де Br и B – радіальна і кутова складові магнітної ін-
дукції; rr і rs – радіуси кіл, що обмежують площу по-
перечного перерізу проміжку S з боків ротора і ста-
тора.  
 Процес визначення точок на кутовій характерис-
тиці будується через ітераційний розрахунок МП і 
потрібних величин подібно тому, що викладено в роз-
ділі 5, але зі зміною ролей окремих величин.   
 Для ітераційного розрахунку МП, яке відповідає 
конкретній точці характеристики, тепер, на відміну 
від розділу 5, при заданих значеннях Ir і Θ необхідно 
задати початкові значення струму Is і кута β, що ро-
биться за відомими аналітичними співвідношеннями. 
 Спочатку за даними розрахунку МП в режимі 
НХ (розділ 6) знаходиться умовна ЕРС обмотки ста-
тора від МПС, створеного обмоткою ротора:  

f
fo

fo
f I

I
E

E  .    (57) 

На основі співвідношення ЕРС на рис. 3 і при-
пущення, що поки невідома ЕРС дорівнює напрузі Us 
(див. рис. 2), отримаємо ЕРС реакції якоря:  

 cos222
sfsfa UEUEE .  (58) 

Використовуючи дані з розділу 7, через пропор-
цію, аналогічну (53), отримуємо фазний струм обмот-
ки статора:  

ao

a
sos E

EII  .     (59) 

Фазовий зсув між El та Is [1]:  








 


a

f
El E

E sin
arccos .   (60) 

знаходимо за рис. 13, де зображено спрощений анало-
гічно рис. 3 фрагмент векторної діаграми за рис. 2.  




co
s

El
E f

sin

 
Рис. 13 – Спрощений фрагмент векторної діаграми ЕРС 

 
Тоді на основі векторної діаграми (рис. 2) і (19), з 

урахуванням , що Θ = – γψl, знайдемо необхідний кут:  
β = – (El + Θ + 90).  (61) 

Таким чином, для першої ітерації готові перші 
наближення значень струму Is і кута β, тобто Is0 за (59) 
і 0 за (61), які разом зі струмом збудження If дозво-
ляють проводити розрахунок МП.  Для виведення 
стану ТГ із бажаною точністю на задані значення Us 
та , ітераційний процес можна організувати таким 
самим чином, як і у розділі 5. Але тепер замість стру-
му статора Is фіксованим є струм ротора If, а струм Is 
потрібно знайти разом з тим самим кутом β. Замість 
кута s фігурує кут , який потрібно забезпечити. 
Роль напруги Us зберігається – вона задана і її потріб-
но забезпечити.   

По аналогії з рис. 4, навколо точки с координа-
тами Is0, 0 береться координатний прямокутник з ро-

змірами, наприклад, такими:  
=(1–3);   Is=(0,01–0,04) Iso.  (62) 

Боки прямокутника мають координати: 
β1= β0 – β / 2; β2 = β0 + β / 2;   (63) 
Is1= Is0 – Is / 2; Is2 = Is0 + Is / 2.   (64) 

Для двох пар значень  
i; Isj,  i = 1,2; j = 1,2;   (65) 

проводиться розрахунок МП в режимі навантаження, 
і за відомою методикою отримуються по дві пари 
значень фазної напруги Us  (22) та кута навантаження 
Θ = – γψl через (10) та ВД (рис. 2).   

Далі, діючи за методикою, вираженою аналогіч-
но формулам (45)–(50), знайдемо шукані значення  
та Is , які повинні забезпечити задані вихідні парамет-
ри ТГ – Us та Θ.  

Таким спосо-
бом було викона-
но розрахунки 
низки точок куто-
вої характеристи-
ки при зміні кута 
навантаження  
від 0 до 180 з 
кроком 5 при 
номінальних зна-
ченнях напруги Us 
та струму збу-
дження If. Елект-
ромагнітний мо-
мент Mem за ходом 
розрахунків ви-
значається за фо-
рмулою (56).  

У підсумку отримано кутову характеристику 
Mem(), зображенау на рис. 14. На рисунку одночасно 
показано графіки супутніх змін струму статора Is та 
коефіцієнту потужності coss, а також кутів β і s. 
Тут, як і раніше, прийняті вже зазначені одиниці ви-
міру величин.  

Додатково до різноманітних картин МП, на 
рис. 15 наведено ще одну – в режимі навантаження 
при куті навантаження Θ, який дорівнює 90. При 
цьому отримано Is = 16694 А; s = – 26,21; coss = 
0,897; β = – 158,74; Mem = 1665 кН·м. Практично така 
сама картина МП є на рис. 12, б, але для іншого ре-
жиму ТГ.  

Зазначимо, що для початкової, критичної та кін-
цевої точок мала місце нестійкість ітераційного про-
цесу розрахунку, і для подолання цього приймалися 

додаткові заходи.   
Як і у розділі 

9 можна зауважи-
ти, що форма ку-
тової характерис-
тики відповідає 
класичним уяв-
ленням про неї [1], 
але рівень її адек-
ватності, безсум-
нівно, є найвищим 
порівняно з інши-
ми методами роз-
рахунку через су-
путні ним значні 
припущення. 

Примітно, що 
через різні власти-
вості магнітної 

 
Рис. 14 – Кутова характеристика  

і супутні залежності величин 

 
Рис. 15 – Картина МП ТГ в режимі 

кутової характеристики при куті 
навантаження Θ = 90  
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системи ТГ за різними осями (див. рис. 8), критична 
точка на характеристиці, у якій ЕММ сягає максиму-
му (рис. 14), виявилася зміщеною приблизно на 10 до 
початку координат від точки 90, де повинна бути 
критична точка відповідно класичної теорії [1] для 
неявнополюсного ТГ.   

11. U-подібні характеристики.  
U-подібною характеристикою синхронних ма-

шин називають залежність струму обмотки статора 
від струму збудження Is (If) при визначеному рівні 
активної потужності Ps, а також при синхронній час-
тоті обертання та номінальній напрузі UsN [1]. Така 
характеристика має сенс у випадку роботи ТГ на ме-
режу дуже великої потужності, тобто на електроенер-
гетичну систему.  

Для отримання U-подібної характеристики для 
заданого значення активної потужності Ps необхідно 
задати низку значень струму If і визначити через роз-
рахунок МП відповідну низку значень струму Is.  

Але така задача, як і попередні, не має прямого 
розв’язання і потребує залучення ітераційного проце-
су. Для його початку треба мати початкові – вихідні 
значення деяких відповідних величин. Тому перед 
розрахунком U-подібної характеристики, як і раніше, 
треба мати результати окремих розрахунків МП об-
мотки ротора і трифазної обмотки статора, як це вка-
зано у розділах 6 і 7.  

Тому що U-подібна характеристика будується по 
точках, то сформуємо алгоритм розрахунку однієї її 
точки. Він починається с завдання конкретного зна-
чення струму збудження If і пошуку початкових зна-
чень струму статора Is і кута β , необхідних для роз-
рахунку МП в режимі навантаження.   

Для цього за формулою (57) знаходиться умовна 
ЕРС Ef обмотки статора від МПС, створеного обмот-
кою ротора.  

З відомої в теорії синхронних машин [1] формули 
активної потужності в першому наближенні при при-
пущенні El ≈ Us:  

 sin
s

fss
s X

EUm
P    (66) 

знаходиться кут навантаження ТГ: 













fs

s
EU

XP
3

arcsin s ,   (67) 

де умовний синхронний опір знаходиться за даними 
розділу 7:  

so

so
s I

EX  .    (68) 

Тоді за формулою (58) отримаємо ЕРС реакції 
якоря Ea і за формулою (59) виходить необхідний 
струм статора Is. За формулою (60) розраховується 
фазовий зсув El між El та Is і за формулою (61) – не-
обхідний кут β.   

Таким чином, для першої ітерації готові перші 
наближення значень струму Is і кута β, тобто Is0 і 0, 
які разом зі струмом збудження If дозволяють прово-
дити розрахунок МП.   

Для виведення стану ТГ із бажаною точністю на 
задані значення Us та Ps, ітераційний процес можна 
організувати таким же чином, як і у розділі 10. Там і 
тут фіксованим є струм ротора If, а струм Is потрібно 
знайти разом з кутом β. Замість кута  тепер фігурує 
потужність Ps, яку потрібно забезпечити. Роль напру-
ги Us зберігається – вона задана і її потрібно забезпе-
чити.   

Ітераційний процес будується на основі аналога з 
рис. 4 за формулами (62)-(65), і для двох пар значень:  

i; Isj,  i = 1,2; j = 1,2;   (69) 
проводиться розрахунок магнітного поля в режимі 
навантаження і за відомою методикою отримуються 
за (22) і попередніми для них величинами (див. роз-
діл 3) по дві пари значень фазної напруги Us і кута 
фазового зсуву s, а через них за (27) – і активної по-
тужності Ps.  

Шукані значення  та Is , які повинні забезпечити 
задані вихідні параметри ТГ Us та Ps – тоді ітерацій-
ний процес завершується за умовами, аналогічними 
(33), (34), але одразу для Us та Ps.  

Якщо взяти низку значень потужності Ps, то мо-
жна отримати сім’ю U-подібних характеристик. Кон-
кретно за викладеною методикою було виконано роз-
рахунки для ряду значень потужності ТГ: 1 – 0,05PN; 
2 – 0,25PN; 3 – 0,5PN; 4 – 0,75PN; 5 – PN.  

Саме так нумеровано, розраховано і побудовано 
на рис. 16 U-подібні характеристики. Разом з ними 
побудовано залежності коефіцієнта потужності coss. 
Струми статора і ротора на рис. 16 надані у в.о. ана-
логічно тому, що і на рис. 11.  

Такі самі U-подібні характеристики наведено на 
рис. 17, але поодинці і з додатковими залежностями 
супутніх величин.  

 

 
Рис. 16 – U-подібні характеристики ТГ 

 
Рис. 17 – U-подібні характеристики ТГ  

разом з супутніми залежностями величин: 
а – 0,05PN; б – 0,25PN; в – 0,5PN; г – 0,75PN; д – PN 
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В точках мінімуму струму статора цих характе-
ристик має місце coss = 1. Через ці точки можна про-
вести уявну криву, яка поділяє графіки на дві части-
ни: ліву – режим недозбудження і праву – режим пе-
резбудження.   

В нижчих екстремумах значень струму обмотки 
статора маємо за (27) для заданого значення Ps при 
cos s = 1 мінімуми струму статора:  

s

s
mins U

PI
3

 .     (70) 

Для розрахунку характеристик задавалася низка 
значень струму If від 0 до 1,2IfN з кроком 0,04 в.о. Але 
точки проходилися у зворотному порядку, починаючи 
з найбільших значень струму If. Кожного разу почат-
кові значення струму Is і кута β за викладеною мето-
дикою задавалися лише для перших точок, а далі для 
наступних точок початкові значення бралися за ре-
зультатами розрахунків попередніх точок. Для кожної 
характеристики розрахунок точок завершувався при 
досягненні критичного кута навантаження Θcr = 90. 
Все це відображено на рис. 16 і рис. 17.  

Висновки.  
1. Розрахунок характеристик турбогенераторів, 

які зв'язують електромагнітні величини, властиві різ-
ним режимам їх роботи в енергосистемі, в найбільш 
адекватній формі може бути виконаний чисельно-
польовим методом, оскільки це зв'язано з мінімумом 
припущень порівняно з іншими методами.  

2. Розрахунок точок характеристик є, за суттю, 
рішенням зворотної задачі, в якій в більшості випад-
ків є дві базові і дві варійовані величини, тому це ви-
магає ітераційних розрахунків і відповідних аналітич-
них методів для завдання перших наближень значень 
варійованих величин.   

3. При чисельно-польових розрахунках характе-
ристик ітераційним методом в окремих точках вини-
кає нестійкість ітераційного процесу, наприклад, в 
точках при мінімальних навантаженнях або при кри-
тичному куті навантаження. Це вимагає спеціальних 
стабілізуючих методів коригування ітераційного про-
цесу.  

4. Залежності штатних електромагнітних величин, 
які зв'язуються в стандартизованих характеристиках, 
супроводжуються цікавими додатковими функціями 
електричних і кутових величин.   
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К. В. ЧУНИХИН 
 
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА МАГНИТНОГО МОМЕНТА СЕРДЕЧНИКОВ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ 

Показана актуальность определения магнитного момента сердечника электромагнита постоянного тока систем управления космическими 
аппаратами. Сделан обзор методов расчета магнитного момента цилиндрического сердечника при помощи коэффициентов размагничивания 
и интегральных уравнений. Более детально рассмотрены методы, основанные на использовании коэффициентов размагничивания, сделан их 
сравнительный анализ, а также исследована область применения в зависимости от уровня внешнего магнитного поля и относительной дли-
ны сердечника. Отмечены недостатки метода коэффициентов размагничивания и обоснована необходимость применения метода интеграль-
ных уравнений. 

Ключевые слова: магнитный момент, электромагнит постоянного тока, цилиндрический сердечник, коэффициент размагничивания, 
относительная длина, уровень внешнего магнитного поля. 

Показано актуальність визначення магнітного моменту осердя електромагніту постійного струму систем керування космічними апаратами. 
Виконано огляд методів розрахунку магнітного моменту циліндричного осердя за допомогою коефіцієнтів розмагнічування та інтегральних 
рівнянь. Більш детально розглянуто методи, основані на використанні коефіцієнтів розмагнічування, зроблено їх порівняльний аналіз, а 
також досліджено область застосування в залежності від рівня зовнішнього магнітного поля і відносної довжини осердя. Відзначено недолі-
ки методу коефіцієнтів розмагнічування і обґрунтована необхідність застосування методу інтегральних рівнянь. 

Ключові слова: магнітний момент, електромагніт постійного струму, циліндричне осердя, коефіцієнт розмагнічування, відносна дов-
жина, рівень зовнішнього магнітного поля. 

The relevance of determining the magnetic moment of the core of a DC electromagnet of spacecraft control systems is shown. The review of methods 
for calculating the magnetic moment of a cylindrical core by demagnetizing factors and integral equations is made. Methods based on the use of de-
magnetizing factors are considered in more detail, their comparative analysis is made, and the field of application is investigated depending on the 
level of the external magnetic field and the relative length of the core. It has been established that the field of application of experimentally determined 
demagnetizing factors is limited by the range (60–100) of the relative length of the core and the upper limit of the level of an external magnetic field of 
strength 10000 A/m, and for other variants of relative lengths and levels, additional experiments are necessary. The determination of the demagnetiz-
ing factors under the assumption of the uniformity of magnetization is possible if the relative length of the core and the level of an external magnetic 
field exceed, respectively, the values of 100 and 40000 A/m. The use of demagnetizing factors under the assumption of constant magnetic permeability 
for cores of relative length not less than 60 with the level of an external magnetic field whose strength does not exceed 10000 A/m is not sufficiently 
substantiated, since its values may differ by an order of magnitude at different points of the core. The drawbacks of the method of demagnetization 
factors are noted and the necessity of using the method of integral equations is justified. 

Keywords: magnetic moment, DC electromagnet, cylindrical core, demagnetizing factor, relative length, level of an external magnetic field. 
 

Введение. Одним из важнейших элементов сис-
темы управления по ориентации космического аппа-
рата в околоземном космическом пространстве явля-
ется электромагнит постоянного тока [1]. Он состоит 
из цилиндрического сердечника из материала с высо-
кой магнитной проницаемостью и соосной намагни-
чивающей катушки. При конструировании космиче-
ского аппарата возникает задача уменьшения габари-
тов, массы и энергопотребления его элементов, в ча-
стности для электромагнита – это определение опти-
мальных размеров сердечника, обмоточных данных 
катушки для достижения требуемого значения его 
магнитного момента. Магнитный момент электромаг-
нита определяется суммой [1] 

cem ΜΜΜ


 , 

где M


, cM


 – магнитные моменты сердечника и ка-
тушки электромагнита. 

Магнитный момент катушки можно определить 
аналитически. Вектор M


 рассчитывают по такой 

формуле: 

 
V

MdVMJΜ


,     (1) 

где )(MJ


 – намагниченность сердечника;  V, dVM – 

объем сердечника и его элемент с центром в точке M с 
текущими координатами. 

Для определения M


 необходимо рассчитать 
магнитостатическое поле сердечника, расположенного 
во внешнем поле намагничивающей катушки. 

Краткий обзор литературы. Получили развитие 
такие методы расчета магнитостатического поля ци-
линдрического сердечника, расположенного в одно-
родном магнитном поле: метод, основанный на при-
менении коэффициентов размагничивания [1–5] и ме-
тод интегральных уравнений [6–9]. В [2] описан ана-
литический расчет коэффициентов размагничивания 
при допущении однородности намагничивания. В [1, 
3] для учета неоднородности намагничивания на ос-
нове экспериментальных данных получены эмпириче-
ские формулы для определения коэффициентов раз-
магничивания. Однако, как будет показано, их область 
применения достаточно ограничена относительной 
длиной сердечника и уровнем внешнего магнитного 
поля. В [4, 5] коэффициенты размагничивания опре-
делены при допущении постоянства магнитной про-
ницаемости по всему объему сердечника. В [6–8] при 
таком же допущении численно решены интегральные 
уравнения относительно поверхностной плотности 
фиктивных магнитных зарядов [6, 7] и нормальной 
проекции вектора намагниченности [8]. Причем в [6, 
7] исследовано влияние относительной длины и маг-

© К.В. Чунихин, 2019 
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нитной проницаемости сердечника на коэффициенты 
размагничивания, а в [8] проведено сравнение с мето-
дом конечных элементов путем сопоставления соот-
ветствующих значений индукции магнитного поля 
внутри сердечника при разных магнитных проницае-
мостях. В [9], используя метод интегральных уравне-
ний относительно касательной проекции вектора на-
магниченности [10], проведен расчет магнитостатиче-
ского поля сердечника с учетом нелинейности мате-
риала. Для учета нелинейности материала в этой рабо-
те сердечник разбивали на кольцевые элементы, в 
границах каждого элемента которых проекции вектора 
намагниченности принимались постоянными. Макси-
мальное значение магнитной проницаемости материа-
лов, используемых в работе [9], относительно невели-
ко, как и невелико относительное ее изменение по 
объему сердечника, что нехарактерно для материала 
сердечника электромагнита постоянного тока системы 
управления космическими аппаратами. 

Цель работы – анализ и сравнение методов рас-
чета магнитного момента цилиндрического сердечни-
ка с использованием коэффициентов размагничива-
ния, а также определение области возможного приме-
нения каждого из них в зависимости от уровня внеш-
него магнитного поля и относительной длины сердеч-
ника. 

Общие положения определения магнитного 
момента сердечника при помощи коэффициентов 
размагничивания. Рассмотрим цилиндрический сер-
дечник длиной b радиуса R из пермаллоя 50Н, распо-
ложенный соосно с внешним постоянным однород-
ным магнитным полем напряженностью 0H


 в неогра-

ниченном немагнитном и непроводящем пространстве 
(рис. 1). Авторы работ [1–5] принимают следующие 
допущения: векторы напряженности и индукции маг-
нитного поля, намагниченности имеют только осевые 
проекции Hz, Bz и Jz (далее индекс z опускаем); в попе-
речных сечениях сердечника величины H, B и J посто-
янны, а их значения принимают за усредненные в этих 
сечениях. 

Рис. 1 – Меридианное сечение сердечника 

Известно, что коэффициент размагничивания N 
эллипсоида вращения, главная ось которого совпадает 
с направлением вектора напряженности 0H


, зависит 

только от соотношения осей эллипсоида, а магнитное 
состояние описывается уравнением [11] 

NJHH  0 , 

в котором величины H, J и N не зависят от координат 
точки наблюдения внутри эллипсоида. 

Коэффициенты размагничивания для ферромаг-
нитных тел цилиндрической формы, в отличие от тел 
формы эллипсоида вращения, даже в однородном на-
магничивающем магнитном поле зависят от коорди-
нат точки наблюдения и магнитных свойств материала 
[1]. Поэтому рассматривают два уравнения [1, 7]: 

цц0ц JNHH  ;    (2) 

сс0с JNHH  ,    (3) 

где Jц и Jс, Hц и Hс – средние по центральному сече-
нию и объему сердечника намагниченности J и на-
пряженности H;  
 Nц и Nс – центральный (баллистический) и сред-
ний (магнитометрический) коэффициенты размагни-
чивания [1, 7, 11]. 

Рассмотрим метод определения магнитного мо-
мента сердечника, предлагаемый в работе [1]. Кривая 
намагничивания для материала сердечника пермаллой 
50Н аппроксимирована зависимостью 

   JacJJH  ,    (4) 

где  a = 1,25·106 А/м, c = 40 А/м. 
Приравнивая правые части (2) и (4), получаем 

формулу для величины Jц: 

 

  .4

2
1

0ц
2

0ц

0ц
ц

ц






aHNcHaN

cHaN
N

J
  (5) 

Для установления связи между величинами Jц и 
Jс предлагают приравнивать правые части (2) и (3), 
тогда она имеет вид: 

ссцц NJNJ  .     (6) 

Такая связь справедлива, если абсолютные зна-
чения Hц и Hс много меньше, чем значения H0, NцJц, 
NсJс. Но это относится к сердечникам относительной 
длины b/R < 20, магнитный момент которых относи-
тельно мал. Поэтому выражение (6) не вполне кор-
ректное, особенно для сердечников с относительной 
длиной b/R > 60. Далее мы покажем, что существует 
связь, подобная (6), которую как раз применяют в [1]. 
Используя соотношение (6) совместно с (5), оконча-
тельно получим: 

 

  .4
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1

0ц
2

0ц

0ц
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aHNcHaN

cHaN
N

J
  (7) 

В силу осевой симметрии поля, а также принятых 
допущений, магнитный момент сердечника будет 
иметь только осевую проекцию, тогда исходя из фор-
мулы (1) эта проекция определяется следующим обра-
зом: 
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bRJM z
2

с  .   (8) 

Таким образом, если известны значения Nц и Nс, 
то расчет магнитного момента сердечника сводится к 
определению величин Jс и Mz по формулам (7) и (8). 
Ниже детально описаны методы определения коэффи-
циентов Nц и Nс. 

Определение коэффициента Nц при допуще-
нии однородности намагничивания. Для этого ме-
тода принимают еще одно допущение: значение J по-
стоянно по всему объему сердечника. Это допущение 
возможно в случае, если внешнее магнитное поле на-
столько велико, что результирующее магнитное поле 
соответствует участку насыщения кривой намагничи-
вания материала преобладающей части сердечника. 
Второй случай – это когда относительная длинна сер-
дечника высока настолько, что при некотором уровне 
H0 напряженность H будет также соответствовать уча-
стку насыщения кривой намагничивания для большей 
части сердечника. Тогда Jц = Jс и для расчета магнит-
ного момента Mz необходимо только определить ко-
эффициент Nц. Аналитическая формула расчета такого 
коэффициента для однородно намагниченного цилин-
дра в однородном магнитном поле впервые была 
предложена в работе [2]: 

    kEkK
kR
bN 


1ц ,    (9) 

где K(k) и E(k) – полные эллиптические интегралы 
первого и второго рода модуля k [12]; 

   2/122 161 
 Rbk . 

В этом случае магнитный момент рассчитывается 
помощи выражения (8) с учетом (5) и Jц = Jс. 

Определение коэффициентов Nц и сN~  неодно-
родно намагниченных сердечников на основе экс-
периментальных данных. Для определения коэффи-
циента Nц в работе [3] использовалась формула для 
коэффициента размагничивания эллипсоида вращения 
с поправочным множителем, полученного на основе 
экспериментальных определений коэффициентов Nц 
для сердечников разной относительной длины из ма-
териала высокой магнитной проницаемости. Она име-
ет следующий вид: 
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При определении коэффициента Nс используют 
характер распределения индукции B вдоль оси сер-
дечника. Это распределение в работе [13] описано в 
виде степенного ряда 
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где C1, C2… – функции магнитной восприимчивости; 

 Bц – средняя по центральному сечению индукция 
B. 

Учитывая, что J >> H для рабочего участка кри-
вой намагничивания (4), можно перейти из (11) к за-
висимости для намагниченности J, имеем: 
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Ввиду сложности определения функций C1, C2…, 
в [3] ограничиваются первыми двумя членами степен-
ного ряда (12), дающие достаточную точность для 
инженерных расчетов: 
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b
zCJzJ .    (13) 

Тогда интегрируя по z от –b/2 до b/2 левую и 
правую части выражения (13), деленные на b, получим 
выражение для величины Jс: 







 

3
1 1

цc
СJJ . 

Сопоставляя последнее выражение и связь (6), 
введем коэффициент с

~N , равный 

31
~

1

ц
с С

N
N


 ,    (14) 

тогда получим связь, подобную (6): 

ссцц
~NJNJ  .    (15) 

Заметим, что в общем случае значение с
~N  не 

равно Nс. Их значения будут близки при относитель-
ной длине b/R < 20 и сильно отличаться (более чем в 
два раза) при b/R > 60. Именно соотношение (15), а не 
(6) использовалось в работе [1], а в формуле (7) вме-
сто коэффициента Nс использовалось с

~N . Значения С1 
лежат в диапазоне 0,6–0,9 в зависимости от магнитной 
проницаемости материала. Для пермаллоя 50Н при 
b/R = (60–100) значение С1 = 0,6 [1], однако в [3] ука-
зывается, что С1 ≈ 0,8–0,85 для b/R = 104,4. Как видим, 
возникает противоречие в значениях С1. 

Аналитическое определение коэффициента 

сN~  неоднородно намагниченных сердечников при 
допущении постоянства магнитной проницаемо-
сти. В связи с такими разночтениями в значениях С1 и 
необходимостью проведения экспериментов для раз-
ных материалов, в работе [4], основываясь на прове-
денных экспериментах и численных расчетах при по-
мощи метода интегральных уравнений [10] для раз-
личных материалов и относительных длин сердечни-
ков при разных уровнях внешнего магнитного поля, 
получили следующую формулу для распределения 
намагниченности J: 
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где  F(z, b, R, H0, Hcs) – корректирующая функция, 
определяющаяся как 

4

32121

2
1

1 
1

11 













b
z

fffff
F ; 

 f1, f2, f3 – некоторые функции; 

  2

00

0
1 












H
HBf ; 

 
2

0

0
2

5
2 106,02


























csH
HB

R
b

R
bf ; 

 





 


0

00
3 HB

H
R
bf . 

В функциях f1, f2, f3 величина Hcs – коэрцитивная 
сила, µ0 – магнитная постоянная, B(H0) – магнитная 
индукция материала сердечника в замкнутой магнит-
ной цепи при намагничивающем магнитном поле H0. 

Проведя аналогичное действие по усреднению 
намагниченности J по объему сердечника для форму-
лы (16) как для (13), получим выражение для величи-
ны Jс: 
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Для сердечника из пермаллоя 50Н, последнюю 
формулу можно упростить. Поскольку Hcs = 0 (сер-
дечник не перенасыщаем), тогда функция f2 = 0 и 
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В этом случае коэффициент с
~N  получим из (15) 

и (17): 
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Значение B(H0), используемое для расчета функ-
ции f3, определим при помощи кривой намагничива-
ния (4) и связи между величинами B, J и H на основе 
модели намагничивания молекулярными токами [14] 

 JHB  0 ,     (19) 

имеем: 

    cHaHHB  0000 1 . 

В работе [5], используя метод эквивалентной 
электрической цепи, получено распределение магнит-
ного потока по сечениям вдоль сердечника. Оно имеет 
следующий вид: 
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где Фц – магнитный поток в центральном попереч-
ном сечении сердечника; 
 Kb, γb – функции, которые определяются как 
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В функциях Kb, γb коэффициенты βb и mb опреде-
ляются следующим образом: 
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где коэффициент mR равен 
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Для определения зависимости µr(Jц) (рис. 1) ис-
пользуем кривую намагничивания (4) и связь (19), 
имеем: 

    cJaJr цц 1  . 

Среднее по длине сердечника значение магнит-
ного потока имеет вид [5]: 
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В силу принятого допущения о постоянстве ве-
личин H, B, J по сечениям сердечника, связи магнит-
ного потока Ф с индукцией B и того, что J >> H, полу-
чим выражение 
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из которого определим коэффициент с
~N , используя 

(15): 
1

цс 1
22

sh
2

1~






























 







 


bbK
NN bbb . (22) 

Сравнение методов и определение области их 
возможного применения. Введем такую нумерацию 
рассмотренных выше методов расчета магнитного 
момента при помощи коэффициентов размагничива-
ния: 1 – метод, основанный на допущении однородно-
сти намагничивания сердечника; 2 и 3 – методы, осно-
ванные на экспериментальных данных при С1 = 0,6 и 
С1 = 0,8 (см. формулу (14)); 4 и 5 – методы, основан-
ные на допущении постоянства магнитной проницае-
мости по формулам (18) и (22). В таблице 1 представ-
лены результаты расчета магнитного момента Mz вы-
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шеописанными методами при разных b и H0, а на 
рис. 2–4 – зависимости Mz(H0) при разных b. Радиус 
сердечника принят постоянным и равным R = 5 мм. 

Таблица 1 – Значения Mz, рассчитанного разными методами 
при разных b, H0 

М
ет

од
 

b, мм; b/R 
H0, А/м 

1000 2000 5000 10000 20000 50000 

1 

40; 8 0,11 0,22 0,55 1,09 2,19 3,92 
80; 16 0,82 1,64 4,08 7,51 7,82 7,85 
165; 33 6,89 13,03 15,97 16,12 16,16 16,19 
330; 66 29,86 31,52 32,11 32,26 32,33 32,37 
500; 100 46,64 47,99 48,68 48,89 48,99 49,05 

1000; 200 94,17 96,19 97,39 97,78 97,98 98,10 

2 

40; 8 0,06 0,12 0,31 0,62 1,25 3,04 
80; 16 0,25 0,50 1,24 2,48 4,93 6,27 
165; 33 1,41 2,81 7,00 12,52 12,91 12,95 
330; 66 8,26 16,27 25,41 25,77 25,86 25,90 
500; 100 23,80 36,63 38,82 39,09 39,18 39,24 

1000; 200 73,29 76,55 77,85 78,21 78,38 78,48 

3 

40; 8 0,06 0,11 0,29 0,57 1,14 2,79 
80; 16 0,23 0,45 1,14 2,27 4,52 5,75 
165; 33 1,29 2,58 6,42 11,48 11,84 11,87 
330; 66 7,57 14,91 23,29 23,62 23,70 23,74 
500; 100 21,82 33,58 35,59 35,83 35,92 35,97 

1000; 200 67,18 70,17 71,36 71,69 71,85 71,94 

4 

40; 8 0,07 0,14 0,35 0,71 1,42 3,51 
80; 16 0,27 0,55 1,38 2,77 5,58 7,27 
165; 33 1,54 3,08 7,75 14,04 14,76 15,26 
330; 66 8,99 17,84 28,35 29,34 30,17 31,13 
500; 100 25,96 40,35 43,74 45,10 46,36 47,65 

1000; 200 80,58 85,55 89,73 92,47 94,66 96,51 

5 

40; 8 0,06 0,13 0,32 0,65 1,29 3,15 
80; 16 0,24 0,49 1,22 2,44 4,87 6,30 
165; 33 1,33 2,65 6,61 11,85 12,51 13,21 
330; 66 7,51 14,79 23,48 24,65 26,01 28,15 
500; 100 21,26 33,00 36,50 38,71 41,29 44,47 

1000; 200 65,84 71,74 79,06 84,63 89,24 93,27 
 
Видим, что наибольшие значения магнитного 

момента Mz получаются по методу 1 (рис. 2–4, кривые 
1, 6), причем максимальные расхождения в его значе-
ниях по сравнению с другими методами наблюдаются 
при относительной длине b/R < 20 и напряженности 
H0 < (2000–5000) А/м. Начиная с b/R > 100 и 
H0 > 40000 А/м можно говорить о применимости этого 
метода в некотором приближении, причем относи-
тельные расхождения в значениях Mz по сравнению с 
другими методами лежат в пределах (4–36) %. Значе-
ния Mz, рассчитанные при помощи методов 2 и 3 при 
увеличении H0 > 10000 А/м практически не изменяют-
ся (рис. 3, кривые 7, 8), что является физически не-
обоснованным, поскольку сердечник еще не находит-
ся в состоянии насыщения, об этом свидетельствует 
кривая 6 рис. 3, которая показывает уровень насыще-
ния. Такое поведение кривых 7, 8 рис. 3 объясняется 
тем, что распределение намагниченности J по сечени-
ям сердечника для метода 2 и 3 описывается только 
двумя первыми членами степенного ряда (12), однако 
при постепенном насыщении центральной части сер-
дечника форма его распределения имеет более слож-
ный вид, которую необходимо описывать большим 
числом членов степенного ряда (12). Поэтому область 
возможного применения, помимо диапазона b/R = (60–

100) для методов 2 и 3 указанного в [1, 3], ограничи-
вается еще условием H0 < 10000 А/м. Для последних 
двух методов наблюдается похожее поведение кривых 
зависимостей Mz(H0), но при этом значения Mz метода 
4 (рис. 2–4, кривые 4, 9) всегда больше значений Mz 
метода 5 (рис. 2–4, кривые 5, 10), а расхождения в 
значениях Mz для метода 5 меньше, чем для метода 4 
по отношению к методу 2 в котором он применим [1] 
(рис. 2, кривые 2, 5 и 7, 10; рис. 3, кривые 2, 5). Пре-
имуществом 4-го и 5-го методов над 2-м и 3-м являет-
ся тот факт, что при больших уровнях H0 кривые 4-го 
и 5-го методов, в отличие от кривых 2-го и 3-го изме-
няются (см. рис. 4, кривые 4, 5 в сравнении с кривым 
2, 3 при H0 > 10000 А/м или кривые 9, 10 в сравнении с 
кривыми 7, 8 при H0 > 5000 А/м). Таким образом, ме-
тод 5 из рассмотренных является наиболее пригодным 
для расчета магнитного момента сердечника электро-
магнита с применением коэффициентов размагничи-
вания.  

Рис. 2 – Кривые зависимостей Mz(H0) для b = 40 мм (кривые 
1–5) и для b = 80 мм (кривые 6–10): кривые 1 и 6, 2 и 7, 3 и 
8, 4 и 9, 5 и 10 рассчитаны при помощи методов 1–5 соот-

ветственно 

Рис. 3 – Кривые зависимостей Mz(H0) для b = 165 мм (кри-
вые 1–5) и для b = 330 мм (кривые 6–10): кривые 1 и 6, 2 и 7, 
3 и 8, 4 и 9, 5 и 10 рассчитаны при помощи методов 1–5 со-

ответственно 

Анализ результатов расчета магнитного момента 
цилиндрического сердечника позволяет выделить сле-
дующие недостатки методов, основанных на приме-
нении коэффициентов размагничивания. Первый – это 
возможность расчета распределения только средних 
по сечениям осевых проекций векторов намагничен-
ности, индукции и напряженности магнитного поля 
при условии однородности внешнего намагничиваю-
щего поля. В реальных электромагнитах внешнее поле 
неоднородно, причем степень неоднородности возрас-
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тает с уменьшением относительной длины сердечни-
ка, кроме того, при b/R < 20 усиливается влияние 
краевых эффектов, учет которых даже эксперимен-
тальным путем определить сложно. 

Рис. 4 – Кривые зависимостей Mz(H0) для b = 500 мм (кри-
вые 1–5) и для b=1000 мм (кривые 6–10): кривые 1 и 6, 2 и 7, 
3 и 8, 4 и 9, 5 и 10 рассчитаны при помощи методов 1–5 со-

ответственно 

Второй недостаток – это необходимость экспе-
риментального определения коэффициентов размаг-
ничивания. Определение коэффициентов размагничи-
вания при допущении постоянства намагниченности 
дает большие расхождения в значениях Mz по сравне-
нию с другими методами, а при допущении постоян-
ства магнитной проницаемости при b/R > 60 и 
H0 < 10000 А/м не вполне корректно в силу того, что 
магнитная проницаемость может отличаться на поря-
док и более в разных точках сердечника.  

Третий недостаток – невозможность применения 
этих методов для осесимметричных тел более слож-
ной формы, в частности использование полюсных 
наконечников. 

Выводы. 
1. Область возможного применения коэффициен-

тов размагничивания для расчета магнитного момента 
цилиндрического сердечника из пермаллоя 50Н огра-
ничена уровнем внешнего магнитного поля и относи-
тельной длиной сердечника. 

2. Допущение однородности намагничивания 
может быть использовано при выполнении условий 
b/R > 100 и H0 > 40000 А/м, соответствующих насы-
щению преобладающей части сердечника. В осталь-
ных случаях наблюдаются большие расхождения (до 
300 %) в значениях Mz по сравнению с методами, ос-
нованными на экспериментальных данных. 

3. Применение в известных работах допущения 
постоянства магнитной проницаемости при b/R > 60 и 
H0 < 10000 А/м недостаточно обосновано, т. к. ее зна-
чения могут отличаться на порядок в разных точках 
сердечника. 

4. Экспериментально полученные коэффициенты 
размагничивания известны при b/R = (60–100) и 
H0 < 10000 А/м. Для других вариантов H0 и b/R требу-
ется проведение дополнительных экспериментов. 

5. В случаях, когда b/R и H0 не входят в область 
возможного применения коэффициентов размагничи-
вания, а также когда сердечник представляет собой 

осесимметричное тело более сложной формы или 
внешнее магнитное поле является неоднородным, це-
лесообразно применять метод интегральных уравне-
ний. 
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В. Ф. БОЛЮХ, Ю. В. КАШАНСКИЙ, И. С. ЩУКИН, Л. П. ЩУКИНА 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНО-
ИМПУЛЬСНОГО ПРЕССА ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ 

 
Розроблено математичну модель магнітно-імпульсного преса циклічної дії, яка на кожному робочому циклі розраховує комплекс взаємопо-
в'язаних електромагнітних, механічних і теплових процесів. Встановлено, що при циклічному режимі роботи перевищення температури 
якоря вище, ніж у обмотки індуктора. При слідуванні імпульсів зі шпаруватістю 200 під час паузи перевищення температури індуктора не-
значно збільшується, а якоря помітно знижується. Перевищення температури індуктора в пресі з аперіодичним імпульсом збудження і пов-
ним розрядом ємнісного накопичувача вище, ніж при використанні однонапівперіодного імпульсу збудження індуктора і збереженні части-
ни енергії в накопичувачі протягом всього циклічного процесу. Перевищення температур якоря в обох випадках практично однакові. При 
експериментальних дослідженнях на модельному магнітно-імпульсному пресі на кожному робочому циклі забезпечувався силовий імпульс 
тиску на керамічний порошок з амплітудою 85 МПа і тривалістю 1 мс. Показано, що збільшення кількості силових імпульсів ущільнює ке-
рамічний порошок, збільшуючи механічну міцність зразка, знижуючи його пористість і водопоглинання. Встановлено, що імпульсне пресу-
вання дозволяє отримати зразки, щільність яких на 12% більша за щільність зразків, отриманих статичним пресуванням. 

Ключові слова: магнітно-імпульсний прес, циклічна дія, математична модель, теплові процеси, експериментальні дослідження, кера-
мічний порошок, імпульсне пресування. 
 
Разработана математическая модель магнитно-импульсного пресса циклического действия, которая на каждом рабочем цикле рассчитывает 
комплекс взаимосвязанных электромагнитных, механических и тепловых процессов. Установлено, что при циклическом режиме работы 
превышение температуры якоря выше, чем у обмотки индуктора. При следовании импульсов со скважностью 200 во время паузы превыше-
ние температуры индуктора незначительно увеличивается, а якоря заметно снижается. Превышение температуры индуктора в прессе с апе-
риодическим импульсом возбуждения и полным разрядом емкостного накопителя выше, чем при использовании однополупериодного им-
пульса возбуждения индуктора и сохранении части энергии в накопителе в течение всего циклического процесса. Превышения температур 
якоря в обоих случаях практически одинаковы. При экспериментальных исследованиях на модельном магнитно-импульсном прессе на 
каждом рабочем цикле обеспечивался силовой импульс давления на керамический порошок с амплитудой 85 МПа и длительностью 1 мс. 
Показано, что увеличение количества силовых импульсов уплотняет керамический порошок, увеличивая механическую прочность образца, 
снижая его пористость и водопоглощение. Установлено, что импульсное прессование позволяет получить образцы, плотность которых на 12 
% выше плотности образцов, полученных статическим прессованием.  

Ключевые слова: магнитно-импульсный пресс, циклическое действие, математическая модель, тепловые процессы, эксперименталь-
ные исследования, керамический порошок, импульсное прессование. 
 

Purpose. Investigate the influence of the half-wave and aperiodic inductor excitation pulse on the efficiency and thermal processes of a magnet-
ic-pulse press operating in a cyclic mode. Experimentally establish the influence of the number of operating cycles on the indicators of pulsed pressing 
of ceramic powders. Methodology. With the help of a mathematical model, the thermal processes of a magnetic-pulse press of cyclic action with ape-
riodic and half-wave excitation pulses of an inductor winding depending on the number of excitation pulses are investigated. Experimental studies of 
samples formed of ceramic powders with a different number of power pulses were carried out on a model magnetic pulse press. Results. A mathemati-
cal model of a magnetic-pulse press of cyclic action has been developed, which at each working cycle calculates a complex of interconnected electro-
magnetic, mechanical and thermal processes. It has been established that during cyclic operation the temperature of the armature is higher than that of 
the inductor winding. With a significant period of pulse repetition during a pause, the temperature rise of the inductor increases slightly, and the anc-
hors decrease markedly. Experimental studies on a model magnetic pulse press at each working cycle provided a force pressure pulse on a ceramic 
powder with amplitude of 85 MPa and a duration of 1 ms. Originality. It is established that the temperature rise of the inductor in a press with an 
aperiodic excitation pulse and full discharge of the capacitive drive is higher than when using a half-wave inductor excitation pulse and saving part of 
the energy in the drive during the entire cyclic process. Temperatures of the armature are almost the same. It is established that pulse pressing allows to 
obtain samples, the density of which is 12% higher than the density of samples obtained by static pressing. Practical value. It is shown that an in-
crease in the number of power pulses compacts the ceramic powder, increasing the mechanical strength of the sample, reducing its porosity and water 
absorption. 

Keywords: magnetic pulse press, cyclic action, mathematical model, thermal processes, experimental studies, ceramic powder, pulse pressing. 
 

Введение. Линейные импульсные электромеха-
нические преобразователи, которые обеспечивают 
мощные силовые импульсы, широко используются во 
многих отраслях науки и техники в качестве уст-
ройств ударно-силового действия [1–3]. Одним из 
перспективных направлений применения указанных 
преобразователей является ударное прессование ке-
рамических порошков [4]. Для этого используют раз-
личные методы, которые сочетают статическое и ди-
намическое уплотнение, вибрационные и ударно-
волновые технологии. Большой интерес вызывает 
возможность использования импульсных источников 
энергии (взрыва, электромагнитного поля, электриче-
ского разряда, энергии удара ускоряемого твердого 
тела). Наибольших успехов достигла технология 

ударного прессования предварительно спеченных по-
рошковых заготовок [5]. Однако недостаток этой техно-
логии состоит в многоступенчатости процесса и его тру-
доемкости. Методы взрывного прессования позволяют 
получать заготовки высокой плотности, однако они дос-
таточно сложны в обслуживании и эксплуатации.  

Большую перспективность продемонстрировали 
магнитно-импульсные методы для формования нанораз-
мерных порошков [6, 7]. Установлено, что многократное 
последовательное импульсное воздействие позволяет 
уменьшить конечную пористость керамического порош-
ка [4]. Разрабатываются магнитно-импульсные прессы, 
совмещающие электромеханические импульсные преоб-
разователи электродинамического и индукционного ти-
пов [8]. Однако наиболее эффективным для магнитно-

© В. Ф. Болюх, Ю. В. Кашанский, И. С. Щукин, Л. П. Щукина, 2019 
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импульсного пресса (МИП) одностороннего действия 
является линейный импульсный электромеханиче-
ский преобразователь индукционного типа коакси-
альной конфигурации. В этом преобразователе на 
подвижный электропроводящий якорь действуют 
импульсные электродинамические усилия (ЭДУ) со 
стороны  неподвижной обмотки индуктора при воз-
буждении ее от емкостного накопителя энергии 
(ЕНЭ) [9, 10]. 

Следует отметить, что при циклическом режиме 
работы МИП могут проявиться проблемы, связанные 
с перегревом его активных элементов – неподвижного 
индуктора и подвижного электропроводящего якоря. 
Это требует оценки влияния количества рабочих цик-
лов на превышения температур в активных элементах 
МИП. Кроме того не исследовано влияние формы 
токового импульса на эффективность работы и тепло-
вые процессы в МИП. 

Постановка задачи. Необходимо исследовать 
влияние однополупериодного и апериодического 
импульса возбуждения индуктора на эффективность 
и тепловые процессы МИП, работающего в цикли-
ческом режиме, и экспериментально установить 
влияние количества рабочих циклов на показатели 
импульсного прессования керамических порошков. 

Математическая модель МИП. Математиче-
ская модель МИП циклического действия должна в 
каждом рабочем цикле оперативно рассчитывать 
комплекс взаимосвязанных электромагнитных, ме-
ханических и тепловых процессов, учитывать изме-
няемую магнитную связь между подвижным элек-
тропроводящим якорем и неподвижной обмоткой 
индуктора при прямом ходе, перемещение якоря под 
действием возвратной пружины при обратном ходе, 
изменение сопротивления обмотки индуктора и яко-
ря из-за нагрева импульсными токами, комплекс 
сил, действующих на якорь, условия охлаждения и 
теплового взаимодействия активных элементов. При 
этом необходимо учитывать, что по сечению актив-
ных элементов наблюдаются незначительные темпе-
ратурные градиенты [11].  

В циклическом режиме работы целесообразно 
использовать цепную модель МИП с сосредоточен-
ными параметрами активных элементов, а решения 
уравнений представить в рекуррентном виде, считая 
все параметры на численно малом интервале 

kk ttt  1  неизменными [12]. 
Рассмотрим электрические процессы МИП, 

обеспечивающего однополупериодный импульс воз-
буждения обмотки индуктора с сохранением части 
энергии ЕНЭ и апериодический импульс возбужде-
ния с полным разрядом ЕНЭ (рис. 1). Будем пола-
гать, что пусковой тиристор VS и обратный диод VD 
являются идеальными, а коаксиально установленный 
якорь перемещается относительно обмотки индукто-
ра вдоль оси z со скоростью vz. 

Электромагнитные процессы, возникающие в 
МИП при подключении к ЕНЭ, можно описать 
уравнениями:  
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где n = 1, 2 – индексы индуктора и якоря соответствен-
но; Rn, Ln, Tn, in – активное сопротивление, индуктив-
ность, температура и ток n-го элемента соответственно; 
С0 – емкость ЕНЭ, заряженного до напряжения U0; 
M12(z) – взаимная индуктивность между индуктором и 
якорем. 

 
а 

 
б 

Рис. 1 – Схемы возбуждения индуктора МИП однополупери-
одным импульсом с сохранением части энергии ЕНЭ (а) и 
апериодическим импульсом с полным разрядом ЕНЭ (б) 

Обозначим величины: 1 1 1( )R R T ; 2 2 2( )R R T ; 

12 12 ( )M M z ; ( )z zv v t . 
Система уравнений (1)–(2) после ряда преобразо-

ваний приводится к уравнению: 
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Характеристическое уравнение дифференциально-
го уравнения (3) представляется в каноническом виде: 

0**
2

*
3  txsxrx ,          (4) 

где 32* aar  ; 31* aas  ; * 0 3t a a . 
Используя замену * 3y x r  , уравнение (4) при-

водится к виду: 
0**

3  qypy ,    (5) 

где 32
*** rsp  ;  3* * * * *2 3 3q r r s t   . 

Корни уравнения (5) находятся с использованием 
формулы Кардано: 
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**1 vuy  ; *2*12 vuy  ; *1*23 vuy  ,     (6) 
где  

3
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5,0
* 5,0 qDu  ; 3

*
5,0

* 5,0 qDv  ;  315,02,1 j ; 

   2*
3

* 23 qpD   – дискриминант уравнения (5). 
Если дискриминант 0D , то кубическое урав-

нение (5) имеет три действительных корня: 
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где р=1, 2, 3. 
Решение системы уравнений (1)–(2) находится 

в виде: 
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где А11,…, А23 – постоянные, определяемые в момент 
времени tk. 

После нахождения постоянных А11,…, А23 вы-
ражения для токов индуктора и якоря представляют-
ся в рекуррентном виде [12]: 
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где n=1, 2 при m=2, 1;    
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где )( kc tu  – напряжение ЕНЭ в момент времени tk. 
Если дискриминант 0D  характеристического 

уравнения (5), то один его корень действительный 
1x d , а два других – комплексно сопряженные 

2,3x f jg  . Решение системы уравнений (1)–(2) нахо-
дится в виде: 
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где В11,…, В23 – постоянные, определяемые в момент 
времени tk. 

В окончательном виде токи индуктора и якоря 
можно представить в виде рекуррентных соотношений 
[12]: 
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В схеме на рис. 1 б после того, как напряжение на 
ЕНЭ становится равным нулю, токи в обмотках индук-
тора и якоря описываются уравнениями:  

0)()()()()( 
dz

dMtVti
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dizM

dt
diLtiTR nm

m
m

nm
n

nnnn
,  (14) 

где m = 3 – n. 
После ряда преобразований эта система приводит-

ся к уравнению: 
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где ( ) ( );   ;   n nm nm
n n n

n n n

R M z dMV t
L L L dz

      . 

Характеристическое уравнение дифференциально-
го уравнения (15) имеет два действительных корня: 
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Решения для токов в окончательном виде опи-
сываются рекуррентными соотношениями  
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Механические процессы МИП при перемеще-
нии якоря с пуансоном можно описать уравнением: 

   )()()()()( 221 tvKtzK
dt
dvmmz

dz
dMtiti TPa  

)(125,0 22
2 tvD maa ,                    (18) 

где m2, ma – масса якоря и масса пуансона соответст-
венно; KP – коэффициент упругости сжимаемой сре-
ды; z(t) – величина перемещения якоря с пуансо-
ном; KT – коэффициент динамического трения; a – 
плотность среды перемещения; a – коэффициент 
аэродинамического сопротивления; D2m – наружный 
диаметр пуансона. 

На основании уравнения (18) величину пере-
мещения якоря с пуансоном можно представить в 
виде рекуррентного соотношения:   

 2
2

1 )()()( mmtttvtztz akkk   ,         (19) 
где  21 )()( mmttvtv akk   – скорость якоря 

с УП;  )()()()()( 21 kTkPkk tvKtzKz
dz

dMtiti  

)(125,0 22
2 kmaa tvD . 

Тепловые процессы во многом определяются 
количеством рабочих циклов МИП. При отсутствии 
перемещения якоря, что происходит либо до начала 
прямого хода, либо после обратного хода, между 
активными элементами существует тепловой кон-
такт через изоляционную прокладку. Температуры 
n-тых активных элементов МИП при этом можно 
описать рекуррентным соотношением [13]:  
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a(T) – коэффициент теплопроводности изоляцион-
ной прокладки; da – толщина прокладки; Den, Din – 
внешний и внутренний диаметры активных элемен-
тов соответственно; αTn – коэффициент теплоотдачи 
n-ого активного элемента; cn – теплоемкость n-ого 
активного элемента 

Температуры n-ых активных элементов при пе-
ремещении якоря и отсутствии теплового контакта 
между якорем и индуктором можно описать рекур-
рентным соотношением: 

   


12
01 )()(41)()( Tnnnknknkn TRtiTtTtT  

  


 12211
inennen DDHD ,                                       (21) 

где  11 )(25,0exp   nnnTnen TctD . 
Начальные условия системы уравнений (1)–(21): 

Tn(0) = T0 –  температура n-ого активного элемента;  
in(0) = 0 – ток n-ого активного элемента; 
z(0) = z0 – исходное осевое расстояние между якорем 
и обмоткой индуктора;  
uc(0) = U0 –  напряжение ЕНЭ;  
v(0) = 0 –  скорость якоря. 

Эффективность работы МИП оценим 
соотношением в конце рабочего цикла [5] 
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    (22) 

где U1 – остаточное напряжение в ЕНЭ в конце прямого 
хода рабочего цикла, 
и величиной импульса ЭДУ, определяющего инте-
гральное силовое воздействие якоря на пуансон: 


t

zz dtfF
0

.                (23) 

Превышения температур индуктора θ1 и якоря θ2 
должны быть минимальными.  

В рабочем цикле МИП при прямом ходе якоря 
имеют место следующие энергетические составляющие 
[14]: 

 dtTRtiWp )()( 11
2
11  – потери в индукторе; 

 dtTRtiWp )()( 22
2
22  – потери в якоре;  

)()()()(5,0 21

2

1

2 titizMtiLW
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nnmag  


 – магнитная энер-

гия; 
)()(5,0 2

2 tvmmW akin   – кинетическая энергия;  

)(5,0 2 tuCW cc   – энергия ЕНЭ; 

)(5,0 2 tzKW Ppr   – энергия возвратной пружины. 
Исходные параметры МИП. Рассмотрим МИП 

коаксиальной конфигурации со следующими парамет-
рами. Неподвижный индуктор содержит N1 = 46 витков 
медной шины сечением a×b = 1,8×4,8 мм2 и выполнен с 
наружным диаметром Dex1 = 100 мм, внутренним диа-
метром Din1 = 10 мм и высотой H1 = 10 мм. Якорь вы-
полнен в виде медного диска с наружным диаметром 
Dex2 = 100 мм, внутренним диаметром Din2 = 10 мм и 
высотой H2 = 2 мм. Индуктор возбуждается от ЕНЭ ем-
костью C = 3000 мкФ и напряжением U0 = 400 В. Масса 
пуансона ma = 0,250 кг. Коэффициент упругости воз-
вратной пружины KP=25 кН/м. 

Исследование процессов в МИП. Рассмотрим 
возбуждение обмотки индуктора МИП однополупери-
одным импульсом с сохранением части энергии ЕНЭ 
(рис. 1а) и апериодическим импульсом с полным разря-
дом ЕНЭ (рис.1б).  

На рис. 2 а представлены электромеханические ха-
рактеристики МИП при возбуждении индуктора одно-
полупериодным импульсом. В этом преобразователе 
импульс плотности тока в обмотке индуктора j1 пре-
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кращается через 1,3 мс, после чего плотность тока в 
якоре j2 меняет характер изменения и начинает 
плавно затухать. Максимальная плотность тока в 
индукторе составляет j1m = 285,8 А/мм2, а в якоре – 
j2m = 823,9 А/мм2. Возникающие при этом ЭДУ от-
талкивания fz достигают максимальной величины 
12,45 кН. После 0,85 мс ЭДУ меняют направление 
воздействия с отталкивания на притяжение. Вслед-
ствие этого максимальная скорость якоря с пуансо-
ном в момент времени 0,8 мс достигает 12,26 м/с, а в 
момент времени 2,5 мс снижается до 10 м/с. С уче-
том того, что к концу рассматриваемого рабочего 
цикла в ЕНЭ сохраняется энергия, эффективность 
работы МИП составляет η=29,1 %. Такое значение 
эффективности обусловлено значительными поте-
рями энергии в обмотке индуктора Wp1 и якоря Wp2. 
При этом величина импульса ЭДУ составляет 
Fz = 3,9 Н∙с. Поскольку остаточное напряжение U1 в 
ЕНЭ имеет противоположную полярность по отно-
шению к исходному напряжению U0, то это обуслав-
ливает использование неполярных конденсаторов в 
ЕНЭ. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2 – Электромеханические (а) и энергетические (б) 
характеристики МИП с однополупериодным импульсом 

возбуждение индуктора и сохранением части энергии ЕНЭ   

МИП со схемой возбуждения обмотки индук-
тора, представленной на рис. 1б, позволяет исполь-
зовать в ЕНЭ электролитические конденсаторы по-
вышенной энергоемкости. В этом преобразователе 
до момента времени 0,55 мс электромеханические 
процессы протекают так же, как в преобразователе 

со схемой возбуждения индуктора, представленной на 
рис. 1а (рис. 3). После указанного момента времени ток 
в обмотке индуктора проходит через обратный диод 
VD, формируя апериодический импульс возбуждения и 
обеспечивая полный разряд ЕНЭ. При этом максималь-
ная скорость якоря с пуансоном практически такая же, 
но к концу рассматриваемого интервала скорость сни-
жается до 9,7 м/с. Величина импульса ЭДУ составляет 
Fz = 3,8 Н∙с, а эффективность МИП составляет лишь 11 
%. Это обусловлено тем, что в данном преобразователе 
значительно возрастают потери в индукторе Wp1 и не 
сохраняется энергия в ЕНЭ. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3 – Электромеханические (а) и энергетические (б) харак-
теристики МИП с апериодическим импульсом возбуждения 

индуктора и полным разрядом ЕНЭ 

При циклическом режиме работы на первый план 
выступают тепловые процессы в МИП. Превышение 
температуры якоря θ2 выше, чем у обмотки индуктора 
θ1 (рис. 4). При прямом ходе якоря с пуансоном проис-
ходит резкое увеличение температур активных элемен-
тов МИП. После обратного хода якоря под действием 
возвратной пружины  между якорем и индуктором про-
исходит теплообмен. При скважности импульсов 
qimp = 200 (период следования импульсов Timp = 1 с) во 
время паузы превышение температуры индуктора θ1 
незначительно увеличивается, а якоря θ2 заметно сни-
жается.  

Превышение температуры индуктора θ1 в МИП с 
апериодическим импульсом возбуждения и полным 
разрядом ЕНЭ выше, чем при использовании однополу-
периодного импульса возбуждения индуктора и сохра-
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нении части энергии ЕНЭ в течение всего цикличе-
ского процесса. Однако превышения температур 
якоря θ2 в МИП с апериодическим и однополярным 
импульсами возбуждения практически одинаковы. 
 

 
Рис. 4 – Превышения температур обмотки индуктора θ1 и 
якоря θ2 при работе в циклическом режиме при возбужде-
нии индуктора однополупериодным (1) и апериодическим 

(2) импульсом 

Экспериментальные исследования МИП. На 
основании проведенных расчетов был изготовлен 
лабораторный образец МИП (рис. 5), и проведены 
экспериментальные исследования по прессованию 
разных керамических порошков, используемых в 
технологии шамотных огнеупоров и технической 
керамики [15].  

В данном прессе индуктор крепится к верхней 
неметаллической плите и возбуждается от электрон-
ного блока, формирующего апериодический им-
пульс возбуждения. Медный якорь соединяется с 
прямоугольной ударной пластиной, выполненной из 
немагнитной нержавеющей стали, которая воздейст-
вует на цилиндрический пуансон. Верхняя направ-
ляющая часть пуансона проходит через центральное 
направляющее отверстие индуктора. Нижняя мас-
сивная часть пуансона частично размещается в от-
верстии матрицы, которая крепится к нижней неме-
таллической плите. Верхняя плита при помощи че-
тырех регулируемых стоек фиксируется относитель-
но нижней плиты. Геометрические и электрические 
параметры лабораторного образца аналогичны ис-
ходным параметрам теоретически исследованного 
МИП.  

При экспериментах керамический порошок 
насыпался в матрицу и прессовался пуансоном, на 
упорный конусообразный выступ которого 
воздействовали ударная пластина и якорь. При 
каждом рабочем цикле МИП обеспечивал силовой 
импульс давления на керамический порошок с 
амплитудой 85 МПа и длительностью 1 мс. 

 

 
а 

 
б 

  Рис. 5 – Общий вид лабораторного образца МИП для 
керамических порошков в собранном (а) и разобранном (б) 

виде 

На рис. 6 представлены результаты работы 
лабораторного образца МИП по прессованию 
керамических порошков. 

 
а 

 
б 

Рис. 6 – Пуансон, образец спрессованного порошка, матрица 
(а) и совокупность сформованных образцов при различных 

условиях (б)  

На первом этапе эксперимента использовались 
шамотно-глинистые порошки с одинаковым соотноше-
нием компонентов, но разным гранулометрическим со-
ставом: грубый порошок (ГП) и тонкий порошок (ТП) с 
шамотным зерном фракций 2–3 мм и менее 2 мм соот-
ветственно. Импульсное прессование таких порошков 
показало, что при ударном воздействии пуансона спо-
собность керамических порошков уплотняться зависела 
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от гранулометрического состава, усилия прессова-
ния и количества ударных импульсов. Увеличение 
количества силовых импульсов N уплотняет керами-
ческий порошок, снижая пористость и водопогло-
щение полученных после обжига керамических ма-
териалов (рис. 7).  

 
а 

 
б 

Рис. 7 –  Влияние количества силовых импульсов N на 
водопоглощение w (а) и кажущуюся плотность ρ (б) 

керамических образцов, полученных при температуре 
обжига 1200°С  

При увеличении числа силовых импульсов ла-
бораторного образца МИП водопоглощение w кера-
мических образцов уменьшается, а их кажущаяся 
плотность ρ повышается. Материалы из ГП уплот-
няются лучше, чем из ТП, что указывает на влияние 
фактора гранулометрии, который является более 
существенным, чем фактор давления прессования.  

При импульсном прессовании технических по-
рошков с размерам частиц менее 63 мкм были полу-
чены цилиндрические образцы правильной геомет-
рической формы, которые подвергались последую-
щему обжигу при температурах 1250ºС, 1350ºС и 
1450ºС. Был проведен сравнительный анализ плот-
ности свежесформованных образцов, полученных 
при импульсном (быстром) прессовании с помощью 
МИП, и при традиционном статическом (медлен-
ном) прессовании. Установлено, что импульсное 
прессование позволяет получить компакты, плот-
ность которых оказалась на 12 % выше плотности 
образцов, полученных статическим прессованием. 

Это соответствующим образом отразилось и на плотно-
сти обожженных образцов. Данные рис. 8 иллюстриру-
ют выраженную зависимость плотности образцов как от 
температуры обжига, так от примененного способа 
формования. При любой температуре обжига наблюда-
ется прирост плотности образцов, полученных им-
пульсным прессованием, по отношению к плотности 
образцов, полученных статическим прессованием.  

 
Рис. 8 – Кажущаяся плотность керамических образцов, полу-
ченных различными способами прессования при различных 

температурах обжига 

Таким образом, импульсное прессование с исполь-
зованием МИП циклического действия представляет 
эффективный способ прессования керамических по-
рошков и может служить резервом энергосбережения в 
керамических технологиях.  

Выводы. 
1. Разработана математическая модель магнитно-

импульсного пресса циклического действия, которая 
на каждом рабочем цикле рассчитывает комплекс 
взаимосвязанных электромагнитных, механических 
и тепловых процессов.  

2. Установлено, что при циклическом режиме работы 
превышение температуры якоря выше, чем у обмот-
ки индуктора. При значительной скважности следо-
вания импульсов (qimp = 200) во время паузы превы-
шение температуры индуктора незначительно уве-
личивается, а якоря заметно снижается.  

3. Установлено, что превышение температуры индук-
тора в МИП с апериодическим импульсом возбуж-
дения и полным разрядом ЕНЭ выше, чем при ис-
пользовании однополупериодного импульса возбу-
ждения индуктора и сохранении части энергии ЕНЭ 
в течение всего циклического процесса. Превыше-
ния температур якоря практически одинаковы. 

4. При экспериментальных исследованиях на лабора-
торном образце МИП на каждом рабочем цикле 
обеспечивался силовой импульс давления на 
керамический порошок с амплитудой 85 МПа и 
длительностью 1 мс.  

5. Показано, что при формовании шамотно-глинистых 
порошков увеличение количества силовых импуль-
сов уплотняет порошок, снижая водопоглощение и 
пористость керамических материалов. Достигнутый 
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уровень свойств образцов, полученных при тем-
пературе обжига 1200°С, соответствует уровню, 
характерному для шамотных огнеупоров, полу-
чаемых при значительно больших температурах 
(1350–1400°C). 

6. Установлено, что импульсное прессование тех-
нических порошков позволяет получить компак-
ты, плотность которых на 12 % выше плотности 
образцов, полученных статическим прессовани-
ем. Импульсное прессование способствует по-
вышению плотности керамических образцов на 
3–8,5 % в зависимости от температуры обжига.  
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Ю.Н. ВАСЬКОВСКИЙ, М.В. ПОДА 
 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ 
МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Методами математического моделирования исследованы характеристики системы рекуперации энергии механических колебаний транс-
портных средств при их движении в сложных дорожных условиях. Приведена структура системы, в состав которой входит трехфазный 
генератор переменного тока с постоянными магнитами, выпрямитель и аккумуляторная батарея. Исследованы режимы работы системы, 
обеспечивающие эффективные процессы зарядки аккумуляторной батареи. Исследовано влияния скоростных характеристик генератора на 
время и величину заряда батареи. На конкретном примере системы приведены данные о времени зарядки батареи для электропитания ряда 
автономных потребителей. 
Ключевые слова: система рекуперации энергии, синхронный генератор с постоянными магнитами, аккумуляторная батарея. 
 
Методами математичного моделювання досліджено характеристики системи рекуперації енергії механічних коливань транспортних засобів 
при їх русі в складних дорожніх умовах. Наведено структуру такої системи, до складу якої входить трифазний генератор змінного струму з 
постійними магнітами, випрямляч і акумуляторна батарея. Досліджено режими роботи системи, що забезпечують ефективні процеси заряд-
ки акумуляторної батареї. Досліджено вплив швидкісних характеристик генератора на час і величину заряду батареї. На конкретному прик-
ладі системи наведені дані про час зарядки батареї для електроживлення ряду автономних споживачів.  
Ключові слова: система рекуперації енергії, синхронний генератор з постійними магнітами, акумуляторна батарея. 
 
By methods of mathematical modelling, the characteristics of the system of energy recovery of mechanical vibrations of vehicles during their move-
ment in difficult road conditions are investigated. Presented the structure of such a system, consisting of a three-phase alternating current generator 
with permanent magnets, a rectifier and a rechargeable battery. The operating modes of the system, which provide efficient processes of recharging a 
battery pack, and the influence of speed characteristics of the generator on the time and value of the battery charge is investigated. On a concrete ex-
ample of the system data on the charging time of the battery for the power supply of a number of stand-alone consumers is given.  
Keywords: energy recuperation system, synchronous generator with permanent magnets, rechargeable battery. 
 

Постановка задачи. Расширение функциональ-
ных возможностей современных транспортных 
средств (ТС) требует использование на их борту но-
вых устройств и систем, для работы которых необхо-
димы дополнительные источники электропитания. 
Поскольку вся энергия, которую получает ТС для сво-
его функционирования, поступает от приводного дви-
гателя (обычно это двигатель внутреннего сгорания), 
то дополнительные источники электропитания можно 
получить только на основе принципов энергосбереже-
ния – путем выявления бесполезных потерь энергии в 
ТС и разработки систем их преобразования (рекупе-
рации) в полезные запасы электроэнергии аккумуля-
торной батареи (АБ). Одной из таких является система 
электромеханического преобразования (рекуперации) 
энергии механических колебаний (СПЭМК) шасси 
ТС, возникающих при движении ТС. Разработка и 
исследование таких систем проводится рядом ино-
странных компаний – Bose, Levant Power Corp, Audi 
[1–3]. Например, мощность системы eROT для легко-
вого автомобиля фирмы Audi составляет до 613 Вт на 
плохом покрытии и 100–150 Вт на обычных трассах. 
Систему СПЭМК следует отличать от разрабатывае-
мых в ряде стран систем активной подвески шасси ТС, 
главным назначением которых является создание ста-
билизирующих усилий для уменьшения вертикальных 
колебаний шасси ТС с целью повышения комфортно-
сти езды, удержания дороги и др. (системы АС). В 
системах активной подвески также используется 
функция рекуперации энергии, однако она является 
дополнительной и направлена на снижение расхода 
электроэнергии, затрачиваемой на функционирование 
системы АС от бортовых источников электропитания 
[4-6]. 

Для анализа целесообразности применения 
СПЭМК необходимо оценить потери энергии в рессо-
рах при движении ТС по пересеченной местности в 
результате механических колебаний его подрессорен-
ной массы (ПМ). При равномерном движении ТС по 
идеально ровной поверхности существует равновесие 
силы тяжести ПМ и реакции упругого элемента под-
вески. При этом ПМ не совершает вертикальных ко-
лебаний, а энергия двигателя расходуется только на 
преодоление силы трения колес о поверхность. При 
наличии на дороге ступеньки вниз глубиной h, колеса 
ТС быстро опускаются вниз, и под действием возник-
шего дисбаланса сил ПМ опускается вниз, уменьшая 
свою потенциальную энергию на величину ∆W = mgh, 
де m – масса ПМ, g – ускорение свободного падения. 
После затухающих колебаний указанная энергия рас-
сеивается в амортизаторах подвески и режим равно-
мерного движения ТС восстанавливается. При нали-
чии на дороге ступеньки вверх потенциальная энергия 
ПМ увеличивается за счет энергии приводного двига-
теля. В процессе колебаний ПМ происходит взаимное 
перемещение ПМ и неподрессоренной массы (НПМ) 
ТС (колеса, шины, тормозные барабаны и др.) в вер-
тикальной плоскости, которое позволяет создать сис-
темы электромеханического преобразования энергии 
механических колебаний в полезную электроэнергию. 
При наличии на дороге ряда ступеней (неровностей, 
ям) указанный процесс циклически повторяется. В 
реальных условиях повторяемость ям на дороге и их 
глубина носят случайный характер. Однако для оцен-
ки затрат энергии, вызванных вертикальными колеба-
ниями ПМ ТС, можно вести эквивалентную частоту 
повторяемости процесса колебаний f в условиях оди-
наковой глубины ям h.  

© Ю.Н. Васьковский, М.В. Пода, 2019 
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Рассмотрим примеры нескольких тяжелых ТС 
специального назначения: грузовик Кraz Shrec массой 
17,5 т и бронетранспортер БТР-4 Буцефал массой 
21,9 т. Предполагая, что соотношение НПМ и ПМ 
равно 1:15, что характерно для большинства ТС, вели-
чины ПМ для рассмотренных ТС равны соответствен-
но 16,4 и 20,5 тонн. За одно колебание таких масс на 
глубину h = 0,05 м изменение потенциальной энергии 
ПМ составит ΔW = 8 и 10 кДж соответственно. Если 
при движении ТС по пересеченной местности такие 
колебания повторяются, например, с частотой f = 
0,2 Гц (период колебания равен 5 с), то мощность, 
которая теряется в механических или гидравлических 
амортизаторах ТС, равна соответственно ΔP = 1,6 и 
2 кВт. Очевидно, что такие же величины ΔP можно 
получить и при других соотношениях массы, глубины 
ступени и частоты повторения колебаний. Для инте-
гральной оценки мощности механических колебаний с 
учетом различных факторов, влияющих на ее величи-
ну, можно ввести коэффициент мощности механиче-
ских колебаний ke = m·h·f, при этом величина теряе-
мой мощности выражается: ∆Р = g ke. При движении 
ТС в сложных дорожных условиях указанные потери 
мощности могут быть существенно больше 

Полученная оценка свидетельствует о значитель-
ных потерях мощности двигателя ТС на преодоление 
механических колебаний ПМ, что делает целесооб-
разным ее рекуперацию, накопление в АБ и дальней-
шее использование в системах ТС.  

 

 
Рис.1 – Структурная блок-схема СПЭМК 

Работа СПЭМК (рис. 1) происходит следующим 
образом. Взаимные возвратно-поступательные пере-
мещения ПМ и НПМ через механическое преобразо-
вательное устройство превращаются в однонаправлен-
ное вращательное движение ротора электрогенерато-
ра. При движении ПМ вниз такое устройство механи-
чески соединяет вал генератора с ПМ, чем обеспечи-
вается передача ее кинетической энергии на вал гене-
ратора. При движении ПМ вверх устройство механи-
чески отсоединяет генератор от ПМ, а ротор соверша-

ет затухающее вращение до следующего движения 
ПМ вниз.  

При этом обратной передачи энергии от генера-
тора к ПМ не происходит. Генератор осуществляет 
электромеханической преобразование энергии, пере-
менное напряжение на выходе генератора выпрямля-
ется в выпрямителе и заряжает АБ. Таким образом, в 
СПЭМК происходит однонаправленная (от ПМ к ге-
нератору) передача энергии и преобразование ее па-
раметров в следующей последовательности: механи-
ческая энергия возвратно-поступательного движения 
– механическая энергия вращательного движения – 
электрическая энергия переменного тока – электриче-
ская энергия постоянного тока. 

Наиболее оптимальным типом электрогенератора 
в составе СПЭМК является трехфазный синхронный 
генератор с возбуждением от постоянных магнитов 
(СГПМ). Механический момент, приводящий СГПМ 
во вращение, имеет случайный импульсный характер, 
обусловленный особенностями движения ТС. При 
этом у генератора нет длительного установившегося 
режима работы – он всегда работает в переходных 
режимах с переменной скоростью вращения вала. По-
этому использование постоянных магнитов как источ-
ника магнитного потока является оптимальным тех-
ническим решением с учетом особенностей функцио-
нирования СПЭМК, а также ряда других преимуществ 
генераторов такого типа (отсутствие электрических 
потерь в роторе, отсутствие подвижного электриче-
ского контакта между статором и ротором и др.). 

Электрогенератор создает тормозящий электро-
магнитный момент, противодействующий вынужден-
ным колебания шасси ТС. Таким образом, СПЭМК 
осуществляет две полезные функции: а) превращает 
часть энергии механических колебаний ТС в полез-
ную электрическую энергию АБ; б) способствует га-
шению колебаний шасси, то есть частично выполняет 
функции амортизатора. Следует, однако, подчеркнуть, 
что в тяжелых ТС вторая функция не имеет сущест-
венного значения – СПЭМК не может заменить тра-
диционные амортизаторы, а может лишь в незначи-
тельной мере дополнять их. 

Целью статьи является обоснование методами 
математического моделирования оптимальных режи-
мов работы СПЭМК, обеспечивающих эффективные 
процессы зарядки АБ. В частности, целью является 
изучение влияния частоты вращения ротора СГПМ на 
время и величину заряда АБ, что в значительной мере 
определяет эффективность и целесообразность при-
менения СПЭМК. 

Математическая модель и результаты моде-
лирования. Рассмотрим пример СПЭМК, в состав 
которого входит трехфазный СГПМ. Конструктивно 
такой СГПМ имеет ряд существенных отличий по 
сравнению с аналогичными синхронными машинами 
традиционного исполнения. Эти отличия обусловлены 
возможностями размещения генератора на шасси ТС, 
а также импульсными режимами его работы. Рассмат-
риваемый пример генератора спроектирован с приме-
нением полевых методов расчета [7–9] и имеет сле-



ISSN 2409-9295 (print) 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
34    Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії № 4 (1329) 2019 

дующие исходные данные: расчетная (номинальная) 
мощность 400 Вт; расчетная (номинальная) частота 
вращения ротора 200 об/мин; максимальная частота 
вращения ротора 1500 об/мин; линейное напряжение 
при максимальной частоте вращения ротора (дейст-
вующее значение) 210 В; число пар полюсов 5; внеш-
ний диаметр ярма статора 0,1 м; внутренний диаметр 
ярма ротора 0,022 м; длина сердечника статора 0,26 м. 
Постоянные магниты на роторе имеют радиально на-
правленный вектор намагниченности, а параметры 
магнитов выбираются исходя из необходимости полу-
чения в воздушном зазоре требуемой величины маг-
нитного потока возбуждения (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 – Эскиз поперечного сечения активной зоны СГПМ 

Поскольку электрической нагрузкой СГПМ явля-
ется выпрямитель и далее аккумуляторная батарея, то 
требование к синусоидальности временной функции 
ЭДС обмотки статора, которая обычно необходима в 
генераторах переменного тока традиционного испол-
нения, в данном случае отсутствует. Критерием выбо-
ра параметров конструкции СГПМ в составе СПЭМК 
является получение наибольшего значения действую-
щего значения ЭДС обмотки статора. Величина маг-
нитного потока возбуждения постоянных магнитов, а 
также параметры обмотки статора генератора задают-
ся в блоке СГПМ динамической модели СПЭМК, ко-
торая реализована в системе Matlab-Simulink и пред-
ставлена на рис. 3. Рассматривались аккумуляторные 
батареи типа Lithium-Ion, которые стойки к глубоким 
разрядам и имеют хорошие массогабаритные показа-
тели. Номинальное напряжение АБ равно 12 В, а ее 
емкость варьировалась в пределах САБ = 1,5–5,5 А·ч. 

Представленная модель отображает только элек-
трическую часть СПЭМК. Ее механическая часть, в 
частности устройство преобразования возвратно-
поступательного движения шасси ТС в однонаправ-
ленное вращательное движение ротора СГПМ, может 
быть построено на основе известных конструкций 
механики. Учитывая односторонний характер обмена 
энергией между электрической и механической ча-
стью СПЭМК (от шасси к генератору) такой подход 

для анализа допустим. При этом входной величиной в 
представленной модели является заданная функция 
частоты вращения ротора СГПМ n(t). Выходными 
расчетными величинами являются текущий уровень 
энергии заряда аккумуляторной батареи ЕАБ, выра-
женный в процентах по отношению к максимально 
допустимому уровню, текущие значения тока и на-
пряжения АБ, а также время ее зарядки. 

 

 
Рис. 3 – Блок СГПМ динамической модели СПЭМК 

Возможно создание СПЭМК и без устройства 
преобразования возвратно-поступательного движения, 
что упрощает систему. Однако в этом случае эффек-
тивность энергопреобразования в генераторе сущест-
венно снизится, поскольку быстрая смена направле-
ния вращения ротора ведет не только к динамическим 
нагрузкам и потере кинетической энергии ротора, но и 
к снижению ЭДС обмотки статора вследствие низкой 
результирующей скорости ротора. 

Важным вопросом исследования является опре-
деление минимально допустимых частот вращения 
ротора СГПМ, при которых возможна полная зарядка 
АБ. На рис. 4 представлены временные зависимости 
текущего уровня энергии заряда аккумуляторной ба-
тареи ЕАБ (в процентах), ёмкостью 1,5 А·ч при различ-
ных и неизменных по величине частотах вращения 
вала ротора СГПМ nR.  

Цифрами на рис. 4 обозначено: 1 – зависимость 
ЕАБ(t) при номинальной частоте вращения ротора 
200 об/мин; 2 – при частоте вращения ротора 
171 об/мин; 3 – при частоте вращения 162 об/мин; 4 – 
при частоте вращения 152 об/мин. Из рис. 4 следует, 
что если при номинальной частоте вращения ротора 
для полного заряда данной АБ требуется около 900 с 
(или 15 мин.), то, например, уже при частоте враще-
ния 152 об/мин АБ можно зарядить всего до 4,5 % ее 
максимально возможного энергоресурса. Этот вывод 
иллюстрирует также рис. 5, на котором изображена 
зависимость времени полного заряда АБ ёмкостью 
1,5 А·ч tз от частоты вращения ротора при неизменно-
сти ее значения на протяжении всего процесса зарядки 
АБ. Из рис. 5 видно, что существует оптимальный 
диапазон скоростей ротора (обозначен затемненной 
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фоновой закраской), при котором процесс зарядки АБ 
эффективен.  

В данном случае этот диапазон равен 195–
220 об/мин. При скоростях меньших, чем указанные в 
диапазоне, время зарядки быстро увеличивается и да-
лее полный заряд АБ становится вообще недостижи-
мым. При более высоких частотах вращения время 
зарядки уменьшается, но незначительно, хотя и про-
исходит при существенно большей интенсивности 
процесса вращения ротора. Такой вывод всегда спра-
ведлив для любых АБ и СГПМ с другими параметра-
ми. Таким образом, работоспособность и возможность 
эффективного функционирования СПЭМК в значи-
тельной мере зависит от правильного согласования 
параметров АБ и СГПМ, которые можно установить 
лишь в результате подробных расчетов конкретного 
проекта СПЭМК. 

 
Рис. 4 – Временные зависимости текущего уровня  

энергии заряда аккумуляторной батареи ЕАБ 

 
Рис. 5 – Зависимость времени полного заряда АБ ём-

костью 1,5 А·ч от частоты вращения ротора при неизменно-
сти ее значения на протяжении всего процесса зарядки АБ 

В общем случае частота вращения ротора СГПМ 
является случайной функцией, зависящей от дорож-
ных условий движения ТС. На рис. 6 на временном 
отрезке длительностью 15 с в качестве характерного 
примера изображена произвольная функция частоты 
вращения, содержащая «всплески» и «провалы» мгно-
венных значений. Её среднее значение равно 
150 об/мин, а отрезки с более высокими скоростями 
отмечены темной фоновой закраской. Как видно из 
данных на рис. 4 при неизменной частоте вращения 
150 об/мин АБ может зарядиться всего до ~ 4,5 % сво-
его максимального заряда. Однако, как следует из ре-
зультатов моделирования, за счет локальных “вспле-
сков” частоты вращения процесс зарядки АБ происхо-
дит значительно эффективнее. Если представленную 
на рис. 6 функцию частоты вращения периодически 
продолжить во времени с периодом 15 с, то АБ полно-

стью зарядится за 33 мин, что на 18 мин больше, чем 
при неизменной номинальной частоте вращения 200 
об/мин. 

Таким образом, среднее значение переменной 
частоты вращения ротора СГПМ в процессе зарядки 
АБ не может использоваться в качестве определяю-
щего параметра, характеризующего возможность и 
время зарядки АБ. Для расчета времени зарядки необ-
ходимо учитывать весь спектр мгновенных значений 
частот вращения ротора, причем существенное поло-
жительное влияние на эффективность СПЭМК будут 
иметь всплески частоты вращения. Хотя представлен-
ный на рис. 6 график не является типовым, однако он 
позволяет оценить влияние переменной частоты вра-
щения ротора генератора на время заряда АБ.    

 
Рис. 6 – Произвольная функция частоты вращения, со-

держащая «всплески» и «провалы» мгновенных значений   

Существенное значение имеет оценка времени 
заряда АБ в зависимости от её ёмкости. На рис. 7 
представлены графики зависимостей времени полной 
зарядки АБ от её ёмкости для двух вариантов задан-
ных функций частоты вращения ротора. Цифрой 1 
обозначен график при неизменной номинальной час-
тоте вращения ротора 200 об/мин, а цифрой 2 обозна-
чен график при переменной частоте вращения, пред-
ставленной на рис. 6. Из рис. 7 следует линейная зави-
симость времени зарядки от ёмкости АБ. Также видно 
влияние колебаний частоты вращения ротора, ведуще-
го в данном случае к более чем двукратному увеличе-
нию времени зарядки.  

 
Рис. 7 – Зависимости времени полной зарядки АБ от её 

ёмкости для двух вариантов заданных функций частоты 
вращения ротора 

Следует, однако, подчеркнуть, что при других 
условиях движения ТС, сопровождающихся резкими и 
интенсивными всплесками частоты вращения ротора 
СГПМ это соотношение может существенно улуч-
шаться. Улучшение показателей достигается также за 
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счет применения ротора СГПМ с повышенным меха-
ническим моментом инерции или сочлененного с ро-
тором дополнительного маховика. За счет накоплен-
ной в таком маховике кинетической энергии будут 
сглаживаться резкие колебания частоты вращения, а 
при отсутствии значительных колебаний подрессо-
ренной массы ТС будет поддерживаться вращение 
ротора генератора в режиме холостого хода. 

В табл. 1 приведены показатели времени tз и пол-
ной энергии заряда ЕАБ ряда характерных автономных 
потребителей, которые могут быть заряжены с помо-
щью, рассмотренной СПЭМК при переменной частоте 
вращения ротора СГПМ (рис. 6).  

 

Таблица 1– Показатели времени и полной энергии заряда 
характерных потребителей 

Нагрузка СПЭМК ЕАБ , 
кДж 

tз , 
мин 

1. GPS-навигатор Prology iMap-520Ti 25,92 18,1 

2. GPS-навигатор EasyGo 230 45,36 24,9 

3. GPS-навигатор EasyGo 410 51,84 27,3 

4. GPS-навигатор EasyGo 500Bi 60,48 31,2 

5. АБ  1,5 А·ч, 12 В 64,8 33,5 

6. АБ  2,5 А·ч, 12 В 108 51,7 

7. АБ  3,5 А·ч, 12 В 151,2 71,7 

8. Ноутбук Lenovo Z560 172,8 82 

9. АБ  5,5 А·ч, 12 В 237,6 110,4 

 
Указанные показатели могут быть улучшены при 

использовании более мощных СПЭМК, применяемых 
в тяжелых ТС специального назначения. Приведенные 
результаты свидетельствуют о целесообразности 
дальнейшей разработки и внедрения систем рекупера-
ции энергии механических колебаний ТС. 

Выводы. Система электромеханической рекупе-
рации энергии механических колебаний шасси ТС, 
возникающих при его движении, создает дополни-
тельный источник электропитания, обеспечивающий 
функционирование ряда дополнительных устройств и 
систем на борту ТС. Анализ показывает на достаточ-
ные запасы бесполезно теряемой энергии механиче-
ских колебаний ТС, движущихся в сложных дорож-
ных условиях, что делает целесообразным разработку 
и внедрение систем рекуперации этой энергии, осо-
бенно в тяжелых ТС. Основными составляющими 
системы являются: механическое устройство преобра-
зования вертикальных возвратно-поступательных 
движений ПМ ТС в однонаправленное вращательное 
движение ротора электрогенератора, электрогенератор 
переменного тока с постоянными магнитами на рото-

ре, выпрямитель и аккумуляторная батарея, причем 
работоспособность и эффективность системы сущест-
венно зависит от правильного выбора и согласования 
параметров генератора и батареи.   

Путем математического моделирования установ-
лено, что для каждого набора параметров системы 
существует минимально допустимая частота враще-
ния ротора генератора – при меньшей ее величине 
работа системы становится неэффективной. При этом 
с учетом непостоянства вращения ротора генератора 
среднее значение его частоты вращения за время дви-
жения ТС не может использоваться для оценки вели-
чины полезного заряда батареи.  

Полученные показатели времени и энергии заря-
да нескольких автономных потребителей, свидетель-
ствуют о приемлемой целесообразности создания и 
внедрения рассматриваемых систем. 
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А. А. СТАВИНСЬКИЙ, О. А. АВДЄЄВА, О. М. ЦИГАНОВ, Р. А. СТАВИНСЬКИЙ, О. С. САДОВИЙ  

ПОРІВНЯННЯ ТРИФАЗНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ З ПРЯМОКУТНИМИ І КРУГОВИМИ 
КОНТУРАМИ СТРИЖНІВ ПЛАНАРНИХ ШИХТОВАНИХ МАГНІТОПРОВОДІВ 
(МАСОВАРТІСТНІ ПОКАЗНИКИ) 

Показано можливість і визначено цифрові значення зниження масовартістних показників варіантів активної частини з мідними і алюмі-
нієвими обмотками трифазних трансформаторів з ідентичною електромагнітною потужністю при заміни кругових утворюючих контурів 
обмоткових котушок і перерізів елементів планарних стрижневих магнітопроводів на прямокутні контури. Визначена доцільність під-
вищення верхньої межі потужності трансформаторів з прямокутними перерізами стрижнів з метою ресурсозбереження при застосуванні 
засобів підвищення надійності обмоток. 

Ключові слова: трифазний трансформатор, магнітопровід, обмотка, прямокутний переріз, круговий контур, маса, вартість, порів-
няння. 

 
Показана возможность и определены цифровые значения снижения массостоимостных показателей вариантов активной части с медны-
ми и алюминиевыми обмотками трехфазных трансформаторов с идентичной электромагнитной мощностью при замене круговых обра-
зующих контуров обмоточных катушек и сечений элементов планарних стержневых магнитопроводов на прямоугольные контуры. Оп-
ределена целесообразность повышения верхней границы мощности трансформаторов с прямоугольными сечениями стержней с целью 
ресурсосбережения при использовании средств повышения надежности обмоток. 

Ключевые слова: трехфазный трансформатор, магнитопровод, обмотка, прямоугольное сечение, круговой контур, масса, стои-
мость, сравнение. 

Purpose. In transformers of mass productions low power planar magnetic cores with a rectangular cross section of rods are used. With a capacity 
of more than 16 kV∙A and high power, transformers with circular forming loops of rods and winding coils are produced. In recent decades, in 
order to reduce the complexity of manufacturing, the transformers power with rectangular sections of magnetic circuits cores has increased. How-
ever, there is no analytical study of the effect of replacing circular core loops and winding coils on rectangular ones. Methodology. The influence 
analysis of the change in the rods configuration  on the mass and cost is performed by the method of invariant and structural-parametric synthesis 
of electrical machines with optimized dimensionless indicators. Results. Indicators values comparison gives an objective assessment of the advan-
tages or disadvantages of the considered variant with respect to base analog. Originality. It has been established that use of rectangular sections of 
rods and copper or aluminum windings forming loops in an electromagnetic system leads to an improvement in three-phase transformer mass 
performance of a relative to the analogue with circular generating loops. The change in mass-value indicators depends on the rods filling factor of 
the circular contour with rectangular packages of electrical steel. Practical value. Three-phase planar electromagnetic systems of 1–110 kV vol-
tage class with rod cores and circular and rectangular generating circuits are distinguished by minimal mass and cost indicators by 5,76–5 % and 
7,8–6,6 % and 2,5–2,3 % and 2,93–2,7 % with the rods filling factor 0,786 and 0,925 in variants with copper windings. These indicators, when 
used in aluminum windings, differ by 4–3,54 % and 6,3–4,9 % and by 1,8–1,75 % and 2,67–2,07 %. 

Keywords: three-phase transformer, magnetic core, winding, rectangular section, circular contour, mass, cost, comparison. 

Вступ. Аналіз стану питання. Основні різновиди 
планарних електромагнітних систем (ЕМС) трифазних 
трансформаторів і реакторів відрізняються традицій-
ними прямокутними і круговими утворюючими конту-
рами (УК) перерізів планарних магнітопроводів і від-
повідно витків обмоткових котушок [1–4].  

Магнітопроводи з прямокутними УК застосо-
вуються в індуктивних статичних пристроях (ІСП) 
малої потужності масового випуску та в трансфор-
маторах середньої потужності до 200 кВ·А. При по-
тужності трифазних трансформаторів (ТТ) від 
16 кВ·А застосовуються магнітопроводи зі східчас-
тим заповненням кругових УК пакетами пластин 
електротехнічної сталі (ЕТС) різної ширини. В діа-
пазоні потужності від 16 до 10000 кВ·А коефіцієнти 
заповнення кругових УК становить Кк = 0,786–0,925 
при кількості пакетів ЕТС в половині окружності 3–
11 [2].  

Відомими недоліками прямокутних УК є підви-
щення середньої довжини і зниження надійності ізоля-
ції витків в зонах їх вигину між ортогональними бока-
ми обмоткових котушок. Кругові УК знижують серед-
ню довжину витків відносно прямокутних периметрів 
аналогічних площ при значному коефіцієнті Кк > 0,92, 
однак суттєво ускладнюють заготовку пластин ЕТС та 

складання магнітопроводів. Також вважається, що кру-
гові УК підвищують електродинамічну стійкість обмо-
ток ІСП [1, 2].  

В останні десятиріччя прямокутні УК ЕМС також 
використовуються при виготовленні трансформаторів 
потужністю, що перевищує 250 кВ·А. Підвищення 
межі потужності вимагає застосування стрічкових об-
моток, зокрема з алюмінію, що у сукупності з капсу-
люванням ізоляційним компаундом забезпечує їх елек-
тричну і динамічну міцність [4]. При цьому викорис-
тання в обмотках алюмінію дозволяє заощаджувати 
більш дефіцитну мідь при зменшенні маси обмотково-
го матеріалу ІСП [1]. Однак аналітичного дослідження 
впливу на характеристики ІСП заміни кругових УК 
ЕМС на прямокутні до нинішнього часу не виконано. 
В зв`язку з сучасними вимогами енергоресурсозбере-
ження, порівняння основних показників технічного 
рівня (ПТР) ТТ з прямокутними і круговими УК та 
мідними і алюмінієвими обмотками є доцільним і ак-
туальним. 

Аналіз основних досягнень та існуючи методи 
розв`язання задачі. Відсутність узагальненого аналі-
тичного зіставлення ЕМС з прямокутними і круговими 
УК можна пояснити застосуванням в математичних 
моделях (ММ) традиційних ЕМС розуніфікованих оп-

© А. А. Ставинський, О. А. Авдєєва, О. М. Циганов, Р. А. Ставинський, О. С. Садовий , 2019 



ISSN 2409-9295 (print) 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії № 4 (1329) 2019    39 

тимізаційних цільових функцій (ЦФ) з індивідуальни-
ми керованими змінними (КЗ). 

Оптимізаційні ЦФ ММ ЕМС з прямокутними і 
круговими УК містять КЗ у виді відповідно відношень 
розмірів боків прямокутного перерізу магнітопроводу 
та величин діаметру стрижня, висоти обмоткового вік-
на, амплітуди індукції стрижня і усередненої густини 
струму обмоток. Відомі ММ [1–3] з вказаними окре-
мими КЗ представлені ЦФ параметричного синтезу 
ІСП конкретних виконань і потужностей. Крім того, 
існує метод ЦФ структурного і структурно–
параметричного синтезу електричних машин і апаратів 
з універсальними безрозмірними геометричними і од-

ної або двома (при мідної та алюмінієвої первинної і 
вторинної обмотках) електромагнітними КЗ, які нада-
ють можливість узагальненого оптимізаційного зістав-
лення ЕМС з рухомими і статичними елементами [5, 
6].  

Мета роботи – визначення та порівняння голов-
них ПТР основних різновидів трифазних планарних 
статичних ЕМС ТТ (рис. 1, а) з прямокутними (рис. 1, 
б) і круговими (рис. 1, в) УК перерізів стрижнів та мід-
ними і алюмінієвими обмотками на основі методу [5, 
6]. В першої частині роботи розглядаються масовартіс-
ні показники. 

bвп(к)

hвп(к) Д1П

Д2П

с

Д2К

Д1К

 
Рис. 1 – Повздовжній (а) та поперечні перерізи варіантів планарної електромагнітної системи з прямокутними (б) і кру-

говими (в) утворюючими контурами стрижнів і обмоткових котушок 

 
Метод дослідження. Для порівняльного ана-

лізу будь-яких варіантів ЕМС, зокрема наведених 
на рис. 1, методом [5, 6] застосовується і ≥ 3 ЦФ 
окремих критеріїв оптимізації. В даній роботі роз-
глядаються ЦФ Fiп(к)cu і Fiп(к)al відповідно для дос-
лідження ЕМС з мідними і алюмінієвими обмот-
ками. Такі ЦФ [5, 6] містять загальні складові з 
показником вихідних даних і електромагнітних 
навантажень Пттсu(al), а також оптимізаційні безро-
змірні складові–показники ЦФ П*

іп(к)сu і П*
іп(к)al 

відповідно з прямокутними і круговими УК та мі-
дними і алюмінієвими обмотками 

     
3/4

п(к) ( ) тт п кП К П ,i cu al i i cu alF    (1) 

де Кi – складова питомих характеристик застосова-
ної ЕТС, що відповідає і – показнику. 

Головними при оптимізаційному зіставленні 
ЕМС ТТ є показники маси П*

1п(к)сu і П*
1п(к)al, вартості 

П*
2п(к)сu і П*

2п(к)al та втрат активної потужності П*
3п(к)сu 

і П*
3п(к)al. Чисельними розрахунками визначаються 

екстремуми (мінімуми) П*
іп(к)сue і П*

іп(к)ale вказаних 
показників за окремими критеріями оптимізації. Такі 
безрозмірні екстремуми є ПТР певного варіанту 
ЕМС, які у сукупності з іншими співмножниками (1) 

визначають фактичні розрахункові кількістні зна-
чення окремих техніко-економічних характеристик 
(маси і вартості ЕМС та втрат, наприклад ТТ). Пока-
зники маси і вартості є залежними від коефіцієнту 
заповнення обмоткового вікна обмотковим провід-
никовим матеріалом Kзв (класу напруги), а також від 
геометричних безрозмірних КЗ. Основними геомет-
ричними КЗ є відношення висоти hвп(к) і ширини bвп(к) 
обмоткового вікна (рис. 1, а) та зовнішнього і внут-
рішнього діаметрів розрахункових окружностей ва-
ріанту магнітопроводу Д1п(к) і Д2п(к) (рис. 1, б, в). До-
датковою КЗ, що застосовується при побудові ММ 
деяких ЕМС, наприклад (рис. 1, б), є тригонометри-
чна функція t(αc) центрального кута стрижня αc 
(рис. 1, б): 

     п(к) ( ) п(к) ( ) зв в м c1 2 1 2П K ,λ , , α ;cu al cu alf a t       (2) 

в вп(к) вп(к) м 1п(к) 2п(к)λ ; Д Д .h b a   

Результати аналітичного та чисельного мо-
делювання. Для адекватного зіставлення варіантів 
ЕМС (рис. 1, а) з прямокутними і круговими УК 
(рис. 1 б, в) приймаються ідентичними електромаг-
нітні потужності з рівнями електромагнітних наван-

а б 

в 



ISSN 2409-9295 (print) 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
40    Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії № 4 (1329) 2019 

тажень, що залежать від призначення та виконання і 
типу охолодження ТТ. Також відповідно прийма-
ються однаковими коефіцієнти заповнення обмотко-
вого вікна провідниковим матеріалом Kзв (класу на-
пруги) та середні значення амплітуд індукції в попе-
речних перерізах стрижнів і ярем. Для спрощення 
ММ реальні обмотки кожної з ЕМС замінюються 
розрахунковими обмотками [5, 6] структурно-
еквівалентних реакторів (рис. 1, а) відповідно з пря-
мокутними і круговими УК стрижневих магнітопро-
водів. Розрахунки вартості виконуються з врахуван-
ням співвідношення цін алюмінієвих і мідних прові-
дників, що складає у середньому 0,85 [1] та при від-
ношенні цін вказаних провідників Cal, Ccu, до ціни 
ЕТС Cst в реальних діапазонах (Cal/Cst = 3–4,7; 
Ccu/Cst = 3,5–5,5). 

Маси і вартості ЕТС магнітопроводу і міді 
(алюмінію) обмоток варіантів ЕМС (рис. 1, б, в) від-
повідно mмпcu(al), Смпcu(al), mмкcu(al), Смкcu(al) і mопcu(al), 
Сопcu(al), mокcu(al), Сокcu(al), визначаються рівняннями 
[5, 6]: 

 3/4
мп ( ) тт 1мп ( )=γ П П ;cu al st cu alm     (3) 

 3/4
мп ( ) тт 2мп ( )С =С γ П П ;cu al st st cu al

   (4) 

 3/4
мк ( ) тт 1мп ( )=γ П П ;cu al st cu alm    (5) 

 3/4
мк ( ) тт 2мк ( )С =С γ П П ;cu al st st cu al

    (6) 

 3/4
оп ( ) ( ) тт 1оп ( )=γ П П ;cu al cu al cu alm   (7) 

 3/4
оп ( ) ( ) ( ) тт 2о ( )С =С γ П П ;cu al cu al cu al cu al

   (8) 

 3/4
о ( ) ( ) тт 1ок ( )=γ П П ;cu al cu al cu alm    (9) 

 3/4
ок ( ) ( ) ( ) тт 2ок ( )С =С γ П П ,cu al cu al cu al cu al

  
 (10) 

де γst і γcu(al) – густина ЕТС та мідного (алюмінієвого) 
обмоткового проводу; П*

1(2)мпcu(al), П*
1(2)мкcu(al) і 

П*
1(2)опcu(al), П*

1(2)окcu(al) – відповідно показники маси 
(вартості) магнітопроводів і обмоток.  

Рівняння маси (вартості) (1) варіантів ЕМС 
(рис. 1) визначаються на основі (3)–(10):  

         
3/4

тт ( )п к ( ) мп к ( ) оп к ( ) 1п к= γ П П ;st cu alcu al cu al cu alm m m  

                 
3/4

ттп к мп к оп к 2п кС =С С С γ П П ,st stcu al cu al cu al cu al
 

 

де показники маси (вартості) (2) з врахуванням 
складових [9, 10] мають вигляд: 

  


3

41п ( ) зс2
зс зв в м c c

8П = К
К К λ sin α 2 sin α

cu al
а

 
  
  

 

    в м в c1 0,75λ 2 0,75λ sin α 2а      

      2
( ) зв в м c c0,75 γ γ К λ sin α 2 sin α 2cu al st а     

     c м ccos α 2 0,3927 sin α 2 ;а       (11) 

  


3

42п ( ) зс2
зс зв в м c c

8П = К
К К λ sin α 2 sin α

cu al
а

 
  
  

 

    в м в c1 0,75λ 2 0,75λ sin α 2 0,75а       

      2
( ) зв в м c cγ γ К λ sin α 2 sin α 2cu al st а     

      
c м c

С
cos α 2 0,3927 sin α 2 ;

С
cu al

st

а
       

(12) 

 


3

41к ( ) зс к2
зс к зв в м

5,093П = 0,7854К К
К К К λ 1

cu al
а


 
  
  

 

    м в ( )1 2 1,5λ 6,2146 γ / γcu al stа         

    2
зв в м м1,178К λ 1 1 1 4 ;а а      

 (13) 

 


3

42к ( ) зс к2
зс к зв в м

5,093П = 0,7854К К
К К К λ 1

cu al
а


 
  
  

 

    м в ( )1 2 1,5λ 6,2146 γ / γcu al stа         

      2
зв в м м1,178К λ 1 1 1 4 С С .stcu alа а     (14) 

Результати оптимізаційних розрахунків по рів-
нянням (11)–(14) основних ПТР (П*

1(2)п(к)cu(al))е та ро-
зрахунків показників вартості (П*

2п(к)cu(al))' і показни-
ків маси (П*

1п(к)cu(al))' при значеннях КЗ (λве, aме, αсе), 
що відповідають критеріям відповідно мінімумів 
маси і вартості, наведено в табл. 1–табл. 8. Розраху-
нки виконані при Kзс=0,97, Kзв=0,3 і Kзв=0,15 (класи 
напруги 1 і 110 кВ) та вказаних вище значеннях 
Сal(cu)/Сst і Kк. 

Таблиця 1 – Мінімальні значення показника маси та 
значення показника вартості планарної електромагніт-

ної системи з мідними обмотками та прямокутними 
утворюючими контурами при оптимізації геометрич-

них співвідношень за критерієм мінімуму маси 

Kзв 

Екстремальні значення 
керованих змінних (П*

1пcu)e 

(П*
2пcu)' 

Сcu/Сst 

λве, в.о. aме, в.о. αсе, град. 3,5 5,5 

0,3 2,76 2,11 50,9 27,8 59,5 84,8 
0,15 2,74 2,8 50,6 34,5 70,4 99,2 

Таблиця 2 – Мінімальні значення показника маси та 
значення показника вартості планарної електромагніт-
ної системи з алюмінієвими обмотками та прямокут-

ними утворюючими контурами при оптимізації геоме-
тричних співвідношень за критерієм мінімуму маси 

Kзв 

Екстремальні значення 
керованих змінних (П*

1пal)e 
(П*

2пal)' 
Сal/Сst 

λве, в.о. aме, в.о. αсе, град. 3,5 5,5 
0,3 2,73 3,46 50,4 16,8 29,9 41,0 

0,15 2,71 4,7 50,2 21,8 37,4 50,6 
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Таблиця 3 – Мінімальні значення показника вартості та значення показника маси планарної електромагнітної системи 
з мідними обмотками та прямокутними утворюючими контурами при оптимізації геометричних співвідношень за 

критерієм мінімуму вартості 

Kзв 

Екстремальні значення керованих змінних 
(П*

2пcu)e (П*
1пcu)' 

Сcu/Сst 
3,5 5,5 Сcu/Сst Сcu/Сst 

λве, в.о. aме, в.о. αсе, град. λве, в.о. aме, в.о. αсе, град. 3,5 5,5 3,5 5,5 
0,3 2,8 1,345 51,5 2,81 1,16 51,7 51,7 66,2 31,9 35,8 

0,15 2,77 1,71 51,2 2,79 1,46 51,3 60,9 76,5 39,5 44 

Таблиця 4 – Мінімальні значення показника вартості та значення показника маси планарної електромагнітної системи 
з алюмінієвими обмотками та прямокутними утворюючими контурами при оптимізації геометричних співвідношень 

за критерієм мінімуму вартості 

Kзв 

Екстремальні значення керованих змінних 
(П*

2пal)e (П*
1пal)' 

Сal/Сst 
3 4,7 Сal/Сst Сal/Сst 

λве, в.о. aме, в.о. αсе, град. λве, в.о. aме, в.о. αсе, град. 3 4,7 3 4,7 
0,3 2,76 2,19 50,9 2,77 1,85 51 26,6 32,8 18,6 20,4 
0,15 2,74 2,91 50,5 2,75 2,42 50,8 33,2 40,1 24,1 26,3 

Таблиця 5 – Мінімальні значення показника маси та значення показника вартості планарної електромагнітної системи 
з мідними обмотками та круговими утворюючими контурами при оптимізації геометричних співвідношень за крите-

рієм мінімуму маси 

Kзв 

Екстремальні значення керованих 
змінних 

(П*
1кcu)e 

(П*
2кcu)' 

Kк Kк 
0,786 0,925 0,786 0,925 

λве, в.о. aме, в.о. λве, в.о. aме, в.о. 
Kк Сcu/Сst Сcu/Сst 

0,786 0,925 3,5 5,5 3,5 5,5 
0,3 3,49 3,32 3,45 3,51 29,5 28,5 64,2 91,9 61,3 87,5 
0,15 3,3 4,24 3,31 4,51 36,3 35,3 75,4 106,6 72,5 102,2 

Таблиця 6 – Мінімальні значення показника маси та значення показника вартості планарної електромагнітної системи 
з алюмінієвими обмотками та круговими утворюючими контурами при оптимізації геометричних співвідношень за 

критерієм мінімуму маси 

Kзв 

Екстремальні значення керованих 
змінних 

(П*
1кal)e 

(П*
2кal)' 

Kк Kк 
0,786 0,925 0,786 0,925 

λве, в.о. aме, в.о. λве, в.о. aме, в.о. 
Kк Сal/Сst Сal/Сst 

0,786 0,925 3 4,7 3 4,7 
0,3 3,25 5,12 3,22 5,45 17,5 17,1 31,7 43,7 30,6 42,1 

0,15 3,12 6,75 3,1 7,21 22,6 22,2 39,3 53,5 38,2 51,9 

Таблиця 7 – Мінімальні значення показника вартості та значення показника маси планарної електромагнітної системи з 
мідними обмотками та круговими утворюючими контурами при оптимізації геометричних співвідношень за критерієм 

мінімуму вартості 

Kзв 

Екстремальні значення керованих змінних 
(П*

2кcu)e (П*
2кcu)' Kк 

0,786 0,925 Kк Kк 
Сcu/Сst Сcu/Сst 0,786 0,925 0,786 0,925 

3,5 5,5 3,5 5,5 Сcu/Сst Сcu/Сst Сcu/Сst Сcu/Сst 

λве, в.о. aме, 
в.о. 

λве, 
в.о. 

aме, 
в.о. 

λве, 
в.о. 

aме, 
в.о. 

λве, 
в.о. 

aме, 
в.о. 3,5 5,5 3,5 5,5 3,5 5,5 3,5 5,5 

0,3 3,75 2,27 3,84 2,02 3,72 2,37 3,81 2,1 55,8 71,8 53,2 68,2 34,0 38,2 38,2 36,8 

0,15 3,65 2,43 3,61 2,77 3,57 2,92 3,67 2,54 65,2 82,4 62,6 78,7 41,7 46,5 40,5 45,1 
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Таблиця 8 – Мінімальні значення показника вартості та значення показника маси планарної електромагнітної системи з 
алюмінієвими обмотками та круговими утворюючими контурами при оптимізації геометричних співвідношень за крите-

рієм мінімуму маси 

Кзв 

Екстремальні значення керованих змінних 
(П*

2кal)e (П*
2кal)' Kк 

0,786 0,925 Kк Kк 
Сal/Сst Сal/Сst 0,786 0,925 0,786 0,925 

3 4,7 3 4,7 Сal/Сst Сal/Сst Сal/Сst Сal/Сst 

λ в
е, 

в.
о.

 

a м
е, 

в.
о.

 

λ в
е, 

в.
о.

 

a м
е, 

в.
о.

 

λ в
е, 

в.
о.

 

a м
е, 

в.
о.

 

λ в
е, 

в.
о.

 

a м
е, 

в.
о.

 

3 4,7 3 4,7 3 4,7 3 4,7 

0,
3 

3,
47

 

3,
43

 

3,
56

 

2,
96

 

3,
43

 

3,
63

 

3,
53

 

3,
12

 

28
,2

 

35
 

27
,3

 

33
,7

 

19
,5

 

21
,4

 

19
 

20
,9
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З розрахунків (табл. 1–табл. 8) випливає, що 

побудова трифазних ЕМС з планарним стрижневим 
магнітопроводом на основі прямокутних УК додат-
ково до зниження трудомісткості виробництва приз-
водить до покращення масовартістних показників 
відносно електромагнітно-еквівалентних аналогів з 
круговими УК. 

Висновки. Трифазні планарні ЕМС класу напруги 
1–110 кВ з стрижневими магнітопроводами та кругови-
ми і прямокутними УК відрізняються значеннями міні-
мальних показників маси і вартості відповідно на 5,76–
5 % і 7,8–6,6 % при Kк = 0,786 та 2,5–2,3 % і 2,93–2,7 % 
при Kк= 0,925 в варіантах з мідними обмотками. Вказані 
показники при використанні в обмотках алюмінію пок-
ращуються, як і при наявності мідних обмоток, на 4–
3,54 % і 6,3–4,9 % при Kк = 0,786 та на 1,8–1,75 % і 2,67–
2,07 % при Kк = 0,925.  
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А. А. СТАВИНСЬКИЙ, О. А. АВДЄЄВА, О. М. ЦИГАНОВ, Р. А. СТАВИНСЬКИЙ, О. С. САДОВИЙ  

ПОРІВНЯННЯ ТРИФАЗНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ З ПРЯМОКУТНИМИ І КРУГОВИМИ 
КОНТУРАМИ СТРИЖНІВ ШИХТОВАНИХ МАГНІТОПРОВОДІВ (ВТРАТИ АКТИВНОЇ 
ПОТУЖНОСТІ) 

Визначено відмінності значень втрат активної потужності варіантів електромагнітних систем трифазних трансформаторів з мідними і 
алюмінієвими обмотками та стрижневими шихтованими магнітопроводами при заміні кругових утворюючих контурів стрижнів і обмот-
кових котушок на прямокутні контури при умові ідентичності електромагнітної потужності. Встановлена доцільність виробництва тран-
сформаторів потужністю до 6300 кВ·А з прямокутними перерізами стрижнів, що забезпечує, на додаток до зниження трудомісткості 
виготовлення магнітопроводів і матеріалоємності, підвищення енергоефективності електропостачання. 

Ключові слова: трифазний трансформатор, магнітопровід, обмотка, прямокутний переріз, круговий контур, втрати активної по-
тужності, порівняння. 

Определены отличия значений потерь активной мощности вариантов электромагнитных систем трехфазных трансформаторов с медны-
ми и алюминиевыми обмотками и стержневыми шихтованными магнитопроводами при замене круговых образующих контуров стерж-
ней и обмоточных котушок на прямоугольные контуры при условии идентичности электромагнитной мощности. Установлена целесооб-
разность производства трансформаторов мощностью до 6300 КВ·А с прямоугольными сечениями стержней, что обеспечивает, в допол-
нение к снижению трудоемкости изготовления магнитопроводов и материалоемкости, повышение энергоэффективности электроснаб-
жения.  

Ключевые слова: трехфазный трансформатор, магнитопровод, обмотка, прямоугольное сечение, круговой контур, потери актив-
ной мощности, сравнение. 

Purpose. In the mass production of low-power transformers, magnetic cores and windings are used with rectangular sections of rods and forming 
the contours of the coils turns. The contours of medium and high power transformers active elements are circles. The cross sections of the magnet-
ic cores form rectangular steel packages of various widths with filling coefficients of circular circuits 0,786–0,925 at a power of 16–10000 kV·А. 
In recent decades, rectangular contour generators of planar electromagnetic systems have also been used in the transformers manufacture with a 
more than 250 kV·A capacity. The use of rectangular sections instead of rods circular cores changes the consumption of materials and active pow-
er losses. Therefore, it is of theoretical and practical interest an analytical substantiation of the expediency of such a replacement. Methodology. A 
comparative analysis of hree-phase transformer variants is performed by the method of generalized invariant structural-parametric synthesis. Tar-
get functions are used with a component of the source data and electromagnetic loads and dimensionless components. The dimensionless optimi-
zation components of mass and cost are functions of relative geometric controlled variables. The loss component additionally depends on the 
relative electromagnetic controlled variable. The values of optimization components are indicators of the objective function, and their minima 
represent the technical level indicators of transformer. Results. The indicators are determined with same source data and loads, which corresponds 
to electromagnetic power of the compared options identity. Calculations are performed in real range of electromagnetic controlled variable varia-
tion of dry and oil transformers. This eliminates the dependence of loss indicators on power, method of heat removal and other factors. Originali-
ty. It has been established that, in addition to improving the mass-carrying indices, a reduction in losses of three-phase transformers is achieved 
when replacing circular forming circuits to rectangular circuits. Practical value. The reduction of loss of transformers of voltage range 1–110 kV 
with rod laminated magnetic cores, copper and aluminum windings with rectangular generating circuits relative to analogs with circular circuits is 
6,3–8,9 % and 2,64–3 % with the rods filling factor 0,786 and 0,925.  

Keywords: three-phase transformer, magnetic core, winding, rectangular section, circular contour, active power losses, comparison. 

Вступ. Аналіз стану питання. Головним на-
прямом розвитку електромеханіки у ХХІ сторіччі є 
комплексне збереження енергетичних і матеріальних 
ресурсів при виробництві електромеханічних при-
строїв. В [1] вказано, що втрати в розподільчих тра-
нсформаторах в Європейському Союзі склали 2 % 
від усієї виробленої електроенергії або 1/3 від зага-
льних втрат. Основна складова цих втрат прихо-
диться на розподільчі трансформатори потужністю 
25–630 кВ·А напругою 6–10 кВ. Тому існує необхід-
ність рішення першочергової задачі зниження втрат 
неробочого руху і короткого замикання трифазних 
трансформаторів (ТТ) потужністю до 6300 кВ·А, 
особливо ТТ І і ІІ габаритів [1, 2]. Задачу пропону-
ється вирішувати відомими способами зниження 
електромагнітних навантажень (ЕМН), використан-
ня аморфної електротехнічної сталі (ЕТС), високо-
температурних надпровідних і «кабельних» обмоток. 
Однак, при застосуванні таких способів погіршу-
ються масовартісні, або вартісні показники ТТ та 
виникають певні особливості та питання експлуата-
ції [1]. 

Аналіз актуальних досліджень і публікацій. 
В останні десятиріччя додатково до сучасних досяг-
нень електроматеріалознавства використо-вувались 
залишкові резерви удосконалення електромагнітних 
систем (ЕМС) трансформаторів и реакторів. Вико-
нана, незважаючи на значні ускладнення технології 
розкроєння ЕТС, заміна «прямих» стиків текстуро-
ваних шихтованих магнітопроводів на «косі» [2, 4, 
5]. З міркувань зниження трудомісткості виготов-
лення магнітопроводів використання прямокутних 
утворюючих контурів (УК) стрижнів і обмоткових 
котушок поширено до потужності 630 кВ·А – серії 
Tumetic (ФРГ) і ОСМ (Японія). При цьому відомі 
проблеми прямокутних УК обмоткових котушок [3] 
вирішуються клеючим покриттям міжшарової ізоля-
ції або капсулюванням обмоток (технології «CAST 
RESIN» і «RESIBLOC») [2, 4]. В першій частині ро-
боти [6] універсальним методом аналітичного опти-
мізаційного зіставлення [7, 8] визначено, що в ТТ 
класу напруги 1–110 кВ з шихтованими стрижневи-
ми магнітопроводами та мідними і алюмінієвими 
обмотками, заміна кругових УК на прямокутні приз-
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водить до покращення показників маси і вартості 
ЕМС.  

Мета статті. Визначення та порівняння, на до-
даток до [6], показників втрат активної потужності 
варіантів трифазних планарних ЕМС з стрижневими 
магнітопроводами та прямокутними і круговими УК. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для узагальненого порівняння методом [7, 8] втрат 
активної потужності варіантів ЕМС з прямокутними 
і круговими УК при використанні в обмотках міді 
(алюмінію) застосовуються оптимізаційні безрозмі-
рні складові П*

3псu(al) і П*
3ксu(al) цільових функцій 

(ЦФ) вказаних втрат F3псu(al) і F3ксu(al) 

     
3/ 4

3п(к) ( ) п тт 3п кγ П П ,cu al st st cu alF P     (1) 

де γst і Рst – питомі маса і втрати ЕТС при заданому 
значенні магнітної індукції магнітопроводу відпові-
дно; Птт – показник вихідних даних технічного за-
вдання проектування і ЕМН ТТ [6–8]. 

Оптимізаційні складові П*
3п(к)сu(al)  ЦФ (1), як і 

показники маси і вартості [6], є залежними від осно-
вних безрозмірних геометричних керованих змінних 
(КЗ) відношення розмірів боків поздовжнього пере-
різу обмоткового вікна λв і відношення розмірів діа-
метрів розрахункових окружностей магнітопроводу 
aм та є залежними, в деяких ЕМС, від додаткової 
безрозмірної тригонометричної КЗ t(αc) центрально-
го кута стрижня αc (рис. 1 наведеної вище в даному 
збірнику роботи [6]). Крім того, оптимізаційна скла-
дова, тобто показник втрат активної потужності 
П*

3п(к)сu(al) є залежною від однієї (двох у випадку ная-
вності в ЕМС як мідної так і алюмінієвої обмоток) 
відносної електромагнітної (електромагнітних) КЗ 
втрат Крсu(al) 

3п(к) ( ) 3п(к) ( ) зо, в м c р ( )П К λ , , (α ),К ,cu al cu al cu alf а t     (2) 

де Кзв = 0,3–0,15 – коефіцієнт заповнення обмотково-
го вікна міддю (алюмінієм) відповідно до діапазону 
класу напруги 1–110 кВ. Електромагнітна КЗ ЦФ (1) 
є залежною від співвідношень коефіцієнтів додатко-
вих втрат короткого замикання Кдк і неробочого ру-
ху Кдн та значень питомих мас проводу обмотки 
γсu(al) і ЕТС γst, а також від відношень значень пито-
мих втрат обмотки (залежить від показника питомих 
втрат міді (алюмінію) Кпсu(al) і густини струму Јосu(al)) 
та величини Рst ЕТС [7, 8] 

2
дк ( ) п ( ) о ( )

р ( )
дн

К γ К
К .

К γ
cu al cu al cu al

cu al
st st

J
P

    (3) 

Третім основним показником технічного рівня 
ТТ, тобто показником енергетичної ефективності 
ЕМС [7, 8], є екстремальне (мінімальне) значення 
П*

3псu(al)е показника (2). 
Результати аналітичного та чисельного мо-

делювання. Для адекватного зіставлення на основі 
(2) значень енергетичних показників технічного рів-
ня варіантів ЕМС, що розглядаються в роботі, прий-
маються однаковими електромагнітні потужності і 
показники ПТТ двох різновидів ТТ, що відрізняються 
конфігураціями стрижнів магнітопроводу і обмотко-

вих котушок. Також відповідно однаковими є елект-
ротехнічні матеріали, класи напруг, коефіцієнти за-
повнення ЕТС Кзс та середні значення амплітуди 
індукції Вst поперечних перерізів елементів магніто-
проводів. Реальні обмотки кожної з ЕМС заміню-
ються розрахунковими обмотками [6] структурно і 
конфігураційно еквівалентних реакторів. 

Загальні втрати активної потужності (1) варіан-
тів ТТ з прямокутними і круговими УК елементів 
ЕМС та мідними (алюмінієвими) проводами обмо-
ток визначаються сумою втрат відповідно неробочо-
го руху Рнпсu(al), Рнксu(al) і втрат короткого замикання 
(навантажувальних) Ркпсu(al), Pкксu(al) [3, 7, 8] 

3п(к) ( ) нп(к) ( ) кп(к) ( ) 3п(к) ( )П ,cu al cu al cu al cu alF P P     

де показники втрат визначаються рівняннями: 

  

3

43п ( ) дн 2
зс зв в м c c

8П =К
К К λ sin α 2 sin α

cu al
а


 
  
  

 

       зс c c в м cК sin α 3sin α 2 1 0,75λ sin α 2а     

     2
р ( ) зв в м c c0,75К К λ sin α 2 sin α 2cu al а      

       c м ccos α 2 0,3927 sin α 2 ;а       (4) 

 

3

43к ( ) дн 2
зс зв в м

5,093П =0,7854К
К К λ 1

cu al
а


 
  
  

 

     зс к м вК К 1 2 1,5λ 6, 2146а      

р ( ) зв в1,5К К λcu al   

    2
м м1 0,25 1 1 .а а         (5) 

Методика побудови узагальнених математичних 
моделей оптимізаційного зіставлення, тобто структур-
ного синтезу, повинна забезпечувати порівняння варіа-
нтів ЕМС при дотриманні принципу електромагнітної 
еквівалентності (рівності Птт) і інваріантності (універ-
сальності) виду ЦФ та основних КЗ. Таким вимогам 
відповідають ЦФ F1(2)п(к)сu(al) маси і вартості ЕМС [6–8], 
безрозмірні оптимізаційні складові яких визначаються 
виключно КЗ геометричних співвідношень активних 
елементів і є незалежними від електромагнітних КЗ 
(обумовлено винесенням ЕМН в показник Птт). Однак 
вказаний принцип при визначені показників втрат зна-
ходиться у протиріччі з процесом параметричного син-
тезу ТТ та інших електромеханічних пристроїв, який 
передбачає варіювання ЕМН, тобто можливість змін їх 
величин та співвідношень при перевірці і врахуванні 
проектних обмежень, зокрема нагріву обмоток. В свою 
чергу варіювання ЕМН при параметричної оптимізації 
протирічить рішенню задачі узагальненого структур-
ного синтезу ЕМС. Протиріччя обумовлено 
прив’язкою діапазону змін ЕМН до конкретних вико-
нань, потужностей і способів відводу тепла від актив-
ної частини. Тому для подолання названого протиріччя 
і вилучення залежності узагальненого структурного 
синтезу від потужності, величин ЕМН і особливостей 
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структур і УК елементів ЕМС та систем охолодження, 
КЗ і показники окремих критеріїв оптимізації повинні 
бути уявлені у відносному (безрозмірному) виді. Також 
при визначенні показників втрат відносна електромаг-
нітна КЗ повинна змінюватись в певному реальному 
діапазоні, що враховує відомі мінімальні і максимальні 
розрахункові значення ЕМН [3]. Відповідно порівню-
ються діапазонні значення показників втрат. 

Згідно [3] в сучасних ТТ використовуються анізо-
тропні ЕТС марок 3406–3409 з Кзс = 0,96–0,97 при то-
вщинні стрічки (рулону) δс = 0,27–0,35 мм. Для розра-
хунків Крсu(al) і П*

3п(к)сu(al) приймаються значення 
Вst = 1,45–1,75 Тл та ЕТС 3407 товщиною δс = 0,35 мм, 
у якої при частоті f1 = 50 Гц питомі втрати при значен-
нях магнітної індукції 1,45 Тл і 1,7 Тл відповідно скла-
дають Р1,45/50 = 0,988 Вт/кг і Р1,7/50 = 1,36 Вт/кг. В розра-
хунках «сухих» і «масляних» ТТ потужністю 10–160 
кВ·А, а також 160–630 кВ·А використовуються зна-
чення Кдк ≤ 1,04 і Кдк ≤ 1,075. Приймається Кдк=  1,04. 
Для мідного (алюмінієвого) проводу з значеннями 
γсu(al) = 8900 (2700) кг/м3, Кпсu(al)=2,4·10-12 (12,75·10-

12) Вт·м4/(А2кг) і при частоті f1=50 Гц, у діапазонах но-
мінальної потужності Sн=0,3–1 кВ·А і Sн=1–2,5 кВ·А 
щільності струму сладають Jосu(al)=1,4–2,4(1,1–
1,8) А/мм2. В масляних ТТ при Sн=2,5–63 кВ·А 
Jосu(al)=1,8–2,2(1,4–1,8) А/мм2 і при Sн=63–630 кВ·А 
Jо=2,2–3,5(1,6–2,7) А/мм2, а в "сухих" ТТ з Sн=10–
1600 кВ·А напівпідсумок густин струму первинної і 
вторинної концентричних обмоток складає Jосu(al)=1,7–
2,4(1,2–1,8) А/мм2 [3].  

Підвищення втрат неробочого ходу в готовому 
планарному магнітопроводі відносно значень Рst анізо-
тропної ЕТС залежить від сукупності фізичних і конс-
труктивно-технологічних чинників [3]. Відомо [2], що 
загальне підвищення питомих втрат в головному пла-
нарному магнітопроводі з усіма косими стиками відно-
сно питомих втрат ЕТС складає 1,37–1,58. Також 
в [5] зроблено висновок, що використання в шихтова-
них магнітопроводах з анізотропної ЕТС усіх косих 
стиків  в  ТТ  малої  і  середньої потужності призводить 

до підвищення на 15–20 % втрат неробочого руху від-
носно ТТ з магнітопроводами, що містять прямі стики. 
У зв’язку з цим для розрахунків приймається середнє 
значення Кдн = 1,475. 

У відповідності до наведених вище значень ЕМН, 
питомих характеристик і коефіцієнтів додаткових 
втрат, розраховуються наступні значення електромаг-
нітних КЗ (3) ЦФ (1) варіантів ЕМС з мідними (алюмі-
нієвими) обмотками та магнітопроводами з косими 
стиками сухих і масляних і ТТ: 

 212 6
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Результати чисельних оптимізаційних розрахунків 
екстремумів (П*

3псu(аl))е показників енергетичної ефекти-
вності (4), (5) та розрахунків значень показників маси 
(П*

1п(к)сu(аl))' і вартості (П*
2п(к)сu(аl))'' при значеннях λве, aме, 

αсе, що відповідають окремому критерію мінімуму втрат 
активної потужності, наведено в табл. 1–табл. 7. Розра-
хунки виконані при Кзс = 0,97 (δс = 0,35 мм), Кзв = 0,3–
0,15 і проектних діапазонних змінах КЗ Крсu(al) (6), (7) 

 

Таблиця 1 – Мінімальні значення показника втрат планарної електромагнітної системи з прямокутними утворюючими 
контурами при оптимізації геометричних співвідношень за критерієм мінімуму втрат 

Кзв 

Екстремальні значення геометричних керованих змінних при величині Крсu(al) (П*
3псu(al))е 

3 8 24 Крсu(al) 
λве, в.о. aме, в.о. αсе, град. λве, в.о. aме, в.о. αсе, град. λве, в.о. aме, в.о. αсе, град 3 8 24 

0,3 2,79 1,49 51,3 2,82 1,09 51,8 2,84 0,82 52,2 64,9 110,8 215,1 
0,15 2,77 1,92 51 2,8 1,35 51,4 2,83 0,97 52,0 77,5 126,9 236,3 

 

Таблиця 2 – Значення показників маси і вартості планарної електромагнітної системи з мідними обмотками та прямо-
кутними утворюючими контурами при оптимізації геометричних співвідношень за критерієм мінімуму втрат 

Кзв 

(П*
1псu)' 

Кpсu 

(П*
2псu)'' 

Ccu/Cst 
3,5 5,5 

3 8 24 3 8 24 3 8 24 
0,3 30,1 38,2 58,3 52,1 53,9 69,4 69,7 66,5 78,3 

0,15 37,3 46,8 69,2 61,4 63,5 80,8 80,7 76,9 90,1 
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Таблиця 3 – Значення показників маси і вартості планарної електромагнітної системи з алюмінієвими обмотками та пря-
мокутними утворюючими контурами при оптимізації геометричних  співвідношень за критерієм мінімуму втрат 

Кзв 

(П*
1пal)' 

(П*
2пal)'' 

Cal/Cst 
3 4,7 

Кpal Кpal Кpal 
3 8 24 3 8 24 3 8 24 

0,3 24 33,9 55,2 29,3 37,7 57,9 33,9 40,9 60,2 
0,15 30,6 42,2 66 36,5 46,2 68,8 41,4 49,7 71,2 

Таблиця 4 – Мінімальні значення показника втрат планарної електромагнітної системи з круговими утворюючими кон-
турами при оптимізації геометричних співвідношень за критерієм мінімуму втрат 

Кзв 

Екстремальні значення геометричних керованих змінних при 
величинах Кк і Крсu(al) 

(П*
3псu(al))е 

Кк Кк 
0,786 0,925 0,786 0,925 
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Таблиця 5 – Значення показників маси планарної електромагнітної системи з мідними і алюмінієвими обмотками та кру-
говими утворюючими контурами при оптимізації геометричних співвідношень за критерієм мінімуму втрат 

Кзв 

(П1кcu)' (П1кal)' 
Kк Kк 

0,786 0,925 0,786 0,925 
Крal Крal Крal Крal 

3 8 24 3 8 24 3 8 24 3 8 24 
0,3 32 40,9 62,9 30,9 39,3 60,1 25,3 36,1 59,4 24,6 34,8 56,9 
0,15 39,4 49,6 74,1 38,2 48,1 71,3 32 44,5 70,5 31,3 43,3 68 

Таблиця 6 – Значення показників вартості планарної електромагнітної системи з мідними обмотками при оптимізації 
геометричних співвідношень за критерієм мінімуму втрат 

Кзв 

(П2кcu)'' 
Ccu/Cst 

3,5 5,5 
Kк Kк 

0,786 0,925 0,786 0,925 
Крcu Крcu Крcu Крcu 

3 8 24 3 8 24 3 8 24 3 8 24 
0,3 56,3 58,3 75,3 53,7 55,6 71,6 75,6 72,6 85,2 71,85 68,5 80,8 
0,15 65,8 68 86,9 63,1 65,3 83,3 86,9 82,8 97,2 83,1 79,1 92,8 

Таблиця 7 – Значення показників вартості планарної електромагнітної системи з алюмінієвими обмотками при оптиміза-
ції геометричних співвідношень за критерієм мінімуму втрат 

Кзв 

(П2кal)'' 
Cal/Cst 

3 4,7 
Kк Kк 

0,786 0,925 0,786 0,925 
Крal Крal Крal Крal 

3 8 24 3 8 24 3 8 24 3 8 24 
0,3 31,2 40,3 62,5 30,1 38,8 59,7 36,2 43,9 65 34,8 42,1 62,1 
0,15 38,4 49 73,6 37,3 47,5 70,9 43,9 52,8 76,3 42,5 51 73,3 
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На основі наведених в роботі результатів роз-
рахунків показана ідентичність проектних діапазонів 
змін відносних електромагнітних КЗ в ЕМС з мід-
ними і алюмінієвими обмотками та встановлено під-
вищення енергетичних показників ТТ заданої елект-
ромагнітної потужності при заміні кругових УК з 
Кк ≤ 0,925 на прямокутні УК. Також встановлено 
покращення масовартісних показників ЕМС з пря-
мокутними УК відносно ЕМС з круговими УК при 
оптимізації ТТ за критерієм мінімуму втрат в реаль-
ному проектному діапазоні змін електромагнітної 
КЗ.  

Висновки. Зниження екстремумів показників 
втрат активної потужності ТТ з прямокутними УК 
відносно електромагнітно еквівалентних аналогів з 
круговими УК при використанні в обмотках як міді, 
так і алюмінію, в проектному діапазоні змін величин 
і співвідношень ЕМН та в діапазоні напруг, що хара-
ктеризується Кзв = 0,3–0,15, складають при Кк = 0,786 
і Кк = 0,925 відповідно 6,3–8,9 % та 2,64–3 %.  

Список літератури 

1. Энергосбережение в Европе: применение энергоэффективных 
трансформаторов (перепечатано с сокращениями из издания 
Европейского института меди (Тема "В" совместного с Евро-
пейской комиссией проекта №STR–1678–98–ВЕ). Перевод c 
английского Е. В. Мельниковой, редактор перевода 
В. С. Ионов // Энергосбережение. – 2003. – №6 – С. 14–15, 
2004. – №1–C. 61–65. 

2. Перспективы и состояние разработок распределительных 
трансформаторов массовых серий. – Режим доступу : 
http//www.transform.ru/articles/html/03.project/a000001.article. – 
Дата звертання : 13.09.2017.  

3. Тихомиров П. М. Расчет трансформаторов: Учебное пособие 
для вузов / П. М. Тихомиров. – М. : Альянс, 2013. – 528 с. 

4. Кравченко А. Сухие энергосберегающие трансформаторы / 
А. Кравченко, В. Метельский // Электрик. Международный  
электротехнический журнал. – Киев : Радиоаматор. – 2013. – 
№4. – С. 12–15. 

5. Levin M. I. Анализ конструкций шихтованных магнитопрово-
дов силовых трехфазных трансформаторов / М. I. Levin, 
И. В. Пентегов, С. В. Рымар, А. V. Lavreniuk // Електротехніка 
і електромеханіка. – 2014. – №1. – С. 40–44. 

6. Ставинський А. А. Порівняння трифазних трансформаторів з 
прямокутними і круговими контурами стрижнів шихтованих 
магнітопроводів (масовартісні показники) / 
А. А. Ставинський, О. А. Авдєєва, О. М. Циганов, 
Р. А. Ставинський, О. С. Садовий // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: 
Електричні машини та електромеханічне перетворення енер-
гії: Зб. наук. праць – Харків: НТУ "ХПІ". – 2019. – № 4 (1329). 
– С. 38–43 .  

7. Авдеева Е. А. Сравнительный анализ планарной и пространст-
венной аксиальной трехфазных электромагнитных систем с 
параллельными образующими поверхностями стержней и об-

моточных окон (потери активной мощности) / Е. А. Авдеева // 
Електротехніка і електромеханіка. – 2012. – №5. – С. 13–17.  

8. Ставинский А. А. Сравнительный анализ потерь трехфазных 
трансформаторов с круговыми и восьмигранными образую-
щими контурами стержней планарных магнитопроводов / 
А. А. Ставинский, Р. А. Ставинский, А. Н. Цыганов // Елект-
ротехнічні і комп’ютерні системи. – 2012. – №7(77). – С. 47–
52. 

References (transliterated) 

1. Jenergosberezhenie v Evrope: primenenie jenergojeffektivnyh 
transformatorov (perepechatano s sokrashhenijami iz izdanija 
Evropejskogo instituta medi (Tema "V" sovmestnogo s Evropejs-
koj komissiej proekta №STR–1678–98–VE). Perevod c anglijsko-
go E. V. Mel'nikovoj, redaktor perevoda V. S. Ionov // Jenergos-
berezhenie. 2003, no. 6 pp. 14–15, 2004, no. 1, pp. 61–65. 

2. Perspektivy i sostojanie razrabotok raspredelitel'nyh transforma-
torov massovyh serij [Prospects and state of development of mass-
market distribution transformers]. Availabie at : 
ttp//www.transform.ru/articles/html/03.project/a000001.article 
(accessed 13.09.2017) 

3. Tihomirov P. M. Raschet transformatorov [Transformer Calcula-
tion]. Uchebnoe posobie dlya vuzov Moscow, Al'yans, 2013, 528 
p. 

4. Kravchenko A., Metel'skij V. Suhie jenergosberegajushhie trans-
formatory [Dry Energy Saving Transformers]. Jelektrik. Mezhdu-
narodnyj jelektrotehnicheskij zhurnal. Kiev. Radioamator. 2013, 
no. 4, pp. 12–15. 

5. Levin M. I., Pentegov I. V., Rymar S. V., Lavreniuk A. V. Analiz 
konstrukcij shihtovannyh magnitoprovodov silovyh trehfaznyh 
transformatorov [Analysis of the structures of laminated magnetic 
circuits of power three-phase transformers]. Elektrotexnika i elek-
tromexanika. 2014, no. 1, pp. 40–44. 

6. Stavy`ns`ky`j A. A., Avdeyeva O. A., Cy`ganov O. M., 
Stavy`ns`ky`j R. A., Sadovy`j O. S. Porivnyannya try`fazny`x 
transformatoriv z pryamokutny`my` i krugovy`my` konturamy` 
stry`zhniv shy`xtovany`x magnitoprovodiv (masovartisni pokaz-
ny`ky`) [Comparison of three-phase transformers with rectangular 
and circular contours of the cores of charged magnetic circuits 
(mass indexes)]. Visny`k NTU "XPI". Seriya: Elektry`chni 
mashy`ny` ta elektromexanichne peretvorennya energiyi : Zb. 
nauk. pracz` Xarkiv: NTU "XPI". 2019, no.4 (1329), pp. 38 – 43. 

7. Avdeeva E. A. Sravnitel'nyj analiz planarnoj i prostranstvennoj 
aksial'noj trehfaznyh jelektromagnitnyh sistem s parallel'nymi ob-
razujushhimi poverhnostjami sterzhnej i obmotochnyh okon 
[Comparative analysis of planar and spatial axial three-phase elec-
tromagnetic systems with parallel generating surfaces of rods and 
winding windows (watt loss)]. Elektrotexnika i elektromexanika. 
2012, no. 5, pp. 13–17.  

8. Stavinskij A. A., Stavinskij R. A., Cyganov A. N. Sravnitel'nyj 
analiz poter' trehfaznyh transformatorov s krugovymi i vos'mi-
grannymi obrazujushhimi konturami sterzhnej planarnyh magni-
toprovodov [Comparative analysis of losses of three-phase trans-
formers with circular and octagonal generators of the contours of 
the rods of planar magnetoplasty]. Elektrotexnichni i komp'yuterni 
sy`stemy`. 2012, no. 7(77), pp. 47–52. 

Надійшла (received) 18.02.2019

Бібліографічні описи / Библиографические описания / Bibliographic descriptions 

Порівняння трифазних трансформаторів з прямокутними і круговими контурами стрижнів ших-
тованих магнітопроводів (втрати активної потужності) / А. А. Ставинський, О. А. Авдєєва, 
О. М. Циганов, Р. А. Ставинський, О. С. Садовий // Вісник Національного технічного університету 
«ХПІ». Серія: "Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії". – Х. : НТУ «ХПІ», 2019. – 
№ 4 (1329). – С. 44–49. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2409-9295. 

Сравнение трехфазных трансформаторов с прямоугольными и круговыми контурами стержней 
шихтованных магнитопроводов (потери активной мощности) / А. А. Ставинский, Е. А. Авдеева, 
А. Н. Цыганов, Р. А. Ставинский, А. С. Садовой // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 



ISSN 2409-9295 (print) 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії № 4 (1329) 2019    49 

Серія: "Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії". – Х. : НТУ «ХПІ», 2019. – 
№ 4 (1329). – С. 44–49. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2409-9295. 

Comparison of three-phase transformers with rectangular and circular conversion of laminated magnet-
ic cores (active power losses) / А. A. Stavinskiy, Е. A. Avdіeіeva, А. N. Tsyganov, R. А. Stavinskiy, 
A. S. Sadovoy // Bulletin of NTU "KhPI". Series: "Electric machines and electromechanical energy conversion." – 
Kharkiv : NTU "KhPI", 2019. – No. 4 (1329). – P. 44–49. – Bibliogr.: 8. – ISSN 2409-9295. 

Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors 

Ставинський Андрій Андрійович, доктор технічних наук, професор, Миколаївський національний аг-
рарний університет, завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, тел. 
+38(099)004-45-31.  

Ставинский Андрей Андреевич, доктор технических наук, профессор, Николаевский национальный аг-
рарный университет, заведующий кафедры электроэнергетики, электротехники и электромеханики, тел. 
+38(099)004-45-31.  

Stavinskiy Andrey Andreevich, Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Mykolayiv National Agrarian 
University, Chair of the Department of Electric power industry, electrical engineering and electromechanics; tel. 
+38(099)004-45-31. 

Авдєєва Олена Андріївна,  кандидат технічних наук, Національний університет кораблебудування імені ад-
мірала Макарова, доцент кафедри суднових електроенергетичних систем, тел. +38(095)056-05-75, e-mail: 
e.avdeeva@ukr.net. 

Авдеева Елена Андреевна, кандидат технических наук, Национальный университет кораблестроения 
имени адмирала Макарова, доцент кафедры судовых электроэнергетических систем, тел. +38(095)056-05-75, 
e-mail: e.avdeeva@ukr.net. 

Avdieieva Elena Andreevna, candidate of technical sciences, Admiral Makarov National University of 
Shipbuilding, Associate Professor of the Department of the Shipboard electrical power systems, 
tel. +38(095)0560575, e-mail: e.avdeeva@ukr.net. 

Циганов Олександр Миколайович, Миколаївський національний аграрний університет, асистент кафе-
дри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, тел. +38(066)353-81-01, e-mail: potom-
kinske@gmail.com.  

Цыганов Александр Николаевич, Николаевский национальный аграрный университет, асистент кафед-
ры электроэнергетики, электротехники и электромеханики, тел. +38(066)353-81-01, e-mail: potom-
kinske@gmail.com. 

Tsyganov Alexander Nikolaevich, Mykolayiv National Agrarian University, Assistant of the Department of 
Electric power industry, electrical engineering and electromechanics; tel. +38(066)353-81-01, e-mail: potom-
kinske@gmail.com. 

Ставинський Ростислав Андрійович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет ко-
раблебудування імені адмірала Макарова, доцент кафедри суднових електроенергетичних систем, тел. 
+38(066)-128-55-18, е-mail: strostand@mail.ru.  

Ставинский Ростислав Андреевич, кандидат технических наук, доцент, Национальный университет 
кораблестроения имени адмирала Макарова, доцент кафедры судовых электроэнергетических систем, тел. 
+38(066)-128-55-18, е-mail: strostand@mail.ru.  

Stavinskiy Rostislav Andreevich, candidate of technical sciences, Associate Professor, Admiral Makarov 
National University of Shipbuilding, Associate Professor of the Department of the Shipboard electrical power 
systems, tel. +38(066)-128-55-18, е-mail: strostand@mail.ru. 

Садовий Олексій Степанович, Миколаївський національний аграрний університет, асистент кафедри 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, +38(063)268-31-22, e-mail: sadovuyos@mnau.edu.ua.  

Садовой Алексей Степанович, Николаевский национальный аграрный университет, асистент кафедры 
электроэнергетики, электротехники и электромеханики, тел. +38(063)268-31-22, e-mail: sado-
vuyos@mnau.edu.ua. 

Sadovоy Alexey Stepanovich, Mykolayiv National Agrarian University, Assistant of the Department of Electric 
power industry, electrical engineering and electromechanics; tel. +38(063)268-31-22, e-mail: sadovuyos@mnau.edu.ua. 

 



ISSN 2409-9295 (print) 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
50    Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії № 4 (1329) 2019 

УДК 621.313.333           DOI: http://doi:10.20998/2409-9295.2019.4.07 
 

Ю. М. ВАСЬКОВСЬКИЙ, О. А. ГЕРАСКІН 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ РОТОРА  
ТУРБОГЕНЕРАТОРА ПРИ УШКОДЖЕННІ СТАЛІ 

 
Досліджуються механічні напруження і деформації в сталі ротора турбогенератора при появі тріщин в зоні центрального отвору і в зоні 
малого зубця ротора в тривимірній постановці. За результатами досліджень визначено, що найбільші механічні напруження виникають в 
зоні навколо внутрішньої поверхні центрального отвору ротора турбогенератора, тріщини в цій зоні глибиною близько 10 мм можуть 
призвести до руйнації ротора турбогенератора.  

Ключові слова: турбогенератор, ротор, механічні напруження, деформація, тріщина, вібрація. 
 
Исследуются механические напряжения и деформации в стали ротора турбогенератора при появлении трещин в зоне центрального от-
верстия и в зоне малого зубца ротора в трехмерной постановке. По результатам исследований установлено, что наибольшие механиче-
ские напряжения возникают в зоне вокруг внутренней поверхности центрального отверстия ротора турбогенератора, трещины в этой 
зоне глубиной около 10 мм могут привести к разрушению ротора турбогенератора.  

Ключевые слова: турбогенератор, ротор, механические напряжения, деформация, трещина, вибрация. 
 
Purpose. Investigation of the stress-strain state of the rotor of turbogenerator, which has damage in the form of cracks in the array of rotor barrel. 
Methodology. In the article mechanical stresses and deformations in the turbogenerator rotor's steel in a three-dimensional formulation are inves-
tigated by methods of mathematical modeling. Results. It is determined that the most mechanically region tensed is around the inner surface of the 
central opening of the turbogenerator rotor. In the nominal mode of operation, the crack in the central opening area of about 10 mm is critical for 
the turbogenerator. The appearance of a crack in the area of a small tooth contributes to breaking the tooth, which can damage the entire turboge-
nerator. Originality. The article continues analytical research and uses field methods based on the numerical solution of differential equations of 
structural mechanics using the finite element method. Practical value. The obtained results can be taken into account at the design stage of the 
turbogenerator, as well as when developing a system of diagnostic features for the diagnosis of the rotor damages. It is recommended in the 
process of turbogenerator rotor defectoscopy primarily to investigate the surface of the central hole of the rotor, because there is a high probability 
of cracks. 

Keywords: turbogenerator, rotor, mechanical stress, deformation, crack, vibration. 
 

Вступ. Аварійний вихід з ладу потужного тур-
богенератора (ТГ), викликаний руйнацією 
конструкції ротора, призводить до катастрофічних 
наслідків і величезних економічних збитків. Ремонт 
ТГ і поновлення роботи енергоблоку може тривати 
декілька місяців, причому, кожен день непланового 
простою одного блоку призводить до збитків  при-
близно  в  1–2 млн. грн. на добу. Особливістю 
функціонування електроенергетичних мереж 
України є взаємозалежність термінів виконання ре-
монтних робіт на різних електростанціях. Наприк-
лад, діючими інструкціями заборонено виводити з 
експлуатації один із 2-х блоків Хмельницької АЕС, 
якщо у цей час проводиться ремонт одного з блоків 
на Рівненській АЕС, і навпаки. Тому практика 
функціонування енергосистем повинна повністю 
виключати раптові аварії в енергоблоках 
електростанцій з катастрофічними техніко-
економічними наслідками. Це збільшує актуальність 
проблеми підвищення надійності роботи ТГ, а також 
розробки достовірних методів діагностування та 
моніторингу їх технічного стану [1]. 

Натепер ТГ на українських теплових та атом-
них електростанціях вже відпрацювали свій гаранто-
ваний ресурс. Тому поступово відбувається процес 
оновлення і модернізації наявних ТГ зі збільшенням 
їх потужності. На практиці через значну вартість 
виготовлення нових масивних роторів ТГ зазвичай 
прагнуть використовувати існуючі ротори ТГ, що 
відпрацювали встановлений термін роботи. Прово-
диться рентгеноскопія роторів, визначається їх 
технічний стан, зокрема відсутність тріщин ротора, 

відсутність сколів чи відламаних частин зубців ро-
тора ТГ, тощо. За відсутності цих ушкоджень бочку 
ротора оснащують новою обмоткою і цей ротор зно-
ву запускають в роботу. Але залізо бочки ротора, що 
відпрацювало тривалий час при змінних механічних 
та електромагнітних напруженнях, має погіршені 
пружні властивості матеріалу. При подальшій 
експлуатації такого ротора підвищується 
вірогідність виникнення та швидкого розвитку у 
ньому тріщин.  

Можна виділити дві конструктивні зони ротора, 
в яких виникають підвищені концентрації 
механічних напружень – ділянки біля основи зубців 
ротора і зона центрального отвору (ЦО) ротора. ЦО 
використовується для зменшення механічних на-
пружень в бочці ротора ТГ, для дефектоскопії бочки 
ротора ТГ, підведення електроживлення обмотки 
збудження, підведення охолодження ТГ, тощо. Ви-
явлення тріщин в зупиненому і витягнутому роторі 
ТГ здійснюється за допомогою рентгеноскопії та 
візуального огляду. Але на відміну від зубцево-
пазової зони ротора можливість достовірного вияв-
лення тріщин в зоні ЦО є значно меншою внаслідок 
ускладненого доступу в цю зону діагностичних 
приладів і інш. Тому дефектоскопія не забезпечує в 
повній мірі надійне діагностування тріщин в роторі 
ТГ.  

Виникнення і подальший розвиток тріщини в 
роторі, зокрема, в зоні ЦО супроводжується значним 
збільшенням локальних механічних напружень та 
зміною вібрацій ротора, що може бути виявлено ме-
тодами вібраційної діагностики, особливістю яких є 

© Ю. М. Васьковский, О. А. Гераскін, 2019 
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висока чутливість [2, 3]. Тому важливим євиявлення 
тріщин на ранній стадії їх розвитку. В статтях [4, 5] 
аналітичними методами досліджено умови виник-
нення і зростання тріщин в роторі ТГ внаслідок 
електродинамічних впливів в анормальних режимах. 
Але аналітичні підходи при розрахунках механічних 
напружень в ТГ не дозволяють достовірно визначи-
ти максимальні локальні збільшення напружень, 
викликані появою дефектів. Тому в даній статті, яка 
продовжує дослідження статті [5], були використані 
польові методи, в основу яких покладено чисельний 
розв’язок диференціальних рівнянь структурної 
механіки за допомогою метода скінченних 
елементів.  

Мета досліджень. Дослідити напружено-
деформований стан ротора турбогенератора, що має 
ушкодження у вигляді тріщин в масиві бочки рото-
ра. Отримані результати можуть бути враховані на 
етапі проектування ТГ, а також при розробці систе-
ми діагностичних ознак для діагностування ушкод-
жень ротора. 

Об’єкт дослідження. Для дослідження вибрано 
турбогенератор типу ТГВ-200 потужністю 200 МВт, 
який вже тривалий час експлуатується на 
електростанціях України. ТГ має наступні основні 
дані: зовнішній діаметр бочки ротора DR = 1,075 м; 
діаметр центрального отвору DЦО = 120 мм; довжина 
бочки ротора LR = 5,1 м; відстань між опорами валу 
ротора L0 = 8,1 м; кількість зубців/зубцевих поділок 
ротора Z2/ZZ = 36 / 52; частота обертання ротора 
n = 3000 об/хв; температурний коефіцієнт розши-
рення сталі ротора α = 11,7·10-6 1/град. Для 
вирівнювання жорсткості ротора по повздовжній і 
поперечній осям в великих зубцях ротора фрезеро-
вано малі пази, які заповнені феромагнітними встав-
ками. Суцільний ротор ТГ виготовлений зі сталевого 
сплаву марки 35ХНЗМА, матеріал обмотки ротора – 
мідь. Механічні характеристики матеріалів, з яких 
виготовлено окремі елементи конструкції ротора 
наведено в табл. 1. 

 
Математична модель. Математична модель 

стаціонарного напружено-деформованого стану ро-
тора ТГ базується на системі відомих 
диференціальних рівнянь в часткових похідних, які 
використовуються при розв’язанні стаціонарних за-
дач структурної механіки [6, 7]. Математична мо-
дель чисельно реалізована методом скінченних 
елементів в розділі Structural Mechanics програмного 
комплексу COMSOL Multiphysics [8] для 
тривимірної геометричної моделі ротора, наведеної 
на рис. 1, 2.  

Основною розрахунковою величиною для 
аналізу напружено-деформованого стану ротора ТГ  

був обраний тензор механічного напруження (ТМН) 
за фон Мізесом, який використовується при аналізі 
міцності конструкцій. ТМН за фон Мізесом характе-
ризує усереднене значення механічних напружень, 
що виникають в одиниці об’єму матеріалу під впли-
вом спільної дії силових факторів різного просторо-
вого напрямку і різної фізичної природи. Оскільки 
досліджувалися перш за все механічні напруження в 
сталі ротора ТГ, то отримані розрахункові значення 
ТМН порівнювалися з критичними механічними 
характеристиками сталі 35ХНЗМА, а саме: межею її 
міцності, яка становить σм_мц_Fe = 676 МПа і межею 
плинності σм_пл_Fe = 541 МПа [5].  

 

 
Рис. 1 – Розподіл ТМН в роторі ТГ 

 

 
Рис. 2 – Розподіл деформації ротора ТГ 

 
Дослідження напружено-деформованого стану 

ротора здійснюються для сталого номінального ре-
жиму роботи ТГ, при якому ротор обертається з но-
мінальною швидкістю, на ротор діє номінальний 
електромагнітний момент та існує нерівномірний 
уздовж радіуса нагрів масиву ротора, обумовлений 
тепловими втратами в роторі.  

В математичній моделі враховані наступні 
силові фактори, які викликають механічні напру-
ження в роторі ТГ. 

1. Механічні напруження від дії відцентрових 
сил при номінальній частоті обертання. Основною 
силою, що діє на будь-який елементарний об’єм ро-
тора ТГ, є відцентрова сила, яка визначається як 
Fвц=ω2RцтG,  
де ω – кутова швидкість; Rцт – відстань від центру 
ваги елементарного об’єму ротора до осі обертання; 
G – маса елементарного об’єму ротора ТГ. Ця 
розподілена сила діє по усьому об’єму ротора. 

2. Механічні напруження від номінальних елек-
тромагнітних навантажень. Ця складова механіч-
них напружень в роторі ТГ обумовлена дією номіна-
льного електромагнітного моменту ТГ, який прикла-
дається, в основному, до осердя ротора. В ТГВ-200 
при номінальній потужності 200 МВт значення елек-
тромагнітного моменту дорівнює Mем = 650·103 Н·м, 

Таблиця 1 – Механічні характеристики матеріалів 
ротора ТГ 

Матеріал   Модуль Юнга 
E, МПа 

Коефіцієнт 
Пуассона ν 

Сталь  210 0,3 
Дюралюміній (клини) 74 0,34 
Мідь (обмотка) 110 0,35 
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а повне зусилля на ротор становить Fем = 1209·103 Н. 
В математичній моделі це зусилля відображено у 
вигляді граничної умови на поверхні коронок зубців 
ротора – заданою лінійною густиною сили 
fем = Fем/(π·DR – Z2·bп) = 510·103 Н/м, яка спрямована 
по дотичній до зовнішньої поверхні ротора, де bп – 
ширина паза ротора. 

3. Механічні напруження від вигину ротора під 
дією сили тяжіння. Ці напруження виникають 
внаслідок закріплення валу ротора на опорах 
(підшипниках).  

4. Термомеханічні напруження в роторі від не-
рівномірного його нагрівання. Розподіл температури 
вздовж радіуса ротора ТГ характеризується істотною 
неоднорідністю, що обумовлено нерівномірним роз-
ташуванням джерел тепловиділення і відмінністю 
умов тепловіддачі з поверхонь охолодження ротора. 
Цей розподіл визначений за результатами розрахун-
ку теплового поля ротора ТГ в номінальному режимі 
роботи [9] і заданий як вхідні дані в математичній 
моделі. Слід зазначити, що неоднорідність розподілу 
температури в роторі ТГ посилюється в несиметрич-
них і асинхронних режимах роботи ТГ, в яких вини-
кають додаткові втрати потужності від вихрових 
струмів в масивному роторі. При різниці температур 
між більш нагрітими внутрішніми ділянками (в зоні 
дна паза ротора) і ділянками на поверхні ЦО ротора 
усередині сталі ротора виникають термомеханічні 
напруження: на поверхні – стискаючі, на внутрішніх 
волокнах – розтягуючі. 

Результати моделювання. 1. Неушкоджений 
ротор. З метою дослідження розподілу ТМН в 
масиві ротора і визначення внеску окремих силових 
факторів в сумарні механічні напруження спочатку 
наведемо розрахункові результати для масивного 
ротора, який не має ушкоджень у вигляді тріщин. 
Для аналізу внеску в сумарні механічні напруження 
кожного з перерахованих факторів проведено серію 
розрахунків, в кожному з яких діє тільки один з 
факторів, а також розрахунки при спільній дії усіх 
зазначених навантажувальних факторів.   

Встановлено, що максимальне значення ТМН 
виникає від радіальних відцентрових сил і 
спостерігається на внутрішній поверхні ярма ротора 
(на поверхні ЦО ротора). При номінальній 
швидкості обертання ротора це значення становить 
σвц_max = 193 МПа. В зоні основи зубців ротора навіть 
з урахуванням коефіцієнту концентрацій напружень, 
викликаних наявністю фрезерованих пазів [2, 5], 
ТМН є меншим і становить 73 МПа. 

Максимальне розрахункове значення ТМН від 
дії тільки електромагнітного моменту виникає біля 
основи зубців ротора і становить σем_max = 2 МПа. В 
зоні ЦО це значення не перевищує 5 МПа. Ці зна-
чення є суттєво меншими ніж напруження від дії 
відцентрових сил.  

Максимальні механічні напруження від дії на 
ротор тільки сили тяжіння, яка викликає прогин ро-
тора, виникають на середині довжини бочки ротора. 
Уздовж діаметру ротора у цьому перетині найбільші 
напруження виникають біля основи зубців ротора і 
складають ±20,9 МПа. Ці зусилля періодично з час-

тотою обертання ротора змінюють знак (напрям дії). 
В зоні ЦО маємо σтяж_max = ±20,3 МПа. Зазначені ве-
личини є також істотно меншими, ніж напруження 
від відцентрової сили.  

Максимальне значення ТМН в номінальному 
режимі роботи ТГ тільки від дії термомеханічних 
напружень при розрахунковому перепаді температу-
ри уздовж радіусу ротора по вісі q між поверхенею 
ротора і ЦО, яке дорівнює 36°С, виникає в зоні 
центрального отвору і становить σтм_max = 8,12 МПа. 
В аварійних режимах, наприклад в асинхронному 
режимі, перепад температури і відповідно термоме-
ханічні напруження можуть бути істотно вищими за 
рахунок теплових втрат в масиві ротора.  

Сумарне механічне напруження від спільної дії 
усіх зазначених факторів, яке знаходиться як серед-
ньоквадратичне значення усіх складових, дорівнює: 
на поверхні ЦО σmax = 193 МПа,  біля основи зубців 
ротора σmax = 73 МПа. 

Знайдені величини механічних напружень істо-
тно менші, ніж межа плинності сталі ротора σм_пл_Fe. 
Тому всі вище перераховані фактори навіть з ураху-
ванням їх спільної дії не можуть викликати появу 
тріщин в металі ротора, як в зоні основи зубців, так і 
на внутрішній поверхні ротора. Таким чином конс-
трукція ротора забезпечує певний запас його міцнос-
ті, який гарантує тривалу експлуатацію ТГ в номіна-
льних режимах, навіть з урахуванням поступової 
втомної деградації структури матеріалу внаслідок 
багатоциклових навантажень. В попередній роботі 
авторів [5] показано, що тільки у разі ударних елект-
ромагнітних навантажень, наприклад, при раптово-
му короткому замиканні ТГ або неправильній його 
синхронізації з мережею, виникають напруження, 
які наближені до межі міцності сталі ротора і мо-
жуть спричиняти його руйнацію.  

Певне значення має аналіз відмінності напру-
жено-деформованого стану ротора уздовж попереч-
ної q та повздовжньої d осей ротора. Це обумовлено 
різною жорсткістю ротора по двох осях: по осі d ро-
тор має більшу жорсткість через наявність великих 
зубців в порівнянні з жорсткістю ротора по попереч-
ній осі q, уздовж якої розташовані пази ротора з об-
моткою збудження. На рис. 3 і рис. 4 показано роз-
поділ ТМН та деформації ротора уздовж осей q і d в 
площині перерізу, проведеному через середину дов-
жини бочки ротора. 

З рис. 3 видно, що хоча розподіл величини 
ТМН вздовж діаметру ротора для осі d та осі q ма-
ють однаковий характер, але на осі d в зоні ЦО 
спостерігаються суттєво (на 21,2 %) вищі значення 
ТМН ніж ТМН на осі q. Величини ТМН уздовж осей 
d і q збільшуються від поверхні ротора до центру 
ротора. Зокрема, на поверхні великого зубця значен-
ня ТМН становить σ = 43 МПа, а ближче до центру 
ротора в зоні навколо ЦО ротора значення ТМН ста-
новить σ = 170–193 МПа.   

Певне збільшення ТМН спостерігається також 
на торцях бочки ротора в зонах переходу від діамет-
ра бочки ротора до діаметра валу ротора (див. 
рис. 1). 
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Рис. 3 – Розподіл ТМН: а – по осі q; б – по осі d 

 

 
Рис. 4 – Розподіл величини деформації: а – по осі q;  

б – по осі d 

В показаних на рис. 4 графіках розподілу вели-
чин деформації матеріалу ротора ТГ за точку відліку 
прийнято центр ротора – тому спостерігається зрос-
тання деформацій від центру ротора до його поверх-
ні. З рис. 4 видно, що деформація матеріалу в попе-
речному перерізі не є однаковою по поздовжній і 
поперечній осям. Зокрема на поверхні великого зуб-
ця значення деформації становить 0,117 мм, а на 
поверхні малого зубця значення дорівнює 0,127 мм. 
Максимальне значення деформації матеріалу спо-
стерігається на торцях ротора ТГ і становить 0,58 мм 
(див. рис. 2).  

Відмінність значень ТМН і деформацій уздовж 
різних осей ротора спричиняє додаткові вібрації ро-
тора на подвійній частоті його обертання (100 Гц). 
Для їх зменшення необхідно виконувати оптималь-
ний з механічної точки зору вибір конструкції рото-
ра ТГ, забезпечуючи однаковий розподіл ТМН уз-
довж q i d осей, наприклад, шляхом оптимального 
вибору геометрії додаткових пазів на великих зубцях 
ротора. 

Таким чином, найбільші сумарні механічні на-
пруження в роторі при експлуатації ТГ виникають 
саме в зоні ЦО, що робить вірогідним появу ушко-
джень матеріалу у вигляді тріщин саме в цій зоні 
ротора.  

У зв’язку з цим було проведено дослідження 
значень механічних напружень в зоні ЦО ротора ТГ 
в залежності від діаметру ЦО, результати яких пред-
ставлено на рис. 5. Взявши за відносну одиницю 
існуючий діаметр ЦО (120 мм), була проведена серія 
розрахунків при зміні діаметру від 60 мм до 300 мм. 
На рис. 5 показана залежність механічних напру-
жень в зоні ЦО від діаметру ЦО. Встановлено, що 

зміна діаметру ЦО в зазначених межах призводить 
до збільшення ТМН всього приблизно на 10 МПа )на 
5%), тобто вибір діаметру ЦО може проводитися з 
урахуванням чинників практичної (технологічної) 
доцільності без огляду на його вплив на величину 
ТМН в зоні ЦО.  

Рис
.5 – Залежність механічних напружень в зоні ЦО 

від діаметру ЦО 

2. Ротор з тріщиною. Оскільки область металу 
навколо ЦО ротора є найбільш механічно напруже-
ною (максимальне значення ТМН σmax = 193 МПа), 
то доцільно дослідити зміну ТМН саме в цій області. 
Розглядалася тривимірна модель ротора ТГ, в якій на 
поверхні ЦО змодельована аксіальна розвинута уз-
довж всієї довжини ротора тріщина заданої глибини. 
В моделі досліджувалися тріщини глибиною від 
1 мм до 10 мм. 

На рис. 6 показана картина розподілу ТМН в 
зоні тріщини в поперечному перетині ротора, прове-
деному через середину довжини ротора в області 
ЦО. З рис. 6 видно, що в зоні дна тріщини виника-
ють локальні механічні напруження великої 
інтенсивності. Саме ці напруження призводять до 
швидкого розвитку тріщини, збільшуючи її глибину.  

Результати моделювання відображено на 
графіку рис. 7, на якому показана залежність вели-
чини ТМН на дні тріщини від глибини тріщини. Для 
зменшення розрахункових похибок, викликаних ве-
ликим градієнтом функції ТМН в зоні дна тріщини, 
величина ТМН визначалася як середнє її значення в 
межах невеликого кола, розташованого біля дна 
тріщини і показаного на рис. 6. На рис. 8 показана 
картина розподілу ТМН при наявності тріщини в 
зоні ніжки малого зубця, розташованого по осі q в 
поперечному перетині ротора. 

З рис. 8 видно, що максимальна величина ТМН 
при появі тріщини в зоні ЦО значно збільшується в 
порівнянні з неушкодженим ТГ і може доходити до 
значень, що перевищують не тільки межу плинності 
сталі ротора ТГ, але і межу її міцності. Так, в не-
ушкодженому ТГ максимальна величина ТМН на 
поверхні ЦО становить усього 193 МПа, а при появі 
на поверхні ЦО аксіальної тріщини глибиною лише 
5 мм локальні механічні напруження на її дні зрос-
тають вже до 535 MПа і стають співрозмірними з 
межею плинності сталі ротора ТГ. При зростанні 
тріщини до 10 мм величина ТМН збільшується до 
702 MПа, що перевищує межу міцності сталі ротора. 
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Тобто після досягнення тріщиною глибини 10 мм 
може відбутися подальше лавиноподібне її 
збільшення і руйнація ротора.  

 

 
Рис. 6 – Розподіл ТМН в зоні ЦО при наявності 

тріщини глибиною 10 мм 
 

 
Рис. 7 – Залежність ТМН на дні тріщини від її глибини: а – 

тріщина біля ЦО; б – тріщина в основі зубця 

 

 
Рис. 8 – Розподіл ТМН в зоні основи зубця 

при наявності тріщини глибиною 10 мм 
 
Поява тріщини в зоні малого зубця (див. рис. 7) 

також збільшує величину ТМН, але при однакових 
глибинах тріщини напруження в зоні ніжки зубця є 
значно меншими, ніж в зоні ЦО. При зростанні 
тріщині до 7 мм ТМН зростає по лінійному закону. 
При подальшому збільшенні глибини тріщини вели-
чина ТМН зростає нелінійно і відбувається 
відламування зубця, що може призвести до ушкод-
ження всього ТГ. 

Ці розрахунки проведені для номінального ре-
жиму роботи турбогенератора. В неномінальних 
режимах роботи (асинхронний режим, короткочасні 
перехідні режими – раптове коротке замикання, 
зміна навантаження) в роторі ТГ виникають 
підвищені механічні і термомеханічні навантаження, 
а механічні напруження в області тріщини в області 
ЦО значно зростають і тому за попередніми 

оцінками тріщини в 5–7 мм можуть призвести до 
руйнування ротора ТГ.  

Висновки. В статті методами математичного 
моделювання в тривимірній постановці досліджено 
розподіл ТМН і деформації в сталі бочки ротора ТГ 
в неушкодженому і ушкодженому стані ротора.   

За результатами досліджень визначено, що най-
більш механічно напруженою є ділянки навколо 
внутрішньої поверхні ЦО ротора ТГ. Відмінність в 
розподілах величин ТМН і деформації по повздовж-
ній і поперечній осям ротора пояснюється різною 
жорсткістю внаслідок наявності великих зубців ро-
тора. 

Виявлено, що в неушкодженому роторі зміна 
діаметра ЦО майже не вливає на ТМН в поверхне-
вому шарі металу: при збільшенні діаметру ЦО в 2 
рази ТМН збільшується всього на 10 МПа (на 5 %).  

Досліджено ТМН при наявності однакових по 
глибині аксіальних тріщин ротора в зоні ЦО і зоні 
ніжки малого зубця ротора. Встановлено, що тріщи-
на глибиною приблизно 10 мм в зоні ЦО є критич-
ною для ТГ і може викликати руйнацію його ротора 
в номінальному режимі роботи.  

За розрахунковими даними поява аналогічної 
по глибині тріщини в зоні ніжки малого зубця рото-
ра призводить до менших значень ТМН і тому 
складає меншу загрозу повної руйнації ротора, але 
при подальшому її розвитку викликає відламуванню 
малого зубця ротора, що призводить до ушкодження 
ТГ. 
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О. Ю. ЮР’ЄВА, В. П. ШАЙДА  
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНИХ СИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ  
ДЛЯ АВТОНОМНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК  

 
Проаналізовано існуючі принципи обирання електромагнітних навантажень та головних розмірів синхронних машин. Виявлено принципи 
обирання головних розмірів та електромагнітних навантажень високочастотних генераторів у відповідності до номінальних даних, зазначе-
них у технічному завданні. Сформульовано рекомендації щодо проектування високочастотних синхронних генераторів для автономних 
енергетичних установок. Отримано залежності, якими рекомендується користуватись при створенні нових високочастотних синхронних 
генераторів. 

Ключові слова: високочастотний синхронний генератор, проектування, машинна постійна, головні розміри, електромагнітні наван-
таження, частота мережі, частота обертання. 
 
Проанализированы существующие принципы выбора электромагнитных нагрузок и главных размеров синхронных машин. Выявлены прин-
ципы выбора главных размеров и электромагнитных нагрузок высокочастотных генераторов в соответствии с номинальными данными, 
указанными в техническом задании. Сформулированы рекомендации по проектированию высокочастотных синхронных генераторов для 
автономных энергетических установок. Определены зависимости, которые рекомендуется использовать при создании новых высокочастот-
ных синхронных генераторов. 

Ключевые слова: высокочастотный синхронный генератор, проектирование, машинная постоянная, главные размеры, электромаг-
нитные нагрузки, частота сети, частота вращения. 
 
Purpose. To provide recommendations on the principles of selecting the main sizes and electromagnetic loads of high-frequency synchronous genera-
tors for autonomous electric power installations. Methodology. The proposed design principles are based on the use of a machine constant. Electro-
magnetic loads are proposed to be determined through the apparent power of the generator. The relationship between the main dimensions and the 
nominal data is determined by analytical methods. Results. The results of the design of synchronous generators according to the machine constant are 
analyzed. The discrepancy between the technical data of the designed synchronous generators and the calculated results was revealed. The proposed 
principles of developing a mathematical relationship between nominal data, electromagnetic characteristics and geometric sizes are based on the for-
mula of the apparent power of the synchronous machine. The proposed approach to choosing the main dimensions does not contain any assumptions in 
the transformation of the EMF and the stator winding current to the magnetic induction in the air gap and the stator linear load, respectively. The de-
pendences of the calculated volume of the machine on nominative apparent power at different rotation frequencies are determined in order to create the 
correct technical task for the design of a synchronous generator. Differences in determining the diameter of the rotor based on mechanical strength 
conditions were determined. Checking the correctness of determinated main dimensions and electromagnetic loads is the fulfillment of the require-
ments for the energy characteristics and the thermal state of the synchronous generator. Originality. Dependencies that are recommended for creating 
new high-frequency synchronous generators are found. Practical value. These design features proposed for use in research and engineering practice. 

Keywords: high frequency synchronous generator, design, machine constant, main dimensions, electromagnetic loads, network frequency, rota-
tion speed. 
 

Постановка проблеми. З середини минулого 
сторіччя почало поширюватись застосування змінного 
струму непромислової частоти для спеціальних сис-
тем, установок та пристроїв у будівництві, сільському 
господарстві, авіаційних електроенергетичних систе-
мах, на залізниці, на суднових та інших автономних 
енергетичних установках. Непромисловою частотою 
вважається така частота, величина якої не дорівнює 
частоті загальної мережі (50 або 60 Гц залежно від 
країни). Для створення змінного струму високої час-
тоти використовуються високочастотні генератори з 
частотою до 30 кГц, для струму низької частоти – ге-
нератори низької частоти (16,67 Гц) для електрифіко-
ваних залізниць центральної та північної Європи. 

Найбільшого поширення мають два типи синх-
ронних генераторів – з електромагнітним збудженням 
(з обмоткою збудження на роторі) та зі збудженням 
від постійних магнітів. Для генерування електроенер-
гії підвищеної частоти використовуються обидва типи 
генераторів, кожному з яких відповідає своя переваж-
на область застосування, обумовлена властивостями 
цих машин. Для можливості регулювання ЕРС обмот-
ки збудження застосовують синхронні генератори з 
електромагнітним збудженням, для зменшення масо-
габаритних показників – з постійними магнітами. Си-
нхронні генератори з електромагнітним збудженням 

за своїми основними характеристиками мають кращі 
властивості, ніж синхронні генератори з постійними 
магнітами, особливо при частоті обертання 6000–
8000 об/хв та частоті більшій за 200 Гц.  

Згідно з дослідженням [1], здійсненим за джере-
лами електронної бібліотеки IEEE/IEE та мережі Inter-
net, потужність високошвидкісних електричних ма-
шин сягає 1 МВт, а частота обертання – 120000 об/хв. 
Також в [1] зазначається, що ці величини є лиш пока-
зовими, оскільки часто неможливо було з’ясувати, чи 
були зазначені величини номінальними або максима-
льно досягнутими.  

Дослідження [2] спирається на синхронні генера-
тори номінальною потужністю від 8 до 36 МВт, номі-
нальною частотою обертання 3600, 4800, 6200, 7000, 
7200 об/хв при частоті мережі від 60 до 240 Гц, спрое-
ктованих для живлення електричної мережі морських 
суден. 

Обмеженість номенклатури існуючих високочас-
тотних синхронних генераторів спонукала до проек-
тування нових генераторів широкого діапазону номі-
нальних потужностей та частот обертання для авто-
номних енергетичних установок. 

Постановка задачі. Існуючі принципи обирання 
головних розмірів та електромагнітних навантажень 
синхронних генераторів базуються на методиці проек-
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тування синхронних машин частотою 50 Гц. Відмін-
ність цих принципів для синхронних генераторів не-
промислової частоти потребує аналізу виникнення цієї 
невідповідності та розробки нових, відкоригованих 
рекомендацій з проектування.  

Мета дослідження. Визначення принципів при-
йняття рішення щодо обирання електромагнітних на-
вантажень та геометрії активної частини високочасто-
тних синхронних генераторів  відповідно до номіна-
льних даних. 

Проектування синхронних машин за машин-
ною постійною. Проектування будь-якої електричної 
машини ґрунтується на формулі машинної постійної, 
яка пов’язує номінальні дані (номінальну повну поту-
жність SN та номінальну частоту обертання nN), голов-
ні розміри (внутрішній діаметр статора ds та його ак-
тивну довжину ls) та електромагнітні навантаження 
(магнітну індукцію у повітряному проміжку Bδ та лі-
нійне навантаження статора As).  

При проектуванні синхронних машин в загально 
прийнятій практиці [3, 4] пропонується використову-
вати формулу машинної постійної такого вигляду:  

sWfeN

Nss

ABKkS
nld









102 1016, ,               (1) 

де αe – еквівалентний коефіцієнт дуги полюса ро-
тора; kf – коефіцієнт форми магнітного поля в повіт-
ряному проміжку; KW – обмотковий коефіцієнт обмот-
ки статора; потужність SN виражена в кіловольт-

амперах; частота обертання nN – в обертах за хвилину; 
магнітна індукція Bδ – в теслах; лінійне навантаження 
As – в амперах на сантиметр; розміри ds та ls – у мілі-
метрах. 

Для перевірки адекватності запропонованої за-
лежності використовувались технічні дані з розрахун-
кових формулярів синхронних генераторів середньої 
потужності 16-го та 17-го габаритів, що були спроек-
товані та виготовлялись Харківським електромеханіч-
ним заводом (ХЕМЗ) до 2000 року (табл. 1). Перевірка 
проводилась за значенням 6,1·1010, якому повинно 
дорівнювати співвідношення між номінальними да-
ними, головними розмірами та електромагнітними 
навантаженнями: 
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Результати розрахунку показали, що в жодному 
випадку значення 6,1·1010 не дотримано. Крім того, 
розкид отриманих значень від середнього сягає 97 %. 
Тому це значення не може використовуватися як ма-
шинна постійна для даного класу електричних машин. 

Формулу (1) не можна використовувати при ви-
борі електромагнітних навантажень та головних роз-
мірів синхронних машин середньої потужності. Цей 
висновок має непряме підтвердження в [5], де виявле-
но порушення принципу геометричної подібності для 
синхронних машин середньої потужності. 

Таблиця 1 – Технічні дані та результати розрахунків синхронних машин  
Параметр Значення 
SN, кВ·А 300 315 375 380 430 440 500 
nN, об/хв 300 375 500 600 750 300 500 

ds, мм 1160 1164 860 887 860 1160 860 
ls, мм 1381 1408 1092 1154 1163 1381 1092 

A, А/см 350 430 400 370 380 340 380 
Bδ, Тл 0,81 0,74 0,8 0,82 0,8 0,78 0,77 

αe 0,72 0,73 0,72 0,75 0,73 0,72 0,72 
kf 1,14 1,12 1,1 1,09 1,08 1,14 1,11 

KW 0,92 0,91 0,91 0,92 0,93 0,92 0,91 
Права частина (2) 46·1010 59·1010 28·1010 37·1010 38·1010 28·1010 19·1010 

 
Проектування синхронних машин за повною 

потужністю. При проектуванні нових синхронних 
генераторів необхідно мати більш точну залежність, 
що пов’язує номінальні дані, електромагнітні наван-
таження та головні розміри. Для отримання такої за-
лежності пропонується скористатися формулою пов-
ної електромагнітної потужності:  

em sS m E I   ,                              (3) 
де ms – кількість фаз обмотки статора, E – діюче 

значення ЕРС фазної обмотки статора; I – діюче зна-
чення струму фазної обмотки статора.  

При синусоїдному змінюванні струму обмотки 
статора у часі діюче значення ЕРС фазної обмотки 
статора визначається як 

Wm KfNE  2 ,                  (4) 
де N – кількість витків фазної обмотки статора; 

f – частота мережі; Φm – максимальне значення магні-
тного потоку.  

За визначенням синхронної машини частота ме-
режі f визначає номінальну частоту обертання синх-

ронної машини  

p
fnN

60
 ,                               (5) 

де p – кількість пар полюсів. 
Максимальне значення магнітного потоку  

spavm lB   ,                          (6) 
де Bδ av – середнє значення магнітної індукції на 

полюсному кроці τp при синусоїдному розподілі маг-
нітного поля у повітряному проміжку. 

При синусоїдній формі розподілу магнітного по-
ля в повітряному проміжку 

mav BB  


2 ,                             (7) 

де Bδ m – амплітудне значення магнітної індукції в 
повітряному проміжку (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Розподіл магнітної індукції в повітряному про-

міжку в поперечному перерізі синхронної явнополюсної 
машини 

При проектуванні електричних машин викорис-
товується значення магнітної індукції під полюсним 
наконечником Bδ , коли розподіл магнітного поля в 
повітряному проміжку має форму криволінійної тра-
пеції (див. рис. 1).  

Значення магнітних індукцій Bδ та Bδ m  
пов’язуються коефіцієнтом форми магнітного поля в 
повітряному проміжку kf : 

  BkB fm .                             (8) 
Крім того, необхідно враховувати, що магнітна 

індукція величиною Bδ діє не на всьому полюсному 
кроці, а тільки на його частині довжиною αe · τp 
(див. рис. 3) 

При створенні формули машинної постійної було 
введено величину лінійного навантаження статора як 
кількість струму на одиницю довжини лінії, уздовж 

якої розташовано обмотку статора. Діюче значення 
струму фазної обмотки статора I виражається через 
величину лінійного навантаження статора As: 

2
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A d
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m N
 




.                                 (10) 

Підставляючи (4) – (10) до (3) та виконуючи де-
які перетворення, отримується математичний зв’язок 
між номінальними даними, електромагнітними наван-
таженнями та головними розмірами синхронної ма-
шини, якщо всі величини виражаються в одиницях 
вимірювання SI:  

2
2
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Перетворюючи (11) до вигляду (1) отримується 

2
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або переводячи одиниці вимірювання до таких, 
що застосовувалися в (1),  

2 108,6 10s s N
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.                  (13) 

Порівнюючи номінальну повну потужність синх-
ронних машин SN , наведеною в табл. 1, з потужністю 

emS , розрахованою за (11), можна зробити висновок, 
що спроектовані машини є «недовикористаними» що-
найменше в 2 рази (табл. 2).  

 
Таблиця 2 – Порівняння номінальних потужностей синхронних машин  

Параметр Значення 
SN з табл. 1, кВ·А 300 315 375 380 430 440 500 
Sem за (11), кВ·А, 1480 1965 1083 1451 1674 1310 999 

Sem / SN 4,93 6,24 2,89 3,82 3,89 2,98 2 
 
Перевищення розрахованої потужності над реа-

льною можна пояснити тепловим навантаженням та 
вимогами виробництва. 

Обмеження рівня теплового навантаження об-
мотки статора не враховується в (11), але примушує 
зменшувати густину струму при проектуванні, що 
призводить до зменшення вихідної потужності.  

Зовнішній та внутрішній діаметри статора мо-
жуть збільшуватися для забезпечення можливості 
розміщення обмотки збудження на явновиражених 
полюсах ротора. Тому що для синхронних машин 
середньої потужності мінімальна відстань між коту-
шками обмотки збудження поруч розташованих по-
люсів повинна бути не меншою 7 мм (рис. 2). 

Методика проектування геометрії осердь стато-
ра та ротора до останнього часу була прив’язана до 
штампів, існуючих на виробництві. Геометрія магні-
топроводу (зовнішній та внутрішній діаметри стато-
ра, кількість та розміри зубців статора, висота спин-
ки осердя статора, форма полюсних наконечників та 
розміри полюсів ротора) серій синхронних машин, 
які були створені в 60–70 роках 20 століття, визна-
чалася штампами, які замовляли на верстатобудів-
них підприємствах. Впровадження технології лазер-

ного різання металів дозволило вільно обирати геомет-
рію магнітопроводу електричних машин.   

 
Рисунок 2 – Поперечний переріз  

активної частини шестиполюсної синхронної машини з ших-
тованим корпусом ротора на одному полюсному кроці 

При проектуванні нових синхронних машин можна 
вважати, що потужність Sem, яка отримана за (11), є мак-
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симально можливою номінальною повною потужні-
стю при обраних головних розмірах та електромаг-
нітних навантаженнях.  

Рекомендації з вибору головних розмірів ви-
сокочастотних синхронних генераторів середньої 
потужності. Перед початком проектування будь-
якої електричної машини необхідно узгодити техні-
чне завдання, де зазначаються номінальні вихідна 
потужність та частота обертання.  

Номінальна вихідна потужність синхронного 
генератора для автономної енергетичної установки 
визначається сумарною потужністю споживачів еле-
ктричної енергії, які будуть живитися від зазначено-
го генератора.  

Номінальна частота обертання синхронного ге-
нератора nN обирається залежно від частоти обер-
тання, яку забезпечує приводний механізм. Частота 
обертання nN та частота мережі f визначають кіль-
кість полюсів синхронного генератора 2р за (5) 
(табл. 3). Наприклад, газова турбіна, яка використо-
вується в суднових системах, має частоту обертання 
до 15000 об/хв [6]. Найближчою синхронною часто-
тою обертання є значення 12000 об/хв. При номіна-
льній частоті 200 Гц синхронний генератор буде 
двополюсним, а при частоті 400 Гц – чотириполюс-
ним з номінальною частотою обертання 12000 об/хв. 

 
Таблиця 3 – Шкала частот обертання синхронних машин 

Кількість 
полюсів 

2р 

Частота обертання nN, об/хв, при частоті f 

50 Гц 100 Гц 200 Гц 400 Гц 

2 3000 6000 12000 24000 
4 1500 3000 6000 12000 
6 1000 2000 4000 8000 
8 750 1500 3000 6000 
10 600 1200 2400 4800 
12 500 1000 2000 4000 
14 428,6 857,1 1714,3 3428,6 
16 375 750 1500 3000 
18 333,3 666,7 1333,3 2666,7 
20 300 600 1200 2400 

 
В рекомендаціях з проектування синхронних 

машин пропонується вибирати коефіцієнт αe з діапа-
зону 0,68–0,73. Але багаторічний досвід проектуван-
ня синхронних машин середньої потужності довів, 
що оптимальним значенням коефіцієнта αe є величи-
на 0,72. 

Коефіцієнт kf в синхронних явнополюсних ма-
шинах є функцією розкриття повітряного проміжку, 
відношення повітряного проміжку до полюсного 
кроку, еквівалентного коефіцієнту дуги полюса ро-
тора. Тобто коефіцієнт kf визначається формою пові-
тряного проміжку. В синхронних неявнополюсних 
машинах коефіцієнт kf визначається співвідношен-
ням обмотаної та необмотаної частин ротора (части-
ни поверхні ротора, де розміщено обмотку, до час-
тини поверхні ротора без обмотки). Для максималь-
ного наближення форми розподілу магнітного поля в 
повітряному проміжку до синусоїдної (kf = 1,0) ре-
комендується обирати явнополюсний ротор та моде-

лювати форму полюсних наконечників за допомогою 
чисельних методів розрахунку магнітного поля. 

Для двошарових обмоток з цілою або дробовою кі-
лькістю пазів на полюс і фазу та зі скороченням кроку 
обмотки на 0,83 полюсного кроку коефіцієнт KW стано-
вить 0,92. 

Спираючись на технічні дані вже спроектованих 
синхронних машин середньої потужності (див. табл. 1), 
можна вважати, що добуток Bδ · As становить 
300 Тл·А/см.  

На основі (11) створено рекомендації у вигляді сі-
мейства залежностей щодо вибору головних розмірів 
високочастотних синхронних генераторів. Для частот 
обертання, на яких можуть працювати синхронні гене-
ратори при частотах 100, 200, 400 Гц (див. табл. 3), ви-
значено залежності розрахункового об’єму машини 
ds

2 · ls від номінальної повної потужності SN (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Залежності розрахункового об’єму синхронного 

генераторів від номінальної повної потужності при різних 
частотах обертання 

 
Спираючись на величину розрахункового об’єму 

ds
2 · ls, вибираються величини діаметру ds та довжини ls, 

що надалі вплине на габаритні розміри синхронного 
генератора. Тому при виборі величин ds та ls необхідно 
зважати на умови розташування синхронного генерато-
ра в автономній енергетичній установці.  

Для попереднього визначення внутрішнього діаме-
тру статора в електричних машинах використовується 
відношення розрахункової довжини осердя статора до 
його внутрішнього діаметра λ = ls / ds.  

У синхронних машин промислової частоти це від-
ношення знаходиться в межах 1,1–1,3 (див. табл. 1). 
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Тоді розрахунковий об’єм високочастотного синх-
ронного генератора  

2 3
s s sd l d    .                            (14) 

Наприклад, якщо проектується генератор номі-
нальною потужністю 400 кВ·А та номінальною час-
тотою обертання 24000 об/хв, з рис. 3 визначається 
розрахунковий об’єм ds

2 · ls, який дорівнюватиме 
0,0072 м3. Внутрішній діаметр статора ds, визначе-
ний за (14) при λ = 1,3 становитиме 177 мм, а розра-
хункова довжина осердя статора ls = 230 мм.  

При визначенні внутрішнього діаметра статора 
необхідно зважати на величину зовнішнього діамет-
ра ротора dr. Максимально можлива величина зов-
нішнього діаметра ротора dr max обмежується вимо-
гами механічної міцності матеріалу, з якого виготов-
лено ротор.  

Згідно з [1] механічна міцність неявнополюсно-
го ротора, виготовленого з поковки, обмежується 
величиною лінійної швидкості точки на поверхні 
ротора 400 м/с, явнополюсного ротора з шихтовани-
ми полюсами – 250 м/с. Користуючись співвідно-
шенням між лінійною швидкістю v (в метрах за се-
кунду), діаметром ротора dr (в міліметрах) та часто-
тою обертання (в обертах за хвилину)  

46 10
rd nv  




,                              (15) 

отримано формули, які визначають максимально 
можливий діаметр ротора dr при заданій номінальній 
частоті обертання nN за умовами механічної міцності 
неявнополюсного та явнополюсного роторів відпо-
відно: 
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Згідно з [7] максимально можливий діаметр ро-
тора за умовами механічної міцності визначається як 

max
60 1 y

r
N s

d
n k


  

 
,                    (17) 

де σy – межа плинності матеріалу ротора, для 
поковок становить 500–700 МПа, для листової елек-
тротехнічної сталі – 300–450 МПа;   – густина ма-
теріалу ротора, для сталі становить 7800 кг/м3, ks –
коефіцієнт безпеки (коефіцієнт запасу міцності), для 
газових турбін дорівнює 3 [7]. 

Для попереднього прикладу максимальний діа-
метр ротора, визначений за (16), становитиме 318 мм 
для неявнополюсного або 199 мм для явнополюсно-
го роторів. Максимальний діаметр неявнополюсного 
та явнополюсного роторів, визначений за (17), для 
значень межі плинності σy 700 МПа та 450 МПа ста-
новитиме 138 мм та 110 мм відповідно. Отримані 
значення за (16) та (17) суттєво різняться.  

Визначення попереднього значення внутріш-
нього діаметра статора та максимального діаметра 
ротора потребує подальшого дослідження, яке спи-
ратиметься на достовірні дані добре спроектованих 
(well-design) високочастотних синхронних машин. 

Подальше проектування високочастотного синх-
ронного генератора ведеться звичайним порядком: про-
ектування статора з обмоткою, розрахунок величини та 
вибір форми повітряного проміжку, проектування рото-
ра, магнітний розрахунок, вибір демпферної обмотки, 
проектування обмотки збудження, розрахунок характе-
ристик.  

У синхронних генераторів потужністю до 
100 кВ·А при частоті більшій за 200 Гц та кількості по-
люсів більшій за 10 розміри спинки осердя статора ви-
значаються не значенням магнітної індукції (як у класи-
чній методиці проектування статора), а вимогами меха-
нічної міцності листів осердя статора через надмірно 
тонку спинку осердя статора. При забезпеченні цих ви-
мог висоту спинки статора доводиться збільшувати, що 
призведе до збільшення розмірів синхронного генера-
тора в цілому.  

Перевіркою правильності визначених головних ро-
змірів та електромагнітних навантажень є виконання 
вимог за енергетичними характеристиками та тепловим 
станом синхронного генератора. При виконанні всіх 
цих вимог синхронний генератор вважається спроекто-
ваним правильно. 

Висновки. З розширенням меж застосування пере-
творювальної техніки з’явилась необхідність у створен-
ні синхронних генераторів непромислової частоти.  

Натепер немає рекомендацій щодо створення ви-
сокочастотних синхронних генераторів через обмежену 
кількість створених електричних машин такого виду. 
Існуюча методика проектування високочастотних синх-
ронних генераторів через машинну постійну не дає точ-
них рекомендацій щодо обрання головних розмірів син-
хронного генератора – внутрішнього діаметру статора 
та його довжини.  

Запропонований  підхід до вибору головних розмі-
рів, який засновано на формулі повної потужності гене-
ратора, не містить припущень при перетворенні ЕРС та 
струму обмотки статора до магнітної індукції в повітря-
ному проміжку та лінійного навантаження статора від-
повідно. 

Отримані залежності дозволяють на початковому 
етапі проектування визначитись з частотою обертання 
та кількістю полюсів синхронного генератора, внутріш-
нім діаметром статора та довжиною осердя статора. 

Отримані рекомендації дозволяють сформувати 
технічне завдання та розпочати проектування високоча-
стотного синхронного генератора для автономної енер-
гетичної установки. 
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РАЗРАБОТКА ОТРЕЗКА СЕРИИ ДАТЧИКОВ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

 
Наведено результати розробки та практичної реалізації відрізка серії індуктивних давачів лінійного переміщення для систем гідроприводу 
аерокосмічної галузі. На основі результатів проектних досліджень давачів обрано варіанти розподілу їх вторинних обмоток, а також розра-
ховано характеристики таких давачів. Результати моделювання порівняно з результатами експериментальних досліджень.  

Ключові слова: давач лінійного переміщення, тривимірне магнітне поле, крутизна вихідної характеристики, нелінійність вихідної ха-
рактеристики. 
 
Представлены результаты разработки и практической реализации отрезка серии индуктивных датчиков линейного перемещения для систем 
гидропривода аэрокосмической отрасли. На основе результатов проектных исследований датчиков выбраны варианты распределения их 
вторичных обмоток, а также рассчитаны характеристики таких датчиков. Результаты моделирования сопоставлены с результатами экспери-
ментальных исследований. 

Ключевые слова: датчик линейного перемещения, трехмерное магнитное поле, метод конечных элементов, крутизна выходной ха-
рактеристики, нелинейность выходной характеристики. 
 
Purpose. Presentation of the results of development and practical implementation of a segment of a series of inductive linear displacement sensors 
(linear variable differential transformer  LVDT) for hydraulics systems of the aerospace industry. Methodology. Calculations of three-dimensional 
magnetic fields are carried out with the finite elements method. The solution of the differential equations connecting the input voltage, current, 
magnetic flux and EMF of the windings is performed by numerical integration. Results. As a result of calculations, the sensor configuration, embodied 
in the models DLP-17, DLP-30, DLP-50 and DLP-80, was obtained. Tests of the prototype models of the all sensors confirmed the principle workabil-
ity of the adopted design and design solutions in its development. Originality. The use of three-dimensional field models allows to make an accurate 
calculation of the sensor's magnetic field, taking into account the edge effects on its characteristics. As a result of the calculations, a variants of the 
configurations of the secondary windings was chosen, which made it possible to increase the accuracy of the sensors. Practical value. The developed 
sensors DLP-17, DLP-30, DLP-50 and DLP-80 in its technical characteristics are correspond to the design specification.  

Keywords: linear displacement sensor, three-dimensional magnetic field, steepness of the output characteristic, nonlinearity of the output cha-
racteristic. 
 

Введение. Для авиакосмической отрасли Ук-
раины одной из важных задач является необходи-
мость разработки и освоения производства отечест-
венных датчиков линейного перемещения (ДЛП) с 
различной длиной рабочего хода подвижной части, 
которые применяются в системах обратной связи 
для контроля перемещения штоков приводных ме-
ханизмов. К ДЛП предъявляются следующие требо-
вания: точность измерения линейного перемещения, 
высокая надежность при эксплуатации, минималь-
ные массо-габаритные показатели, пониженная чув-
ствительность выходных характеристик к измене-
нию условий окружающей среды. 

В [1] представлены результаты моделирования 
и макетирования одного из типов таких датчиков, 
имеющего рабочий ход подвижной части от нулево-
го положения в обе стороны 80 мм (ДЛП-80). Полу-
ченные при испытаниях положительные результаты 
позволили перейти к теоретической проработке и 
практической реализации датчиков, имеющих рабо-
чий ход подвижной части 17 мм (ДЛП-17), 30 мм 
(ДЛП-30), 50 мм (ДЛП-50), 80 мм (ДЛП-80).  

В настоящей статье представлены результаты, 
полученные в рамках научно-технического сотруд-
ничества между Государственным предприятием 
«КБ «Южное» (г. Днепр) и ООО «Электротехника – 
Новые технологии» (г. Одесса) при создании отрезка 
серии датчиков ДЛП. 

Объект исследования. В рассматриваемом от-
резке серии все ДЛП выполнены в виде бесконтакт-
ного индуктивного преобразователя дифференци-
ально-трансформаторного типа, имеющего  относи-

тельно простую конструкцию, сочетание хороших ди-
намических свойств с возможностью передачи сигнала 
на сравнительно большое расстояние с минимальными 
искажениями и потерями [2,3].  

Конструктивно датчик состоит из следующих ос-
новных сборочных единиц: корпуса, катушки и под-
вижной части (рис. 1).  

 
 

Рис. 1 – Конструктивная схема датчика: 1 – корпус; 2 – магни-
топровод; 3 – катушка; 4 – подвижная часть; 5 – выводы 

Корпус 1 представляет собой тонкостенный ци-
линдр с магнитопроводом статора 2. Катушка 3 состоит 
из изоляционного каркаса и размещенных на нем обмот-
ки возбуждения ОВ (первичной) и двух измерительных 
(вторичных) обмоток РО1 и РО2. Первичная обмотка 
питается от источника переменного тока синусоидальной 
формы напряжением (6 ± 0,5) В частотой (2000 ± 200) Гц. 
Измерительные обмотки включены последовательно-
встречно, намотаны над обмоткой возбуждения и смеще-
ны вдоль оси датчика друг относительно друга. Подвиж-
ная часть (якорь) 4 датчика состоит из штока и магнито-
проводящего сердечника, размещенного во внутренней 
полости немагнитной трубки из нержавеющей стали. 
Якорь датчика соединяется с рабочим органом агрегата, 

© В.В. Рымша, И.Н. Радимов, М.В. Гулый, И.П. Бабич, А.А. Калиниченко, И.С. Холошня, 2019 
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перемещение которого измеряется.  
Напряжение на обмотках РО1 и РО2 зависит от 

положения якоря ДЛП. Под «нулевым» понимается 
такое положение якоря, при котором выходные на-
пряжения на обмотках РО1 и РО2 одинаковы. 

Для иллюстрации специфики электромаг-
нитных процессов, возникающих при смещении 
якоря, на рис. 2 приведены картины двухмерного 
магнитного поля ДЛП. 

 
Рис. 2 – Картины двухмерного магнитного поля ДЛП: а – 
при «нулевом» положении якоря; б – при смещении якоря 

вправо; в – дальнейшем смещении якоря вправо 

На рис. 2, а показано распределение магнитного 
поля при «нулевом» положении якоря ДЛП. Из картины 
магнитного поля следует, что потокосцепления обмоток 
РО1 и РО2 одинаковы. При смещении якоря вправо 
имеет место максимальное потокосцепление обмотки 
РО2 (рис. 2, б), а при дальнейшем смещении якоря 
вправо потокосцепление обмотки РО2 уменьшается 
(рис. 2, в). В то же время потокосцепление обмотки РО1 
при смещении якоря вправо от «нулевого» положения 
уменьшается непрерывно. Изменение напряжения на 
обмотках РО1 1РОU  и РО2 2РОU   соответствует измене-
нию амплитуд потокосцепления с этими обмотками и 
данные зависимости имеют явно выраженную нелиней-
ность. Характерный вид зависимостей выходных напря-
жений вторичных обмоток от перемещения якоря по 
продольной координате x представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Зависимости напряжения на вторичных обмотках дат-

чика от величины перемещения подвижной части 

Технические требования. Основные технические 
требования, предъявляемые к датчикам при питании от 
источника переменного тока синусоидальной формы 
напряжением (6 ± 0,5) В частотой (2000 ± 200) Гц и со-
противлении нагрузки (20,0 ± 0,1) кОм, сведены в табл. 
1. 

 
Таблица 1 – Технические требования к ДЛП 
Наименование ДЛП-17 ДЛП-30 ДЛП-50 ДЛП-80 
Средняя крутизна выходной 
характеристики, 1/мм 0,0402± 0,0004 0,02581 ± 

0,00025 0,014± 0,00014 0,00968± 0,0001 

Нелинейность выходной харак-
теристики,% (не более) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Потребляемый ток, А (не бо-
лее) 0,025 0,025 0,025 0,025 

Габаритные размеры датчика:     
- длина, мм (не более) 96 133 230 325 
- диаметр, мм (не более) 17 17 17 17 
Рабочий ход подвижной части, 
мм 17 30 50 80 
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Основные расчетные зависимости. В рас-
сматриваемых датчиках дифференциально-
трансформаторного типа используется инвариантная 
схема представления выходной характеристики [2, 
3], поскольку такое представление значительно 
уменьшает эксплуатационные погрешности измере-
ния перемещения (погрешности от колебания на-
пряжения питания, частоты, температуры, давления, 
механических перегрузок).  

Выходной характеристикой датчика является 
зависимость отношения разности выходных напря-
жений вторичных обмоток к их сумме от i -го поло-
жения якоря при его перемещении: 

  
iРОiРО

iРОiРО
i UU

UU
21

21




 ,                         (1) 

где iРОU 1  – выходное напряжение измерительной 
обмотки РО1; iРОU 2  – выходное напряжение изме-
рительной обмотки РО2. 

Здесь же отметим, что в (1) как числитель, так и 
знаменатель, являются нелинейными функциями от 
перемещения якоря (рис. 4).    

 

 
 

Рис. 4 – Зависимости суммы и разности выходных напря-
жений рабочих обмоток датчика от перемещения якоря 

 
Однако, инвариантность, заложенная в (1), по-

зволяет получить выходную характеристику, близ-
кую к линейной. 

Нелинейность выходной характеристики рас-
считывается как: 

                               ,
maxx

xK
n

i
i 











                            (2) 

где i  – текущее значение выходной характеристи-
ки; K  – крутизна выходной характеристики, мм-1; 

ix  – текущее значение перемещения якоря, мм; maxx  
– максимальное перемещение якоря, мм. 

Крутизна выходной характеристики определя-
ется по формуле: 

                         .



i

i

x
K


                                 (3) 

Постановка задачи. Основной задачей при созда-
нии датчика является поиск сочетания таких технологи-
чески реализуемых геометрических размеров магнито-
провода датчика и обмоточных данных катушек ОВ, 
РО1 и РО2, при которых выходная характеристика дат-
чика максимально приближалась бы к линейной функ-
ции.  

В [1] показано, что учет реальной геометрии дат-
чика, разомкнутости его магнитопровода и возникаю-
щих при этом краевых эффектов происходит путем ре-
шения задачи расчета магнитного поля методом конеч-
ных элементов в трехмерной постановке. 

Моделирование датчиков. При формировании 
расчетных моделей датчиков было принято, что ОВ вы-
полнена по всей длине магнитопровода. 

Таким образом, задача моделирования сводится к 
поиску варианта конфигурации и размещения вторич-
ных обмоток датчиков, удовлетворяющего предъявляе-
мым к ним техническим требованиям. Для решения 
данной задачи были проведены многовариантные про-
ектные расчеты датчиков при различной конфигурации 
и геометрических размерах их вторичных обмоток.  

Результаты проектных исследований позволили 
остановиться на следующих вариантах распределения 
вторичных обмоток (рис. 5, 6, 7, 8). На данных рисунках 
приняты следующие обозначения: 1 – ОВ, 2 – РО1, 3 – 
РО2, 4 – якорь ДЛП. 

 

 
Рис. 5 – Конструктивная схема датчика ДЛП-17 с двухступен-

чатым распределением вторичных обмоток без перекрытия 

 

 
 

Рис. 6 – Конструктивная схема датчика ДЛП-30 с двухступен-
чатым распределением вторичных обмоток и их перекрытием 

в области нулевого положения подвижной части 
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Рис. 7 – Конструктивная схема датчика ДЛП-50 с двух-
ступенчатым распределением вторичных обмоток и их 

перекрытием в области нулевого положения подвижной 
части 

 

 
Рис. 8 – Конструктивная схема датчика ДЛП-80 с квазит-
рехступенчатым распределением вторичных обмоток и их 
перекрытием в области нулевого положения подвижной 

части 

В результате расчетов изменяющегося во вре-
мени магнитного поля для всех исполнений датчи-
ков были получены зависимости выходных напря-
жений их измерительных обмоток РО1 iРОU 1  и РО2 

iРОU 2  от величины перемещения магнито-провода 
подвижной части, что позволило по формулам (1) – 
(3) рассчитать выходные характеристики датчиков, 
оценить крутизну и нелинейность выходных харак-
теристик. Результаты расчетов сведены в табл. 2. 

 Таблица 2 – Результаты расчетов ДЛП 

Наименование ДЛП- 
17 

ДЛП-
30 

ДЛП-
50 

ДЛП-
80 

Средняя крутиз-
на выходной 
характеристики, 
1/мм 

0,0405 0,025 0,0167 0,0115 

Максимальная 
нелинейность 
выходной 
характеристики,
%  

0,462 0,105 0,496 0,4 

Максимальное 
значение по-
требляемого 
тока, А 

0,02 0,0212 0,008 0,0242 

 

Для подтверждения работоспособности разрабо-
танных датчиков, возможности реализации их основных 
технических характеристик были изготовлены макет-
ные образцы датчиков ДЛП-17, ДЛП-30, ДЛП-50 и 
ДЛП-80 (рис. 9). 

 
Рис. 9 – Макетные образцы датчиков 

Макетирование датчиков. Для проведения испы-
таний датчиков был разработан стенд для автоматиза-
ции процесса снятия характеристик, обеспечивающий 
задание линейных перемещений с погрешностью не 
более 0,005 мм. 

Электрическая схема стенда включает в себя (рис. 
10): 

- источник переменного тока синусоидальной 
формы с напряжением, регулируемым в пределах от 5 
до 7 В, частотой (2000 ± 200) Гц и коэффициентом ис-
кажения синусоидальности кривой не более 10 %; 

- преобразователь сигналов датчика, выполненный 
на основе микросхемы AD598JRZ [4], позволяющий 
экспериментально определять выходную характеристи-
ку датчика. Напряжение на выходе данной микросхемы 
формируется как отношение разности напряжений вто-
ричных обмоток датчика к их сумме.  

 
Рис. 10 - Электрическая схема стенда 

В результате эксперимента для всех датчиков по-
лучено максимальное значение потребляемого тока, не 
превышающее заданную по ТЗ величину 0,025 А.  Ос-
новные характеристики ДЛП, полученные при модели-
ровании (м) и в результате эксперимента (э), представ-
лены в табл. 3. 

 

ДЛП-17 

ДЛП-30 

ДЛП-50 

ДЛП-80 
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Таблица 3 – Сопоставление результатов расчетов ДЛП с 
экспериментальными данными 

 Наименование 
ДЛП- 

17 
ДЛП-

30 
ДЛП-

50 
ДЛП-

80 
м э м э м э м э 

Средняя крутиз-
на выходной 
характеристики, 
1/мм 0,

04
05

 

0,
03

95
 

0,
02

5 

0,
02

48
 

0,
01

67
 

0,
01

65
 

0,
01

15
 

0,
01

09
5 

Максимальная 
нелинейность 
выходной 
характеристики,
%  

0,
46

2 

0,
24

3 

0,
10

5 

0,
37

 

0,
49

6 

0,
31

7 

0,
4 

0,
44

6 

 
Из табл. 3 следует, что результаты моделирова-

ния и макетирования достаточно близки по средней 
крутизне выходной характеристики датчиков. Что 
касается максимальной нелинейности, то здесь на-
блюдается отличие расчетных и экспериментальных 
данных. При этом максимальная нелинейность, по-
лученная по результатам макетирования, не превы-
шает 0,5% для всей линейки ДЛП, что соответствует 
техническим требованиям (см. табл. 1), предъявляе-
мым к датчикам.   

Выводы. 
1. Разработан отрезок серии бесконтактных ин-

дуктивных датчиков линейного перемещения, 
имеющих хорошие массо-габаритные показатели и 
выходные характеристики. Все датчики выполнены 
с единым диаметром корпуса 17 мм и отличаются 
только длиной.  

2. Датчики разработанного отрезка серии име-
ют высокую точность измерения с нелинейностью 
выходной характеристики, не превышающей 0,5%. 
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В. B. ГРЕБЕНИКОВ, Р.В. ГАМАЛЕЯ  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНФИГУРАЦИИ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ  
НА МОМЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНОГО РЕДУКТОРА 

Наведено результати дослідження характеристик електродвигуна і редуктора з неодимовими магнітами для мотор-колеса електромобіля. 
Для заданих габаритів мотор-колеса з магнітним редуктором (зовнішній діаметр, осьова довжина електродвигуна і редуктора) визначено 
конфігурацію і розміри магнітної системи електродвигуна і редуктора, при якій досягається необхідне значення моменту в заданому 
діапазоні частоти обертання з урахуванням їздових циклів. Розрахунок характеристик досліджуваного електродвигуна і редуктора вико-
наний в програмному пакеті Infolytica Magnet. 

Ключові слова: мотор-колесо, електродвигун і редуктор на постійних магнітах, електромагнітний момент, робочі характеристи-
ки, чисельне моделювання, європейський їздовий цикл. 

 
Приведены результаты исследования характеристик электродвигателя и редуктора с неодимовыми магнитами для мотор-колеса элек-
тромобиля. Для заданных габаритов мотор-колеса с магнитным редуктором (внешний диаметр, осевая длина электродвигателя и редук-
тора) определена конфигурацию и размеры магнитной системы электродвигателя и редуктора, при которой достигается требуемое зна-
чение момента в заданном диапазоне частоты вращения с учетом ездовых циклов. Расчет характеристик исследуемого электродвигателя 
и редуктора выполнен в программном пакете Infolytica Magnet. 

Ключевые слова: мотор-колесо, электродвигатель и редуктор на постоянных магнитах, электромагнитный момент, рабочие ха-
рактеристики, численное моделирование, европейский ездовой цикл. 
 
Magnetic gears based on permanent magnets become very popular and promising because they are able to transmit torque without mechanical 
contact, do not create additional noise, do not require lubrication, have high efficiency and reliability, are more durable, which makes it possible to 
use them instead of mechanical gearboxes, including for motor-wheels of electric vehicles. Due to the design features of the magnetic gearbox, 
during its operation, pulsations of the transmitted torque occur. The main cause of pulsations is the presence of a cogging torque. When designing 
a magnetic gearbox, one should strive to ensure that the amount of cogging torque is minimal, since it causes vibrations and noise in the equip-
ment and leads to a deterioration in the performance of the magnetic gearbox, and therefore decreases the efficiency of the motor-wheel. As a 
result of numerical studies, it was found that with an integer value of the reduction coefficient, the cogging torque is several times larger than for a 
non-integer value. For the given dimensions of the gearbox (outer diameter, axial length), the configuration and dimensions of the magnetic gear-
box system are determined, at which the specified values of the gearbox moments are achieved at the minimum values of the cogging torque. It 
seems highly technological to produce a magnetic gear modulator consisting of fixed steel segments as a single unit, steel segments in which are 
connected by arches and the modulator can be made by stamping or laser cutting electrical steel sheets. As a result of numerical studies, the opti-
mum thickness of the connecting arches and their location between the steel elements of the modulator are determined, at which the specified 
value of the gearbox torque and the technological effectiveness of its manufacture and assembly are provided. The calculation of the characteris-
tics of the researching magnetic gear was made in the software package Infolytica Magnet.  

Keywords: motor-wheel, magnetic gearbox with permanent magnets, electromagnetic moment, jagged moment, numerical simulation 

Введение. Магнитные редукторы на основе по-
стоянных магнитов становятся весьма востребован-
ными и перспективными, поскольку имеют ряд пре-
имуществ по сравнению с механическими. Магнит-
ные редукторы способны передавать крутящий мо-
мент без механического контакта, не создают до-
полнительного шума, не требуют смазки, имеют вы-
сокую эффективность и надежность, более долго-
вечны, что дает возможность применять их вместо 
механических редукторов. В настоящее время маг-
нитные редукторы используются для различных 
применений, в том числе для мотор-колес электро-
мобилей [1, 2]. 

Для электромобиля в соответствии с ездовым 
циклом [2, 13], максимальная частота вращения ко-
леса составляет 1000 об/мин, использование элек-
тродвигателя без редуктора при такой частоте вра-
щения нецелесообразно, поскольку габариты элек-
тродвигателя будут весьма существенными. Поэто-
му в последнее время интенсифицируются исследо-
вания мотор-колес с электродвигателем и магнит-
ным редуктором на основе редкоземельных посто-
янных магнитах [2–6], хотя есть исследования маг-
нитных редукторов и на основе ферритовых посто-
янных магнитов [7]. Как правило, для мотор-колес 
используются цилиндрические магнитные редукто-

ры, однако весьма перспективным является приме-
нение циклоидальных магнитных редукторов, кото-
рые характеризуется предельной плотностью крутя-
щего момента и очень высоким передаточным чис-
лом [8]. В статье [9] продемонстрировано, что маг-
нитные редукторы, интегрированные с электродви-
гателем на постоянных магнитах даже предпочти-
тельнее механических редукторов из-за их сравни-
тельно более высокого удельного крутящего момен-
та (кН·м/м3). 

Однако магнитные редукторы не лишены своих 
недостатков, при определенном соотношении числа 
пар полюсов значение зубцового момента (в англоя-
зычной литературе – cogging torque) может быть 
весьма значительным, а значит, коэффициент полез-
ного действия магнитного редуктора будет не высо-
ким. Если это явление не учтено, это может привес-
ти к переоценке удельного крутящего момента. 

Анализ состояния вопроса. Магнитный редук-
тор цилиндрического типа, состоит из внутреннего 
высокоскоростного ротора, модулятора из непод-
вижных стальных элементов и внешнего низкоско-
ростного ротора. В силу особенностей конструкции 
магнитного редуктора, во время его работы возни-
кают пульсации передаваемого крутящего момента. 
Основной причиной пульсаций является наличие 
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зубцового момента. Таким образом, при проектиро-
вании магнитного редуктора следует стремиться, 
чтобы величина зубцового момента была минималь-
ной, поскольку она вызывает вибрации и шумы в 
оборудовании и приводит к ухудшению рабочих 
характеристик магнитного редуктора, а значит и к 
уменьшению коэффициента полезного действия мо-
тор-колеса [1, 10]. 

Модулятор магнитного редуктора, состоящий 
из не подвижных стальных сердечников, должен 
быть выполнен из шихтованной электротехнической 
стали. Однако, если их изготавливать как отдельные 
элементы, то конструкция модулятора получается не 
технологичной при изготовлении и сборке. В работе 
[11] исследуются влияние на характеристики маг-
нитного редуктора различных конструкций модуля-
тора, и показано, что за счет изменения дизайна мо-
дулятора может быть достигнут компромисс между 
моментными характеристиками и технологичностью 
изготовления. 

Следует отметить, что исследованию характе-
ристик магнитного редуктора применительно к мо-
тор-колесу электротранспорта не уделено достаточ-
но внимания. В частности, представляет интерес 
исследование влияния числа пар полюсов высоко-
скоростного и низкоскоростного ротора на величину 
зубцового момента и моментов высокоскоростного и 
низкоскоростного ротора, а также влияние на мо-
ментные характеристики редуктора конфигурации 
неподвижных стальных сегментов модулятора.  

Цель исследований. Для заданных габаритов 
магнитного редуктора (внешний диаметр, осевая 
длина редуктора) определить конфигурацию и раз-
меры магнитной системы, при которой достигаются 
заданные значения моментов редуктора и мини-
мальные значениях зубцового момента, и обеспечи-
вается технологичность изготовления и сборки. 

Постановка задачи. При исследовании харак-
теристик магнитного редуктора, применяемого для 
мотор-колеса электромобиля среднего класса, следу-
ет учитывать, что габариты определяются простран-
ством, которое задается размерами автомобильного 
диска R16. Чтобы мотор-колесо с редуктором раз-
местилось в пространстве этого диска, размеры маг-
нитного редуктора должны быть не более: диаметр – 
390 мм, аксиальная длина – 50 мм. 

На рис. 1 показан общий вид магнитного редук-
тора, который имеет внутренний высокоскоростной 
(ВС) ротор, состоящий из стального замыкателя 1 и 
постоянных магнитов 2, внешний низкоскоростной 
(НС) ротор, состоящий из постоянных магнитов 4 и 
стального замыкателя 5, а также модулятора, со-
стоящего из стальных неподвижных сегментов 3.  

Передаточное отношение магнитного редуктора 
и число неподвижных стальных сегментов опреде-
ляется соотношением между числом пар полюсов на 
низкоскоростном (внешнем) и высокоскоростном 
(внутреннем) роторе: 
    Gмр = pвс/pнс; ωвс = - Gr ωнс; ns = pнс + pвс, 

где Gмр – передаточное отношение магнитного ре-
дуктора; pнс – число пар полюсов низкоскоростного 
ротора; pвс – число пар полюсов высокоскоростного 
ротора; nс – число неподвижных стальных сегмен-
тов; ωнс – частота вращения низкоскоростного рото-
ра; ωвс – частота вращения высокоскоростного рото-
ра (низкоскоростной и высокоскоростной ротор 
вращаются в противоположных направлениях). 

 
Рис. 1 – Общий вид магнитного редуктора 

Конфигурация магнитной системы магнитного 
редуктора существенным образом влияет на их ха-
рактеристики [7–10]. Максимальная частота враще-
ния мотор-колеса для загородного ездового цикла 
составляет ωнc = 1000 об/мин [12, 13]. Ясно, что при 
заданных габаритах магнитного редуктора масса 
постоянных магнитов не зависит от передаточного 
отношения редуктора, а чем выше передаточное от-
ношение магнитного редуктора, тем выше может 
быть частота вращения внутреннего ротора, т.е. час-
тота вращения ротора электродвигателя и, соответ-
ственно, меньше габариты электродвигателя.  

Поэтому при коэффициенте редукции равном, 
например, Gмр = 10, максимальная частота вращения 
ротора электродвигателя должна быть 
ωвс =10 000 об/мин, а при Gмр = 30 – соответственно 
ωвс = 30 000 об/мин. Однако для магнитного редук-
тора с большим передаточным числом требуется 
большое количество неподвижных стальных сегмен-
тов с относительно небольшой толщиной, которые 
могут частично насыщаться, а также может быть 
чрезмерная утечка потоков между этими неподвиж-
ными сегментами. В связи с этим передаточное от-
ношение магнитного редуктора применительно к 
мотор-колесам транспортных средств, как правило, 
применяется в диапазоне Gмр = 8–10 [2–5]. 

Параметры исследуемого редуктора: толщина 
постоянных магнитов, высота неподвижных сталь-
ных сегментов, варьировались таким образом, чтобы 
обеспечить величину электромагнитного момента на 
внешнем низкоскоростном роторе не менее 
M(НС)max = 700 Н·м. При этом задавались следующие 
соотношения числа пар полюсов редуктора (pвс / pнс): 
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(3 / 24); (3 / 25); (3 / 26); (3 / 27); (3 / 28). Величина 
зазора между внешним ротором и стальными сег-
ментами – 1 = 1 мм, а также между внутренним ро-
тором и стальными сегментами – 2 = 1 мм.  

Результаты численного исследования. Важ-
нейшими характеристиками магнитного редуктора 
как устройства, передающего и преобразовывающе-
го механическую энергию вращения, являются зави-
симости моментов, действующих на его роторы как 
функции положения (углов поворота роторов). Это 
периодические функции, максимумы и минимумы 
которых при одинаковых геометрических размерах и 
используемых материалах зависят от соотношения 
количеств пар полюсов на роторах магнитного ре-
дуктора.  

Перед проведением численных исследований 
характеристик магнитного редуктора были проведе-
ны в пакете Infolytica Magnet расчеты магнитного 
редуктора из [6], конфигурация магнитной системы 
которого аналогична рис. 1. В статье [6] приводятся 
численные и экспериментальные значения парамет-
ров исследуемого магнитного редуктора. Основные 
размеры этого редуктора следующие: число пар по-
люсов низкоскоростного ротора – pнс = 22; число пар 
полюсов высокоскоростного ротора – pвс = 4; внеш-
ний диаметр низкоскоростного ротора – 130 мм; 
внутренний диаметр низкоскоростного ротора –
 110 мм; внешний диаметр высокоскоростного рото-
ра – 76 мм; толщина магнитов –  5 мм; рабочие зазо-
ры – 1 мм; аксиальная длина редуктора – 15 мм.  

В результате численного моделирования полу-
чены следующие результаты: максимальный момент 
на высокоскоростном роторе – 10,81 Н·м, в [6] – 
10.58 Н·м, т.е. расхождение – 2,1%; максимальный 
момент на низкоскоростном роторе – 1,98 Н·м, в [6] 
– 1,95 Н·м, т.е. расхождение – 1,5%. Таким образом, 
разработанная в пакете Infolytica Magnet модель 
магнитного редуктора адекватна физической модели 
из статьи [6].  

На первом этапе исследовалось влияние соот-
ношения числа пар полюсов (коэффициента редук-
ции) на максимальные значения зубцового момента 
и моментов, действующих на роторы магнитного 
редуктора. 

На рис. 2 приведены максимальные значения 
моментов на высокоскоростном (M(вс)max), низкоско-
ростном (M(нс)max) роторе и зубцового момента Мз 
для различных соотношений пар полюсов. Зубцовый 
момент магнитного редуктора, действующий на вы-
сокоскоростной ротор в заданном положении опре-
делялся, как момент Мз необходимый для удержания 
ротора в этом положении в то время, когда низко-
скоростной ротор находится в положении устойчи-
вого магнитного равновесия (Mнс=0, dMнс/dαнс < 0, 
где αнс – угол поворота низкоскоростного ротора). 
Таким образом, зубцовый момент также является 
периодической функцией угла поворота ротора (рис. 
3) с характерными максимумами и минимумами. 

Следует отметить, что зубцовый момент суще-
ственно зависит от коэффициента редукции т.е. от-

ношения числа пар полюсов низкоскоростного рото-
ра к числу пар полюсов высокоскоростного ротора 
(рис. 2, 3). В табл. 1 приведены максимальные зна-
чения зубцового момента Мз на высокоскоростном 
роторе и его составляющие для магнитных редукто-
ров с коэффициентами редукции Gмр = 8, соотноше-
ние пар полюсов – (3/24), Gмр = 8.67 – (3/26), 
Gмр = 9 – (3/27) и Gмр = 9.33 – (3/28). Составляющие 
зубцового момента – это моменты, действующие на 
отдельные полюса ротора Мз(n1), Мз(n2), Мз(n3), Мз(s1), 
Мз(s2), Мз(s3) и момент, действующий на стальной за-
мыкатель ротора Мз(ring).  

 
Рис. 2 – Зависимость максимальных значений момента на 
высокоскоростном (M(вс)max), низкоскоростном (M(нс)max) 

роторе и зубцового момента от соотношения пар полюсов. 

Для целочисленных значений коэффициента 
редукции зубцовый момент существенно выше, так 
как в этом случае каждый из полюсов ротора нахо-
дится в геометрически одинаковом положении отно-
сительно неподвижных ферромагнитных элементов 
модулятора и моменты, действующие на эти полюса, 
имеют одинаковые знаки и суммируются. Для неце-
лочисленных значений коэффициента редукции мо-
менты, действующие на полюса в силу их различно-
го положения относительно ферромагнитных эле-
ментов модулятора, разнонаправлены и результи-
рующий момент оказывается меньше.  

Таблица 1 – Составляющие зубцового момента на высоко-
скоростном роторе магнитного редуктора 

 (3/24) (3/25) (3/26) (3/27) (3/28) 
Мз 36,14 -14,87 2,15 -132,65 2,13 
Мз(n1) 5,48 -5,55 15,42 -23,00 14,93 
Мз(n2) 5,48 -8,09 4,92 -23,36 -16,35 
Мз(n3) 5,48 9,22 -14,99 -23,25 1,04 
Мз(s1) 6,06 9,22 17,6 -22,99 -3,32 
Мз(s2) 6,06 -5,56 -6,17 -23,24 -9,16 
Мз(s3) 6,06 -8,09 -5,20 -22,9 12,89 
Мз(ring) 1,52 -6,02 -9,43 6,09 2,10 

Из данных приведенных на рис. 2 и табл. 1 сле-
дует, что варианты соотношения полюсов (3/26) и 
(3/28) более предпочтительны, так как, обладая при-
мерно одинаковыми возможностями по передаче 
механической энергии, имеют самые низкие значе-
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ния зубцовых моментов и как следствие более высо-
кий коэффициент полезного действия редуктора.  

 
Рис. 3 – Зависимость зубцового момента от угла поворота 
низкоскоростного ротора для соотношения пар полюсов  

(3/24) и (3/26). 

Таким образом, в дальнейших исследованиях 
рассматривался магнитный редуктор с коэффициен-
том редукции Gмр = 8.33 и соотношением пар полю-
сов (pвс/pнс) – (3/26). Для этого соотношения на рис. 
4 приведены зависимости моментов на высокоско-
ростном и низкоскоростном роторах от угла поворо-
та низкоскоростного ротора. Для любого угла отно-
шения этих моментов близко к коэффициенту ре-
дукции (не равно в виду наличия зубцового момен-
та).  

 
Рис. 4 – Зависимость момента на высокоскоростном и 

низкоскоростном роторах от угла поворота низкоскорост-
ного ротора для соотношения пар  

полюсов (3/26). 

На рис. 5 представлена общая картина распре-
деления магнитного поля редуктора, полученная в 
результате численного моделирования методом ко-
нечных элементов при помощи программного пакета 
Infolytica Magnet. При этом учитывались нелиней-
ные магнитные характеристики как электротехниче-
ской стали, так и постоянных магнитов. Результаты 
моделирования показали, что среднее значение маг-
нитной индукции в ферромагнитных элементах ро-
торов магнитного редуктора не превышает 1,6 Тл, 
модулятора – 1,7 Тл, существенных потоков рассеи-
вания не наблюдается. 

Таким образом, заданные геометрические па-
раметры редуктора позволяют концентрировать 
магнитное поле в стальных элементах модулятора и 

обеспечивают эффективную передачу крутящего 
момента от одного ротора к другому.  

 
Рис. 5 – Магнитное поле редуктора для соотношения  

пар полюсов (3/26). 

Представляется весьма технологичным выпол-
нение модулятора как единого узла, стальные сег-
менты в котором соединены арками и модулятор 
представляет собой единый элемент, который может 
быть изготовлен штампованием или лазерной резкой 
листов электротехнической стали. В этом случае 
технология изготовления модулятора существенно 
упрощается, а, следовательно, и стоимость его изго-
товления [11].  

Поэтому на следующем этапе исследовалось 
влияние размеров и расположения соединительных 
арок между стальными сегментами модулятора на 
значения максимальных моментов, действующих на 
высокоскоростной и низкоскоростной роторы редук-
тора. Размеры вставок варьировались как по толщи-
не (1, 2 и 3 мм) так и положению (рис. 6).  

Результаты моделирования приведены в табл. 2 
и рис. 7. Наличие вставок между стальными сегмен-
тами сепаратора приводит к замыканию части пото-
ка в стальных сегментах и как следствие, к умень-
шению передаваемого редуктором момента. 

 

 
                а                               б                                  в 

Рис. 6 – Конфигурация магнитных систем с различным 
расположением арок между стальными сегментами:  

а –арки в верхней части (модель MG1); б – арки в c сред-
ней части (модель MG2); в –арки в нижней части (модель 

MG3). 
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Рис. 7 – Зависимость момента на внешнем роторе редук-
тора от расположения вставки между стальными сегмен-

тами (hb = 2 мм).  

Таблица 2– Максимальные значения момента на высоко-
скоростном (Мвс) и низкоскоростном (Мнс) роторе в зави-

симости от толщины и расположения арки между сталь-
ными сегментами. 

Тип hb, мм Мвс, Н·м Мнс, Н·м 
 0 85 723 

MG1 
1 67 579 
2 51 448 
3 38 331 

MG2 
1 76 657 
2 72 616 
3 68 579 

MG3 
1 79 691 
2 76 660 
3 72 629 

 
Из табл. 2 следует, что наиболее оптимальной с 

точки зрения максимального передаваемого момента 
является конфигурация MG3. При этом лучший ре-
зультат ожидаемо получается при наименьшей тол-
щине арки hb = 1 мм. 

При толщине арки hb = 2 мм максимальное зна-
чение электромагнитного момент на высокоскорост-
ном роторе всего лишь на 4.5% меньше, чем при hb = 
1 мм. Максимальное значение электромагнитного 
момента для «идеального» случая, когда нет соот-
ветствующих арок отличается от варианта MG3 с 
толщиной арок равной hb = 2 мм на 8.7%. При изго-
товлении модулятора с точки зрения жесткости кон-
струкции предпочтительнее вариант с толщиной 
арок hb = 2 мм. Следует отметить, что полученные 
результаты хорошо согласуется с выводами, сделан-
ными в работе [11].  

Одним из преимуществ магнитного редуктора 
перед механическим является то, что при перегрузке 
не происходит механического разрушения его эле-
ментов, просто прекращается передача механиче-
ской энергии вращения от одного ротора другому. 
После снижения внешней нагрузки до допустимых 
пределов происходит восстановление вращения ве-
домого ротора на соответствующей скорости. На 
рис. 8 показан результат моделирования стабилиза-
ции скорости вращения низкоскоростного ротора 
магнитного редуктора с числом пар полюсов (3/26) 

при работе с внешней нагрузкой 300 Нм и вращении 
высокоскоростного ротора с частотой вращения 
8000 об/мин. Высокоскоростной и низкоскоростной 
роторы вращаются в противоположных направлени-
ях. Моделирование выполнено при помощи про-
граммного пакета Infolytica Magnet.   

 
Рис. 8 – Процесс восстановления частоты вращения низко-

скоростного ротора магнитного редуктора. 

Таким образом, в результате численных иссле-
дований определены оптимальные геометрические 
параметры магнитного редуктора, при которых 
обеспечивается заданное значение электромагнитно-
го момента на низкоскоростном роторе при мини-
мальном значении зубцового момента, а также опре-
делена конфигурация модулятора, которая при су-
щественно упрощенной технологии изготовления 
модулятора обеспечивает заданные характеристики 
редуктора. Основные технические параметры маг-
нитного редуктора с оптимальной конфигурацией 
магнитной системы приведены в табл. 3. 

Таблица 3– Основные технические параметры магнитного 
редуктора. 

Число пар полюсов высокоскоростного ротора 3 
Число пар полюсов низкоскоростного ротора 26 
Число неподвижных стальных сегментов 29 
Передаточное отношение магнитного редуктора 8,67 

 
Внешний диаметр магнитного редуктора, мм 390 
Внутренний диаметр магнитного редуктора, мм 258 
Высота неподвижных стальных сегментов мо-
дулятора, мм 

20 

Аксиальная длина редуктора, мм 50 
Толщина замыкателя низкоскоростного 
ротора, мм 

10 

Толщина замыкателя высокоскоростного  
ротора, мм 

14 

Рабочий зазоры, мм 1 
Тим постоянных магнитов  N42 
Толщина постоянных магнитов, мм 10 
Максимальный момент на внешнем роторе, Н·м 660 
Максимальный момент на внутреннем роторе, 
Н·м 76 
Максимальный значение зубцового момента, 
Н·м 2,15 
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Выводы. 1. На стадии предварительного про-
ектирования магнитного редуктора для мотор-колеса 
электромобиля необходимо определять размеры 
магнитной системы с учетом габаритов колесного 
диска. 

2. В силу особенностей конструкции магнитно-
го редуктора, во время его работы возникают пуль-
сации передаваемого крутящего момента. В резуль-
тате численных исследований установлено, что при 
целочисленном значении коэффициента редукции 
зубцовый момент как минимум на порядок больше, 
чем для нецелочисленного значения.  Так для соот-
ношения полюсов (3/24) максимальный зубцовый 
момент равен Мз max = 36 Н·м, для соотношения 
(3/26) – Мз max = 2,15 Н·м, для соотношения (3/27) – 
Мз max = 133 Н·м.  

3. Представляется весьма технологичным вы-
полнение модулятора магнитного редуктора как 
единого узла, стальные сегменты в котором соеди-
нены арками и модулятор может быть изготовлен 
штампованием или лазерной резкой листов электро-
технической стали. В результате численных иссле-
дований определена оптимальная толщина соедини-
тельных арок и их расположение между стальными 
элементами модулятора. Максимальное значение 
электромагнитного момента для «идеального» слу-
чая, когда нет соответствующих арок, отличается от 
оптимального с толщиной арок, равной hb = 2 мм, на 
8,7%. 
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П. С. ЧЕРНИКОВ, В. А. ЯРОВЕНКО, Е.И. ЗАРИЦКАЯ  
 

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСУДОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
НА ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРЕБНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ  

 
Розглядаються електроходи з єдиною судновою електроенергетичною системою. Запропоновано спосіб формування законів управління 
грибними електричними установками (ГЕУ) на маневрах. Оптимізація параметрів законів управління здійснюється за показниками маневре-
ності судна. Проаналізовано вплив законів управління ГЭУ на показники якості електроенергії суднової мережі і вплив переходу до оптима-
льного управління ГЭУ на показники якості електроенергії. Оптимізацію законів управління можна здійснювати без урахування загальносу-
днових споживачів. Зміна навантаження загальносуднових споживачів впливає на значення цільової функції, але не впливає на оптимальні 
параметри законів управління. Погіршення показників якості електроенергії знаходиться у припустимих межах. 

Ключові слова: гребні електричні установки, оптимальне управління, взаємний вплив оптимального управління і показників якості 
електроенергії. 

 
Рассматриваются электроходы с единой судовой электроэнергетической системой. Предложен способ формирования законов управления 
гребными электрическими установками (ГЭУ) на маневрах. Оптимизация параметров законов управления проводится по показателям ма-
невренности судна. Проанализировано влияние законов управления ГЭУ на показатели качества электроэнергии судовой сети и влияние 
перехода к оптимальному управлению ГЭУ на показатели качества электроэнергии. Оптимизацию законов управления можно осуществлять 
без учета общесудовых потребителей. Изменение нагрузки общесудовых потребителей оказывает влияние на значение целевой функции, но 
не влияет на оптимальные параметры законов управления. Ухудшение качества электроэнергии находится в допустимых границах.  

Ключевые слова: гребные электрические установки, оптимальное управление, взаимное влияние оптимального управления и показа-
телей качества электроэнергии. 
 
The urgency of the problem. The most important condition for ensuring the safety of navigation and reducing accidents in the fleet is to take into 
account the maneuverability of ships, and especially their inertial characteristics. Electric propulsion vessels have the best maneuverability. Special 
attention is paid to the issues of control of electrical propulsion plants (EPP) of electric ships during maneuvers. Recently, more and more electric 
ships with a unified electric power system (UEPS) are being built. Both electrical propulsion plant and electricity consumers of electric ships with the 
UEPS are supplied with power from the general tires of the ship power plant and have a mutual influence on each other. This effect should be taken 
into account when optimizing the control of the electrical propulsion plant. The status of the issue. Quality indicators of electric ships’ maneuvering 
were determined and quality indicators of electric energy of the ship network were selected. A method of optimizing the parameters of the control laws 
of EPP has been developed. The transition to optimal control leads to an increase in the load on the propulsion motors and on the generating units. This 
may affect the quality indicators of the electric energy of the ship network. The study of this influence is the purpose of this work. The method of 
solving the problem. A mathematical model of EPP transient modes as part of the ship propulsion complex is used to evaluate the maneuvering cha-
racteristics of electric ships. A method of calculating transient modes of operation during maneuvering has been developed on its basis. It is proposed 
to form the control signals for frequency and voltage in the form of polynomials. A method of optimizing the parameters of control laws has been 
developed. The results of the study. Effects of load changes on optimal control laws are the following: load decrease slightly affects the optimal 
solution; with an abrupt increase in the load the stopping distance grows. The optimal parameters of the control laws vary slightly. The impact of the 
transition from the classical to the optimal control is the following: the quality indicators of the electric energy of the ship network are deteriorating, 
but are within acceptable limits. Conclusions. The search for optimal control laws of EPP during maneuvering for electric ships with a unified electric 
power system can be carried out without taking into account the switching on and off of ship consumers. The change of load in the ship network af-
fects the value of the target function but does not affect the optimal parameters of the control laws. 

Keywords: electrical propulsion plants, optimal control, mutual influence of optimal control and quality indicators of electric energy. 
 

Актуальность исследования. Одна из проблем, 
которая остро стоит перед морским транспортом – 
повышение безопасности мореплавания. Ежегодно 
потери мирового флота в результате аварий состав-
ляют порядка 500 судов в год. По различным источ-
никам из общего числа аварий 40–45 % сопровожда-
ются столкновением. Количество же аварийных ситу-
аций с незначительными повреждениями корпусов, 
связанных с навалами на причалы, другие сооруже-
ния, столкновениями при маневрировании в порту и 
узостях без человеческих жертв, вообще не поддают-
ся учету. Важнейшим условием обеспечения безопас-
ности плавания и снижения аварийности на флоте 
является глубокое знание и учет судоводителями ма-
невренных качеств судов и особенно – их инерцион-
ных характеристик. Именно высокие маневренные 
свойства (а это – неоспоримое преимущество элект-
родвижения перед традиционным типом привода су-
довых движителей) в первую очередь способствуют 
безопасности выполнения судами маневренных опе-
раций. Неудивительно при этом, что вопросам управ-

ления гребными электрическими установками (ГЭУ) 
электроходов на маневрах уделяется особое внима-
ние.  

В теории и практике электродвижения все боль-
ше внимания уделяется электроходам с единой элект-
роэнергетической системой (ЕЭЭС). Такая установка, 
обеспечивая питанием и гребную электрическую 
установку, и общесудовые потребители электроэнер-
гии, имеет существенные преимущества перед авто-
номными системами электродвижения. В наибольшей 
степени эти преимущества проявляются на судах, у 
которых есть мощные потребители, работающие раз-
дельно во времени от системы электродвижения. 
Применение единой электроэнергетической системы 
позволяет сократить количество генераторных агрега-
тов, уменьшить массогабаритные характеристики ис-
точников электроэнергии, снизить расход топлива и 
вредных выбросов в окружающую среду, улучшить 
компоновку энергетического оборудования, повысить 
надежность судовой электроэнергетической установ-
ки. 

© П. С. Черников, В. А. Яровенко, Е.И. Зарицкая, 2019 
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Так как в электроходах с ЕЭЭС и гребная элект-
рическая установка, и общесудовые потребители эле-
ктроэнергии получают питание от общих шин судо-
вой электростанции, обе эти составные части оказы-
вают взаимное влияние друг на друга. Поэтому, при 
поиске оптимального управления ГЭУ следует оцени-
вать влияние протекающих в ней процессов на пара-
метры электроэнергии судовой сети. В свою очередь, 
включение и отключение мощных потребителей так-
же может влиять на организацию управления ГЭУ, 
поэтому при оптимизации управления это влияние 
следует учитывать. 

Состояние рассматриваемого вопроса. Для рас-
чета маневренных режимов работы и оценки манев-
ренных характеристик электроходов в [1] разработана 
математическая модель. В ней представлено матема-
тическое описание переходных процессов в ГЭУ, как 
составной части единого судового пропульсивного 
комплекса. В состав комплекса входят генераторные 
агрегаты судовой электростанции (тепловые двигате-
ли и синхронные генераторы), преобразователи элек-
троэнергии, гребные электродвигатели (асинхронные 
частотно-управляемые), система автоматического 
регулирования, гребные винты, руль и корпус элект-
рохода. 

Математическая модель составлена в относите-
льных единицах. Выявлены безразмерные параметры 
пропульсивных комплексов – параметры системы 
«тепловые двигатели – гребная электрическая устано-
вка – движители – корпус судна». Именно эти пара-
метры влияют на текущие значения режимных пока-
зателей составных частей комплекса, на показатели 
качества маневрирования и показатели качества элек-
троэнергии судовой сети на маневренных режимах. 

Разработан метод расчета переходных процессов 
ГЭУ в составе пропульсивного комплекса при манев-
рировании. По результатам многочисленных расчетов 
переходных режимов при различных маневрах [2–4], 
исходя из практики проектирования и эксплуатации 
электроходов [5, 6], руководствуясь рекомендациями 
[7] по оценке качества электроэнергии судовой сети 
предложены показатели для количественной оценки 
работы всех составных частей комплекса на маневрах. 
Для оценки качества электроэнергии судовой сети 
выбраны показатели, характеризующие (согласно 
стандарту ISO 8528-5) динамические параметры на-
пряжения и частоты на выходе генераторов. 

Переход к оптимальному (по показателям манев-
ренности судна) управлению неизбежно приведет к 
более напряженному режиму работы гребных элект-
родвигателей, увеличению нагрузок на генераторные 
агрегаты и может сказаться на показателях качества 
электроэнергии судовой сети. Исследование влияния 
перехода к оптимальному управлению на показатели 
качества электроэнергии и исследование влияния рез-
кого изменения нагрузки судовой сети (включение 
или отключение мощных общесудовых потребителей) 
на организацию управление гребной электрической 
установкой и является целью настоящей работы. 

Метод решения задачи. На базе математической 
модели [1] разработан пакет прикладных программ 
для расчета переходных режимов пропульсивных 

комплексов при маневрировании. Базовой является 
программа, позволяющая рассчитывать текущие зна-
чения режимных показателей по ходу выполнения 
маневра.  

В состав электроэнергетической установки элек-
трохода, как правило, входят два-три силовых конту-
ра (по количеству гребных электродвигателей – ГЭД). 
Управление каждым контуром осуществляется неза-
висимо с поста управления. При этом выходное на-
пряжение преобразователя частоты регулируется по 
двум параметрам: по относительной частоте α (сиг-
нал, задающий частоту вращения ГЭД) и по относи-
тельному напряжению γ. 

Применительно к гребным частотно-
регулируемым электродвигателям традиционно пред-
лагается пропорциональный закон управления 

const



. Здесь γ – относительное напряжение, 

nU
U

 , α – относительная частота, 
nf
f

 . Такой 

закон управления получен применительно к «элект-
рическим» показателям работы электродвигателей. 
При системном подходе  показатели электродвигате-
лей отходят на второй план. Возникает необходи-
мость в поисках таких законов управления, которые 
обеспечат наилучшие значения показателей качества 
маневрирования электрохода, с контролируемыми 
при этом (с заданными допусками) показателями ра-
боты гребной электроэнергетический установки и 
контролируемыми параметрами электроэнергии судо-
вой сети.  

Предложено в [4] формировать управляющие си-
гналы по относительной частоте α = α (T) и по отно-
сительному напряжению γ = γ (α) в виде: 

α = αprim + k1(1 – exp(– k5 T)); (1) 

γ = k2α + k3α2 + k4α3 + (1 – k2 – k3 – k4)α4, (2) 

где αprim – начальное значение относительной частоты 

питающего ГЭД напряжения; 
L
tvT 0  – безразмерное 

время; ν0 – скорость движения судна в установившем-
ся режиме; L – длина судна; t – текущее время; k1, k2, 
k3, k4, k5 – оптимизируемые параметры. 

В качестве критерия оптимальности выбран ми-
нимум тормозного пути электрохода при реверсе гре-
бного электродвигателя LТmin. 

Величина тормозного пути отыскивается в ре-
зультате полного расчета маневра. Расчет осуществ-
ляется по программе, позволяющей вычислять теку-
щие значения режимных показателей, показатели ка-
чества выполнения маневра судном, динамические 
показатели гребной электроэнергетической установки 
и показатели качества электроэнергии судовой сети. 
Основными показателями выбраны: 

– максимальные приращения мощности тепло-
вых двигателей и отклонения угловой скорости их 
вращения; 

– броски тока генераторов при разгоне и при ре-
версе; 
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– броски вращающего момента ГЕД при разгоне 
и при реверсе; 

– броски тока ГЕД при разгоне и при реверсе; 
– максимальная скорость судна к концу маневра; 
– продолжительность выполнения маневра; 
– пройденный судном путь по окончанию манев-

ра; 
– затраты энергии на выполнение маневра. 
Показатели, характеризующие (согласно [7]) ди-

намические параметры напряжения и частоты на вы-
ходе генераторов (судовой сети):  

– относительное отклонение частоты на выходе 
генераторов при увеличении нагрузки 

δf –dyn = [(fdyn min – fGstd) / fGstd] 100%, (3) 

и при снижении нагрузки 

δf +dyn = [(fdyn max – fGstd) / fGstd] 100%; (4) 

– относительное отклонение напряжения на вы-
ходе генераторов при увеличении нагрузки 

δU –dyn = [(Udyn min – UGstd) / UGstd] 100%, (5) 

и при снижении нагрузки 

δU +dyn = [(Udyn max – UGstd) / UGstd] 100%; (6) 

– продолжительность восстановления частоты на 
выходе генераторов при повышении – tf in и при сни-
жении – tf de мощности; 

– продолжительность восстановления частоты на 
выходе генераторов при повышении – tu in и при сни-
жении – tu de мощности. 

Эти показатели характеризуют качество электро-
энергии судовой сети. 

В соответствии с задачей и целью исследования, 
критерием оптимальности выбран минимум тормоз-
ного пути LТmin. Оптимизация управляющих сигналов 
(1)–(2) осуществляется по темпу изменения относи-
тельной частоты (в зависимости от перекладки руко-
ятки ПУ) и по относительному напряжению γ = γ(α). 
Величина тормозного пути определяется по оконча-
нию маневра, а численные значения показателей ка-
чества электроэнергии судовой сети оцениваются те-
кущими (по ходу маневра) значениями соответст-
вующих режимных показателей. 

Решаемые задачи относятся к области нелиней-
ного программирования. Необходимо минимизиро-
вать целевую функцию 

LТ  (k) → min, k  En, (7) 

где k = [k1, k2, k3, k4, k5] – параметры сигналов 
управления, которые оптимизируются; 
En − допустимая область n-мерного пространства.  

Линейные ограничения p в виде неравенств  

gj (k)  0, j = 1, 2,..., p (8) 

определяются допусками по диапазонам изменения 
значений режимных показателей 
электроэнергетической установки. 

Оптимальным решением будет пара k* и LT (k*), 
состоящая из оптимальной точки  

k* = [k*
1, k*

2, k*
3, k*

4, k*
5] (9) 

и соответствующего ей значения целевой функции 
LT (k*).  

В работе [2] описан метод оптимизации, разра-
ботанный для решения такого класса задач. Он учи-
тывает сложный характер целевых функций и обеспе-
чивает, как показали результаты расчетов, достиже-
ние поставленных целей с минимальным количеством 
вычислительных операций. 

Анализ переходных режимов работы затруднен 
тем, что число параметров, влияющих на поведение 
комплекса, велико, а объем информации, необходи-
мой для их расчета, ограничен. Переход к системе 
относительных единиц и выявление обобщенных без-
размерных параметров позволили сократить их коли-
чество, но все равно оно остается слишком большим. 
Известно, что значимое влияние на показатели каче-
ства работы сложных электромеханических систем 
оказывает лишь небольшое число параметров. В соот-
ветствии с этим, по каждому показателю качества 
были выявлены [3] значимые параметры и оценены их 
вклады в соответствующие показатели. Такими зна-
чимыми обобщенными параметрами для маневра «ре-
верс» оказались [4]: 

– энерговооруженность электрохода 

2
011

0

)( 
 

m
PKL

N ejPj
X ; (10) 

– безразмерные параметры частотно-
управляемых ГЭД 

2
02'

2

2

18 
M

M
M r

cC ; (11) 

 

Mn

M
MC

1

0
20 


 , (12) 

где Pej и KPj – полезный упор j –го гребного винта и 
его доля в суммарном упоре; m – масса судна; λ11 – 
присоединенные к судну массы воды вдоль его про-
дольной оси; ωM – угловая скорость вращения вала 
ГЭД; ω1Mn – угловая частота вращения магнитного 
поля статора ГЭД; r′2M – приведенное активное сопро-
тивление ротора ГЭД; cM = х0MτM – постоянный конст-
руктивный коэффициент частотно-управляемого 
асинхронного ГЭД. 

Остальные параметры можно принимать 
неварьируемыми. 

 
Результаты исследований. 
Целью работы является оценка степени влияния 

перехода к оптимальному управлению на показатели 
качества электроэнергии и влияния резкого измене-
ния нагрузки судовой сети на управление гребной 
установкой. Действительно, при маневрировании 
электроходов возможны внезапные «сбросы» или 
«набросы» нагрузки у общесудовых потребителей 
электроэнергии. Это может влиять на найденные оп-
тимальные решения по управлению ГЭУ. С другой 
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стороны, переход к оптимальному управлению увели-
чивает нагрузку на гребные электродвигатели и соот-
ветственно на генераторные агрегаты. Это может 
привести к таким отклонениям показателей качества 
электроэнергии, которые превысят требования меж-
дународных стандартов. В соответствии с этим, рас-
смотрено влияние изменения нагрузки судовой сети 
на оптимальное управление гребными электрически-
ми установками, и влияние оптимального управления 
на показатели качества электроэнергии судовой сети 
при маневрировании. 

На первом этапе анализа необходимо оценить у 
современных электроходов долю мощности ГЭД (их 
называют пропульсивными двигателями  – ПД) в об-
щей мощности источников электроэнергии (СГ). Та-
кие соотношения для некоторых электроходов с 
ЕЭЭС представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Соотношение мощностей ПД и СГ 

Тип, название электрохода 
Суммарная 
мощность 
ПД, МВт 

Суммарная 
мощность 
СГ, МВт 

Ледокол «Арктика», 
проект 22220 60 72 

Ледокол «Таймыр» 36 45 
Ледокол «Otso» 15 30 
Спасательный «Берин-
гов пролив» 7 11,5 

Сейсмический  
«Sanco star» 5 6,6 

Гидрографич. «Вайгач» 1,1 2 

 
Из таблицы 1 следует, что доля мощности про-

пульсивных электродвигателей в суммарной мощно-
сти потребителей электроэнергии судовой электро-
станции колеблется в пределах 50–83 %. Это соотно-
шение справедливо и для токов. 

Для анализа взаимного влияния системы элек-
тродвижения и общесудовых потребителей (питаю-
щихся от общих шин электростанции) имеет смысл 
представить параллельно работающие источники 
электроэнергии одним «эквивалентным» генератор-
ным агрегатом (рис. 1). 

Суммарный ток такого генератора  

IGeq = KIM(IM1 + IM2) + KIsc∑ISC = KIM∑IM + KIsc∑ISC, (13) 

где KIM – коэффициент, определяющий долю тока 
системы электродвижения в суммарном токе «эквива-
лентного» генератора; IM1 – ток ГЕД правого контура; 
IM2 – ток ГЕД левого контура; KIsc – коэффициент, 
определяющий долю суммарного тока судовых по-
требителей; ΣISC – суммарный ток судовых потреби-
телей. 

Благодаря такому упрощению структурной схе-
мы, после внесения соответствующих корректировок 
в математическую модель переходных режимов, 
можно проанализировать влияние изменения нагруз-
ки на оптимальное управление ГЭУ и наоборот – 
влияние оптимального управления на показатели ка-
чества электроэнергии судовой сети. 

 
 

 
 
 

 
Рис. 1 – Структурная схема пропульсивного комплекса электрохода с единой электроэнергетической системой при работе 

ГЭУ и судовой сети от «эквивалентного» ГА 
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На первом этапе проведен анализ влияния изме-
нения нагрузки общесудовых потребителей на опти-
мальные параметры сигналов управления. Рассматри-
вался маневр «реверс» электрохода на прямолинейной 
траектории до полной его остановки   (v = 0). Числен-
ные значения значимо влияющих параметров NX, 
CM18, CM20 соответствовали средним (из возможных 
диапазонов изменений) значениям: NX = 0,165; 
CM18 = 43,9; CM20 = 0,925.  

В процессе поиска оптимальных параметров 
k* = [k*

1, k*
2, k*

3, k*
4, k*

5] управляющих сигналов (1)–
(2), в момент перехода ГЭД в частотно-управляемый 
этап реверса скачкообразно изменялась нагрузка об-
щесудовых потребителей – производился ее «сброс» 
или «наброс».  

Оптимальные решения при сбросе нагрузки 
представлены в табл. 2. Графические варианты опти-
мальных решений – зависимости α = α (T), γ = γ (T) и 
γ = γ (α) – представлены на рис. 2.  

 
Таблица 2 – Оптимальные решения по критерию минимума тормозного пути LTmin (vprim = 0,5) при сбросе нагрузки  

Варианты 
соотношения 
мощностей 

Доля токов в IGeq Оптимальные решения Степень 
ухудшения 

LTmin, % ∑IM ∑ISC 
уравнения 
α = α (T) 

уравнения 
γ = γ (α) LTmin, 

о.е. K1 K5 K2 K3 K4 

1 0,5 0,5 0,637 6,94 1,28 0,026 1,03 0,832 0,6 0,5 0,25* 0,637 6,94 1,3 – 0,126 1,03 0,837 

2 0,6 0,4 0,665 5,2 1,334 0,215 0,76 0,849 0,3 0,6 0,2* 0,663 5,13 1,337 0,213 0,755 0,852 
* – произведен сброс нагрузки во время реверса 
 

    
а                 б 

Рис. 2 – Оптимальные решения по критерию LTmin при сбросе нагрузки в судовой сети.  
 
На рис. 2 приведены оптимальные решения для 

первого варианта (из табл. 2) соотношения мощно-
стей. На рис. 2, а показаны α = α (T) и γ = γ (T):  кри-
вые 1, 2 – зависимости α = α (T) до и после сброса 
соответственно; кривые 3, 4 – зависимости γ = γ (T) до 
и после сброса нагрузки. На рис. 2, б – приведены 
γ = γ (α): кривые 1, 2 – зависимости γ = γ (α) до и по-
сле сброса; кривая γ = α – вариант с классическим 
(традиционно рекомендуемым) пропорциональным 
управлением.  

Анализ результатов решений показывает, что 
сброс нагрузки незначительно влияет на оптимальное 
решение. И оптимальные (по минимуму тормозного 
пути) параметры управляющих сигналов и величина 
тормозного пути изменяются незначительно.  

Оптимальные решения при набросе нагрузки 
представлены в табл. 3. Графические варианты опти-
мальных решений – зависимости α = α (T), γ = γ (T) и 
γ = γ (α) – представлены на рис. 3. 

Таблица 3 – Оптимальные решения по критерию минимума LTmin (vprim = 0,5) при набросе нагрузки судовой сети  

Варианты 
соотношения 
мощностей 

Доля токов в IGeq Оптимальные решения Степень 
ухудшения 

LTmin, % ∑IM ∑ISC 
уравнения 
α = α (T) 

уравнения 
γ = γ (α) LTmin, 

в.о. K1 K5 K2 K3 K4 

1 0,5 0,25 0,634 4,18 1,37 0,18 0,654 0,425 26,8 0,5 0,5* 0,64 4,57 1,36 -0,04 1,52 0,539 

2 0,6 0,2 0,66 5,07 1,436 0,087 0,742 0,513 10 0,6 0,4* 0,65 4,53 1,35 0,2 0,687 0,566 
* – произведен наброс нагрузки во время реверса 

 

    
а                 б 
Рис. 3 – Оптимальные решения по критерию LTmin при набросе нагрузки в судовой сети;  
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На рис. 3 приведены оптимальные решения для 
первого варианта (из табл. 3) соотношения мощно-
стей. На рис. 3, а показаны α = α (T) и γ = γ (T):  кри-
вые 1, 2 – зависимости α = α (T) до и после наброса 
нагрузки; кривые 3, 4 – зависимости γ = γ (T) до и по-
сле наброса. На рис. 3, б – приведены γ = γ (α): кривые 
1, 2 – зависимости γ = γ (α) до и после наброса; кривая 
γ = α – вариант с пропорциональным управлением.  

Анализ результатов, приведенных в табл. 3 и на 
рис. 3, показывает следующее. При набросе нагрузки 
значение тормозного пути возрастает от 10 % до 26 %. 
Степень ухудшения значения целевой функции зави-
сит от соотношения суммарных мощностей гребных 
электродвигателей и общесудовых потребителей 
электроэнергии. Например, для электрохода с длиной 
судна в 130 м, с соотношением ∑IM = 0,5IGeq, при ре-
версе с начальной скоростью vprim = 0,5, при опти-
мальных параметрах сигналов управления и резком 
набросе нагрузки в 25 % (от суммарной мощности 
источников электроэнергии), тормозной путь LTmin 
увеличится  с 55 м до 70 м. В то же время, оптималь-
ные параметры сигналов управления k* = [k*

1, k*
2, k*

3, 
k*

4, k*
5] изменяются незначительно.      
Таким образом, при поисках оптимальных зако-

нов управления ГЭУ на маневрах можно не учитывать 
сбросы и набросы нагрузки общесудовых потребите-
лей электроэнергии. Законы управления при этом 
практически не изменяются и их можно закладывать в 
систему автоматического управления. Изменяются 

только значения целевой функции: в рассматривае-
мом случае – длина тормозного пути. Это ожидаемо и 
это следует учитывать.   

На втором этапе был проведен анализ влияния 
перехода от пропорционального к оптимальному 
управлению на показатели качества электроэнергии 
судовой сети. Переход к оптимальному управлению 
приводит к увеличению нагрузок на гребные 
электродвигатели. Соответствующим образом растут 
нагрузки на источники электроэнергии и 
увеличивается вероятность ухудшения показателей 
качества электроэнергии судовой сети. Для выявления 
степени ухудшения были выполнены расчеты 
маневров и оценены показатели качества 
электроэнергии при пропорциональном γ / α = const 
управлении. Затем, были проведены 
оптимизационные расчеты, найдены оптимальные 
параметры управляющих сигналов и рассчитаны те 
же маневры, но уже при оптимальном управлении 
гребной электрической установкой. В результате 
получены численные значения показателей качества 
электроэнергии и при таком управлении. Результаты 
расчетов выполненных при пропорциональном и 
оптимальном управлении, представлены в таблице 4. 
Здесь же приведены требования ДСТУ относительно 
показателей, характеризующих качество 
электроэнергии судовой сети на переходных режимах. 

 

 
Таблица 4 – Влияние пропорционального и оптимального управления на показатели качества электроэнергии судовой сети 

Параметр Требования 
ДСТУ 

Управление 
пропорциональное оптимальное 

относительное отклонение частоты на выходе генераторов при 
повышении нагрузки δf –dyn, % ≤ – 7 – 4,9 – 6,2 

относительное отклонение частоты на выходе генераторов при 
снижении нагрузки δf +dyn, % ≤ 10 1,8 1,93 

время восстановления частоты на выходе генераторов при 
повышении мощности tf in, с ≤ 3 0,55 1,08 

время восстановления частоты на выходе генераторов при 
снижении мощности tf de, с ≤ 3 2,03 2,41 

относительное отклонение напряжения на выходе генераторов 
при повышении нагрузки δU –dyn, % ≤ – 15 – 1,34 – 2,8 

относительное отклонение напряжения на выходе генераторов 
при снижении нагрузки δU +dyn, % ≤ 20 1,12 2,07 

время восстановления напряжения на выходе генераторов при 
повышении мощности tu in, с ≤ 4 1,1 1,16 

время восстановления напряжения на выходе генераторов при 
снижении мощности tu de, с ≤ 4 2 2,7 

 
Анализ результатов позволяет сделать следую-

щий вывод: с переходом от традиционного пропор-
ционального к оптимальному управлению показатели 
качества электроэнергии судовой сети ухудшаются. 
Этого следовало ожидать. Ведь для повышения ма-
невренности электроходов гребные электродвигатели 
(при оптимальном управлении) переводятся в более 
напряженный режим работы. Это хорошо видно на 
рис. 2, б и рис. 3, б. С переходом к оптимальному 
управлению, более интенсивно растет относительное 

напряжение 
nU

U
 . По сравнению с пропорциональ-

ным законом управления (кривые 1 на рис. 2,б и 3,б) 

оно увеличивается в среднем на 30 %. Начиная с α = 
0,8, темп нарастания напряжения снижается и с выхо-
дом на относительную частоту      α = 1, относитель-
ное напряжение также становится равным γ = 1. Такая 
тенденция проявляется и при сбросах, и при набросах 
нагрузки. Рост напряжения ведет к увеличению тор-
мозного момента гребных электродвигателей и соот-
ветственно – к сокращению тормозного пути электро-
хода, что и является основной целью оптимизации 
законов управления. Увеличение нагрузок на гребные 
электродвигатели неизбежно сказывается на парамет-
рах электроэнергии судовой сети. Но, как видно из 
табл. 4, эти показатели находятся в допустимых пре-
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делах. Поэтому переход к предложенному оптималь-
ному управлению следует считать целесообразным. 

Выводы. 
1. Сброс нагрузки не влияет на оптимальное 

управление. При набрасывании нагрузки степень 
ухудшения целевой функции зависит от соотношения 
суммарных мощностей системы электродвижения и 
общесудовых потребителей и колеблется в диапазоне 
от 3 до 26 %. Причем, чем больше суммарный ток 
общесудовых потребителей, тем больше степень 
ухудшения значения целевой функции – тем больше 
тормозной путь электрохода.  

2. Переход к оптимальному управлению гребны-
ми электрическими установками несколько ухудшает, 
по сравнению с классическим пропорциональным 

управлением, показатели качества электроэнергии 
судовой сети при маневрировании судна. Но эти по-
казатели не выходят за пределы, установленные меж-
дународными стандартами. 

3. У электроходов с единой электроэнергетиче-
ской системой поиски оптимальных законов управле-
ния гребными электрическими установками при ма-
неврировании можно осуществлять без учета включе-
ния и отключения общесудовых потребителей. Изме-
нение нагрузки в общесудовой сети оказывает влия-
ние на значение целевой функции (тормозной путь 
электрохода), но не влияет на оптимальные парамет-
ры законов управления. 
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А. В. ЄГОРОВ, О. О. ДУНЄВ, А. М. МАСЛЄННІКОВ, В. Д. ЮХИМЧУК 

ВИСОКОМОМЕНТНИЙ НИЗЬКООБЕРТОВИЙ ЕЛЕКТРОДВИГУН З РОТОРОМ, ЩО 
КОТИТЬСЯ, ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ІСНУЮЧИМ МОТОР-РЕДУКТОРАМ  

Представлені різновиди двигунів з ротором, що котиться, що працюють від мереж змінної та постійної напруги через комутуючий керуючий 
пристрій, а також приведено їхні технічні показники. Показано рознесені 3D моделі кожного конструктивного виконання створених в про-
грамі АСКОН Компас-3D. Проведено порівняння двигуна ДРК-125 з існуючими мотор-редукторами, показано варіант заміни редукторного 
електропривода на безредукторний. Представлено переваги та сфери застосування двигунів з ротором, що котиться. 

Ключові слова: двигун з ротором, що котиться, тривимірна модель, ексцентриситет, момент, частота обертання, мотор-редуктор, 
електропривод, надійність, сфери застосування. 

 
Представлены разновидности двигателей с катящимся ротором работающие от сети переменного и постоянного напряжения через коммути-
рующее управляющее устройство, а также приведены их технические характеристики. Показано разнесенные 3D модели каждого конструк-
тивного исполнения созданных в программе АСКОН Компас-3D. Проведено сравнение двигателя ДРК-125 с существующими мотор-
редукторами, показан вариант замены редукторного электропривода на безредукторный. Представлены преимущества и сферы применения 
двигателей с катящимся ротором.  

Ключевые слова: двигатель с катящимся ротором, трехмерная модель, эксцентриситет, момент, частота вращения, мотор-редуктор, 
электропривод, надежность, сферы применения. 

 
Purpose. Getting the dependence of three-tooth motor with a rolling rotor (MRR) torque value from the active length of its rotor by the calculation of 
magnetic field distribution in four different construction of the MRR. Methodology. Modeling of electro-magnetic processes in ANSYS Maxwell 3D 
solution, which appeared in MRR with different type of construction and properties of its material. Results. The results of numerical and field calcula-
tion in the ANSYS Maxwell program of four design versions differing via the length of the rotor core active parts and the materials of the stator are 
presented. The distributions of the magnetic induction in the air gap were obtained, as well as the value of the torque for each MRR design. Also as a 
result we made the conclusions, that rotor with a half-length of the rotor has a best result of the torque value and less size of its main parts. Originali-
ty. MRR is a non-standard machine in which the rotor rolls over the stator surface with guaranteed eccentricity. Practical value. A 3D model of a 
high-torque low-speed MRR with an axial magnetic flux are presented, and the results of its modeling calculation and experimental researches are 
shown for various type of its construction with different size and material properties.  

Keywords: motor with a rolling rotor, three-dimensional model, three-tooth, magnetic flux, numerical-field calculation, torque. 
 
Вступ. Вважалося, що в середині минулого сто-

ліття всі конструкції електродвигунів були визначені 
відповідно до застосування в конкретних сферах дія-
льності людини. Класифікація двигунів здійснювалася 
по виду напруги живлення (постійне, змінне, імпульс-
не), за принципом дії, типу конструкції (асинхронні, 
синхронні або постійного струму) і ряду інших ознак. 
Двигуни є частиною приводів і виконавчих механізмів 
[1]. 

Мотор-редуктор (від лат. Motor – що приводить 
до руху і лат. Reductor – що веде назад) – агрегат, що 
поєднує в одному корпусі понижуючий редуктор і 
високошвидкісний електродвигун. Як елемент елект-
роприводу, він широко застосовується у всіх галузях 
промисловості. В ролі електродвигуна зазвичай вико-
ристовують асинхронний короткозамкнений двигун 
(АД), який є найбільш надійним серед інших типів 
електричних машин і володіє низькою собівартістю. 
Вибір такого виду двигуна також обумовлюється його 
високим коефіцієнтом корисної дії (ККД), який дося-
гає значень 80–90 %, (хоча для двигунів малої потуж-
ності він зазвичай дорівнює 55–70 %) [2]. 

Залежно від типу використовуваної передачі, ви-
діляють планетарні, черв'ячні, циліндричні, хвильові 
та інші мотор-редуктори. Основою високої довговіч-
ності і економічності роботи будь-якого редуктора є, 
перш за все, працездатність і надійність роботи його 
зубчастих або черв'ячних передач. У кожного виду 
передачі і своє значення ККД, яке коливається в ме-
жах від 50 до 98 % [3]. 

Одним з головних елементів систем автоматич-
ного регулювання різних систем управління техноло-

гічним процесом є електропривод, який є поєднанням 
швидкохідного електродвигуна і понижуючого редук-
тора. Наявність редуктора вимагає постійного техніч-
ного обслуговування, а наявність елементів тертя – 
призводить до скорочення терміну служби та надійно-
сті. Тому заміна редукторного електроприводу на без-
редукторний, є актуальним завданням. Редукторні 
електроприводи в більшості випадків мають двох- і 
багатоланкову конструкцію, в той час, як двигун з 
ротором, що котиться, (ДРК) має одноланковий меха-
нізм передачі обертового моменту, тобто має дуже 
низькі обороти і відносно великий обертовий момент 
порівняно з машинами класичного типу. Тому такий 
двигун може успішно виконувати роль безредуктор-
ного, високомоментного електроприводу лебідок, за-
сувок, поворотних пристроїв, антенних систем і інших 
пристроїв позиціонування. 

Постановка задачі. Метою роботи є аналіз різ-
них типів ДРК, які можуть замінити редукторний еле-
ктропривод, виявлення сфер їх застосування, а також 
проведення порівняльного аналізу мотор-редукторів з 
ДРК. Проаналізувати особливості конструкцій та 
принципи дії ДРК при роботі від мережі змінної ті 
постійної напруги. Виконати порівняння технічних 
показників ДРК, що працює від комутуючого керую-
чого пристрою з відомими черв’ячними та планетар-
ними мотор-редукторами. 

Загальні відомості та різновиди ДРК. Великий 
поштовх до створення повноцінної працездатної конс-
трукції електричної машини з ротором, що котиться, 
було дано в 1944 році радянським вченим 
А.І. Москвітіним, який запропонував для збільшення 
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ефекту дії сил одностороннього магнітного тяжіння 
уніполярне підмагнічування, власне кажучи, створив 
перший синхронний двигун з ротором, що котиться [4]. 

Принцип дії двигуна з ротором, що котиться, 
ґрунтується на обкатуванні ротором внутрішньої по-
верхні статора під дією сили одностороннього магніт-
ного тяжіння. Ця сила створюється обмоткою статора 
і залежить від способу живлення котушок обмотки 
статора і нерівномірного повітряного проміжку, ство-
реного ексцентричним положенням ротора в розточці 
статора. При цьому момент і швидкість обертання 
двигуна залежать від головних розмірів його активної 
частини. 

Аналіз патентної інформації і технічної літерату-
ри показує велику кількість розроблених конструкцій 
двигуна з ротором, що котиться, що працюють як на 
змінному так і на постійному струмі.  

В роботі проведено порівняльний аналіз двигуна 
з ротором, що котиться, з внутрішнім ротором і маси-
вними осердями статора і ротора, що працює від ме-
режі постійного струму через комутуючий керуючий 
пристрій, який показано на рис. 1, і шихтованими осе-
рдями для промислової мережі змінного струму. 

 

   
Рис. 1 – Зовнішній вигляд комутуючого керуючого при-

строю 
 

Можна виділити три основні схеми живлення 
обмотки статора ДРК, які обумовлені конкретним 
призначенням кожного двигуна (рис. 2). Схеми жив-
лення а і б на рис. 2 призначені в основному для бага-
тообертових ДРК (15–40 об/хв), а схема в – для надти-
хохідних (до 2 об/хв). 

 

   
а                                                б 

 
в 

а, б – живлення від трифазної мережі змінного струму; 
в –живлення від мережі постійного струму. 

Рис. 2 – Схеми живлення ДРК 
Найпростіша електромагнітна система тризубце-

вих ДРК показана на рис. 3 і складається зі статора з 

трьома полюсами (зубцями) і циліндричного ротора 
без обмотки. Особливістю ДРК є те, що ротор ексцен-
трично розташований в розточці статора. На полюсах 
статора, зсунутих на 120°, розташовані три котушки 
обмотки, які підключені до джерела з симетричною 
трифазною напругою за схемою трикутник або зірка. 
Вони створюють три взаємодіючих пульсуючих маг-
нітних потоки, що замикаються через ротор. Таким 
чином магнітний потік в роторі протікає в аксіальному 
напрямку. Реверсування тризубцевих ДРК здійсню-
ється як і у звичайних трифазних електродвигунах – 
перемиканням двох фаз живлення [5, 6]. 

 

 
1 – осердя з зубцями; 2 – котушка; 3 – каток; 4 – ротор. 

Рис. 3 – Ескіз електромагнітної системи тризубцевого ДРК 
 

Статор тризубцевого ДРК з аксіальним потоком в 
роторі складається з трьох осердь: середнього 1 з зуб-
цями, на яких розташовані котушки 2 обмотки, і двох 
кільцевих осердь (катків) 3 без зубців і обмоток, роз-
ташованих по обидві сторони осердя 1. Ротор 4 – ших-
тований з листів електротехнічної сталі, а його плас-
тини розташовані у напрямку магнітного потоку, тоб-
то аксіально.  

Незважаючи на те, що в такій системі число пові-
тряних проміжків на шляху потоку подвоюється, це не 
погіршує основних характеристик двигуна, так як всі 
проміжки є робочими, які беруть участь у створенні 
сили одностороннього магнітного тяжіння ротора до 
статора. На рис. 3 тонкими лініями зі стрілками, хрес-
тиками та точками показаний шлях магнітного потоку, 
аксіальне розщеплення якого дозволяє зменшити тов-
щину ротора, внаслідок чого діаметр двигуна також 
зменшується.  

Співробітники кафедри «Електричні машини» 
НТУ «ХПІ» впродовж останніх років займаються ак-
тивним дослідженням ДРК, як змінного так і постій-
ного струму. За цей час відточено методику їх проек-
тування та спроектовано і виготовлено ланку експе-
риментальних зразків високомоментних тихохідних 
двигунів.  

Проектування ДРК проводиться як за аналітич-
ною методикою, так і з використанням тривимірного 
моделювання його електромагнітних процесів в про-
грамі ANSYS Maxwell. Створення самої тривимірної 
моделі виконується в програмі АСКОН Компас-3D з 
подальшою розробкою креслеників деталей і склада-
них одиниць зі специфікацією [7–9].  

ДРК змінного струму. Найпростішою конструк-
цією є виконання тризубцевого ДРК з аксіальним маг-
нітним потоком в роторі. Таке конструктивне вико-
нання буде мати кількість полюсів 2р = 1, а обмотка 
статора – зосереджена, тобто навколо одного зубця 
розташована одна котушка. Для зменшення втрат по-
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тужності від дії токів Фуко осердя статора і ротора 
виконують шихтованим з листів електротехнічної ста-
лі. При роботі за схемою, що показана на рис. 2. а, 
ДРК підключається до трифазної мережі змінного 
струму, а котушки обмотки статора з’єднуються за 
схемою «зірка» або «трикутник». [10] Конструкція 
тризубцевого ДРК змінного струму приведена на 
рис. 4. 

 
1 – центральний пакет осердя статора; 2 – боковий пакет 

осердя статора (каток); 3 – котушка обмотки статора;  
4 – ротор; 5 – лист осердя ротора; 

6 – захисна манжета; 7 – підвіс осердя статора; 
8 – підшипник; 9 – станина; 10 – підшипниковий щит. 

Рис. 4 – Рознесена 3D модель ДРК-50-3 
 

Іншим варіантом ДРК змінного струму є констру-
кція з шістьма котушками на статорі, що принципово ні 
чим не відрізняється від тризубцевого варіанту. Для 
підключення такого ДРК до трифазної системи змінної 
напруги необхідна наявність шести діодів, які послідо-
вно включені до кожної із котушок за схемою, що по-
казана на рис. 2, б. При цьому, можливо з’єднати коту-
шки тільки за схемою «зірка» [11]. 

Оскільки зміна напруги відбувається за синусої-
дальним законом, то діоди як би зрізають від’ємні на-
півхвилі в синусоїді. В результаті такої дії діода змін-
ний струм перетворюється в струм пульсуючий, який 
протікає по котушці ДРК. Чергування полярності під-
ключення діодів до котушок в кожній фазі створить 
пульсуюче магнітне поле, а ексцентричне положення 
ротора утворює нерівномірний повітряний проміжок 
між ротором та статором, що створює необхідні умови 
для появи СОМТ [12]. 

Конструкція шестизубцевого ДРК змінного 
струму приведена на рис. 5. 

 

 
1 – станина; 2 – центральний пакет осердя; 3 – боковий па-

кет осердя; 4 – натискна шайба; 5 – втулка; 6 – котушка;  
7 – підшипниковий щит; 8 – ротор 

Рис. 5 – Рознесена 3D модель ДРК-50-6 
 
При виготовленні експериментальних зразків бу-

ли використані стандартні елементи корпусу асинх-
ронного двигуна, а саме станина та підшипникові щи-
ти з підшипниками кочення. Зовнішній вигляд ДРК 

змінного струму показано на рис. 6, а їх технічні пока-
зники зведено до табл. 1. 

     
ДРК-50-3                                     ДРК-50-6 

Рис. 6 – Експериментальні зразки ДРК змінного струму 
 

Табл. 1 – Технічні показники ДРК змінного струму 

Параметр ДРК-50-3 ДРК-50-6 

Висота осі обертання, мм 90 90 
Зовнішній діаметр, мм 130 146 
Довжина, мм 55 90 
Номінальний момент, Н·м 4,2 14 
Частота обертання, об/хв 30 16 
Маса, кг 5,1 12,3 

 
ДРК постійного струму. Найбільший інтерес 

представляє ДРК, що працює від мережі постійного 
струму через комутуючий керуючий пристрій з імпу-
льсною системою подачі напруги на обмотки статора 
(рис. 2, в). Розвиток мікропроцесорної техніки і сило-
вих електронних ключів дозволяють виготовити блок 
керування, який дозволить підключитися до мережі 
постійної або змінної напруги через AC-DC перетво-
рювач. 

При роботі ДРК через ККП, частота імпульсів 
напруги живлення становить одиниці герц  
(f  = 0,5–5 Гц). Таким чином, для даного варіанту дви-
гуна, магнітні втрати незначні і їх можна віднести до 
додаткових втрат потужності. Крім цього, з'являється 
можливість виготовляти осердя статора і ротора маси-
вними і повністю відмовитися від шихтовки. Таке рі-
шення дозволяє використовувати поверхню самих 
осердь для обкатування і відмовитися від катків, що 
тим самим зменшує осьову довжину двигуна. ДРК 
постійного струму має конструктивне виконання, що 
показано на рис. 7. 

 
1 – опорна плита; 2 – осердя статора; 3 – котушки статора;  
4 – осердя ротора; 5 – диск ротора; 6 – палець; 7 – шпонка;  

8 – вал; 9 – підшипниковий щит. 
Рис. 7 – Рознесена 3D модель ДРК-132 

 
В результаті моделювання і конструкторської 

проробки виготовлено 7 дослідних зразків ДРК змін-
ного струму різного габариту і потужностей, частина 
яких представлена на рис. 8, а їх технічні показники 
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наведені в табл. 2. 
 

       
         ДКР-63                 ДКР-100                ДКР-125 

    
ДКР-125М                          ДКР-132 

Рис. 8 – Експериментальні зразки ДРК постійного струму 
 

Табл. 2 – Технічні показники ДРК постійного струму 

Параметр ДРК- 
63 

ДРК-
100 

ДРК-
125 

ДРК-
132 

ДРК-
125М 

Висота осі 
обертання, мм 63 100 125 132 125 

Зовнішній 
діаметр, мм 120 190 230 265 240 

Довжина, мм 90 120 100 130 130 
Номінальний 
момент, Н·м 15 55 100 210 80 

Частота 
обертання, об/хв 0,14 0,1 0,18 0,3 0,6 

Маса, кг 4,7 11,6 28,1 32,1 17,5 
 

Порівняння ДРК з мотор-редукторами. ДРК 
має дуже низьку частоту обертання і відносно великий 
момент порівняно з машинами класичного типу. Тому 
такий двигун може успішно виконувати роль безреду-
кторного, високомоментного електроприводу лебідок, 
засувок, поворотних пристроїв, антенних систем і ін-
ших пристроїв позиціонування. 

Відмінною рисою ДРК є те, що виходячи з прин-
ципу дії і особливостей конструкції, досягається реду-
кція частоти обертання вихідного вала в межах 100–
2000. Коефіцієнт редукції ДРК залежить від різниці 
діаметрів осердь статора і ротора, при незмінному 
числі пар полюсів і зубців статора при будь-якому 
габариті. З чого можна зробити висновок, що ДРК є 
найбільш тихохідною електричної машиною. Таким 
чином, в ДРК поєднуються функції електродвигуна і 
редуктора. Таке високе значення редукції можуть 
отримати ще мотор-редуктора з черв'ячною переда-
чею. Це пояснюється тим, що даний тип передачі зда-
тний забезпечити передаточне число від 4 до 80 в од-
ноступеневому виконанні і від 63 до 4000 для двосту-
пеневого виконання.  

Залежно від типу використовуваної передачі, ви-
діляють планетарні, черв'ячні, циліндричні, хвильові 

та інші мотор-редуктори. Основою високої довговіч-
ності і економічності роботи будь-якого редуктора є, 
перш за все, працездатність і надійність роботи його 
зубчастих або черв'ячних передач. У кожного виду 
передачі і своє значення ККД, яке коливається в ме-
жах 50-98% [13]. 

Особливістю ДРК є те, що він має одноланковий 
механізм передачі обертового моменту, в той час як 
всі інші, редукторні електроприводи – двох- і багато-
ланкову конструкцію. Порівняння параметрів ДРК з 
існуючими мотор-редукторами проведено на основі 
одного двигуна ДРК-125 і зведено до табл. 3. 
 
Табл. 3 – Технічні характеристики електроприводу  

Тип електроп-
ривода 

Д
РК

-1
25

 

5М
Ч

2Н
-6

3А
 

М
ЕО

-1
00

/2
5-

0,
25

 

2М
РЧ

-4
0/

63
М

 

N
M

R
V

-0
30

/0
40

 

М
Ц

Ч-
63

М
 

Номінальний 
момент, Н·м 100 210 100 120 103 100 

Частота обер-
тання, об/хв 0,18 0,19 0,6 1,7 1,9 6 

Споживана 
потужність, Вт 170 180 240 180 60 100 

Передаточне 
число i 240 4000 немає 

даних 800 750 250 

Використову-
ваний двигун  – немає 

даних 
3ДСО
Р-135 

АИР 
63В4 

АИР 
56В4 

АИР 
63В4 

Кратність 
пускового 
струму 

1,0 немає 
даних 

немає 
даних 4,0 5,3 4,0 

 
Як видно з табл. 2, для приводів з відносно одна-

ковим номінальним моментом, частота обертання ви-
хідного вала зворотно пропорційне передаточному 
відношенню i. 

Таким чином, для отримання наднизької частоти 
обертання, а саме менше 1 об/хв, необхідний двох-, а 
то і триступеневий черв'ячний мотор-редуктор. Відо-
мо, що зі збільшенням ступенів редукції збільшуються 
і габарити електропривода, що показано в табл. 3. 
 
Табл. 4 – Масо-габаритні показники електроприводів  

Тип електроп-
ривода 

Габаритні 
розміри, 

Ш×В×Д, мм 

Об’єм елект-
ропривода, 

×107 мм3 

Маса елект-
ропривода, кг 

ДРК-125 240×230×200 1,2 28,1 
5МЧ2Н-63А 245×247×520 3,1 25 
МЭО-100/25-0,25 465×315×300 4,4 27,5 
2МРЧ-40/63М 240×255×540 3,3 26 
NMRV 030/040 290×260×510 3,8 28 
МЦЧ-63М 310×223×540 3,7 24 
МЧ-63М 245×223×560 3,1 30 

Із запропонованих електроприводів, найменші 
габаритні розміри має двигун ДРК-125. Його питомий 
об’єм в 3 рази менше, а маса не перевищує масу ана-
логічних приводів. Крім цього, варто відзначити, від-
сутність кидків пускового струму у ДРК, що дозволяє 
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йому працювати в повторно короткочасному режимі з 
частотою 630 увімкнень на годину. 

Цікавим варіантом використання ДРК постійного 
струму є заміна існуючого редукторного електропри-
вода на новий безредукторний. Не завжди електроп-
ривод може розташовуватися окремо від об’єкта керу-
вання і простір, який він займає, може бути обмеже-
ний. В такому випадку доцільно використовувати 
вбудовані електропривода. Оскільки ДРК займають 
менший об’єм ніж редукторний електропривод, то 
його можна розмістити в корпусі вже існуючого елек-
тропривода без високообертового електродвигуна. 
Для цього в корпусі існуючого редуктора фрезеруєть-
ся по максимуму вільний простір в якому розміщуєть-
ся сам ДРК і комутуючий керуючий пристрій. Таким 
чином, замість приводного двигуна з редуктором за-
лишається тільки сам корпус редуктора з «начинкою» 
ДРК постійного струму. Приклад такого розташуван-
ня показано на рис. 8. 

 

   
а                                               б 

а – редукторний електропривод з ДПС; 
б – електропривод з ДРК, що розміщено в корпусі редуктора 
Рис. 8 – Заміна редукторного електропривода на безредук-

торний. 
 

Сфери застосування. ДРК застосовують для си-
стем автоматики в якості безредукторних тихохідних 
малоінерційних виконавчих двигунів. Для даних сис-
тем важлива висока швидкодія, відсутність вибігу та 
точність позиціювання робочого органу. Використан-
ня сучасних низькообертових електродвигунів та мо-
тор-редукторів не завжди відповідають даним вимо-
гам. Використання ДРК постійного струму може стати 
хорошою альтернативою існуючим електроприводам, 
оскільки мають низку переваг, що полягають у насту-
пному: 

– даний тип двигунів не вимагає унікального об-
ладнання і таким чином може бути виготовлений на 
будь-якому машинобудівному підприємстві. 

– унікальною особливістю є те, що ДРК володіє 
наднизькою частотою обертання вала, менше 1 об/хв, 
що неможливо ні для якої іншої електричної машини. 

– одночасно з понад низькою частотою обертан-
ня, ДРК розвиває відносно високий питомий момент: 
6–8 Н·м/кг. 

– варто так само відзначити, що в ДКР відсутнє 
перевищення значення струму в обмотці статора в 
момент пуску і в режимі короткого замикання. Таким 
чином ДКР може тривало довго працювати в режимі 
короткого замикання. 

Такі унікальні поєднання частоти обертання і 

моменту визначають області застосування ДРК. 
1. Альтернатива мотор-редукторам (рис. 9) 
Для досягнення частоти обертання менше 1 об/хв 

в даний момент використовується швидкохідний еле-
ктродвигун і двоступеневий черв'ячний редуктор або 
комбінація черв’ячно-планетарний редуктор. 

 

 
Рис. 9 – Існуючі мотор-редуктори 

 
2. Електропривод засувок (рис. 10) 
З'являється можливість автоматизувати систему 

водо-, газо- подачі від найпростішого увімкне-
но/вимкнено до точного підрегулювання. 

 

      
Рис. 10 – Існуючі електроприводи засувок 

 
3. Електропривод систем вентиляції (рис. 11)  
Призначені для управління повітряними заслін-

ками в системах вентиляції і кондиціонування. А та-
кож використовувати в якості електроприводу проти-
пожежного (протидимного) вентиляційного клапана. 

 

    
Рис. 11 – Існуючі електроприводи систем вентиляції 

 
4. Електропривод автоматизованих антен та со-

нячних панелей (рис. 12) 
Головні робочі елементи сонячних електростан-

цій, це фотогальванічні панелі, концентратори соняч-
ної енергії або промислові фокусні дзеркала з пароге-
нераторами. У будь-якому випадку, яким би не був 



ISSN 2409-9295 (print) 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
88    Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії № 4 (1329) 2019 

основний робочий елемент, його потрібно переміщати 
для забезпечення оптимального кута падіння сонячних 
променів. 

 

    
Рис. 12 – Існуючі електроприводи автоматизованих  

антен та сонячних панелей 
 

 
Висновки. 
1. ДРК постійного струму, що працює через ко-

мутуючий керуючий пристрій, має наднизьку частоту 
обертання вала, що неможливо ні для якої іншої елек-
тричної машини. 

2. Застосування його як електропривода поліп-
шить загальний енергетичний показник підприємства 
за рахунок відсутності пускових струмів та можливос-
ті роботи в режимі короткого замикання. 

3. ДРК являє собою одноланковий механізм пе-
редачі обертового моменту, що безсумнівно має біль-
шу надійність у порівнянні з двох- і багатоланковими 
конструкціями, що мають мотор-редуктори. 

4. При рівних значеннях споживаної потужності і 
моменту, ДКР має набагато кращі масо-габаритні по-
казники. 
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О.М. ПОПОВИЧ, І.В. ГОЛОВАНЬ, В.О. ПОЛІЩУК 
 
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КІЛЕЦЬ КОРОТКОЗАМКНЕНОГО РОТОРА  
ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТУВАННІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА  
ЗА КВАЗІТРИВИМІРНИМ ПОЛЬОВИМ АНАЛІЗОМ І ІМІТАЦІЙНИМ МОДЕЛЮВАННЯМ 

 
Для цілей підвищення енергоефективності асинхронних двигунів у складі електромеханічних систем, на прикладі насосної установки, об-
грунтовано застосування уточненої математичної моделі двигуна із інтеграцією її до імітаційної моделі електромеханічної системи, яка 
враховує нелінійні залежності параметрів заступної схеми, що визначено за результатами квазітривимірного польового аналізу. Досліджено 
вплив збільшення площі перетину короткозамикаючих кілець ротора на робочі і пускові характеристики  двигуна. Обгрунтовано апрокси-
маційні залежності електромагнітних параметрів за зміни величини конструктивних параметрів. 

Ключові слова: асинхронний двигун, комплексне проектування, математична модель, робочі та пускові характеристики. 
 

Для задач повышения энергоэффективности асинхронных двигателей в составе электромеханических систем, на примере насосной установ-
ки, обосновано применение уточненной математической модели двигателя при интегрировании ее в имитационную модель электромехани-
ческой системы, которая учитывает нелинейные зависимости параметров схемы замещения, рассчитанных по результатам квазитрехмерного 
полевого анализа. Исследовано влияние увеличения площади сечения короткозамыкающих колец ротора на рабочие и пусковые характери-
стики двигателя. Обоснованы аппроксимационные зависимости электромагнитных параметров в функции величины конструктивных пара-
метров. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, комплексное проектирование, математическая модель, рабочие и пусковые характеристи-
ки 

 
Purpose. To justify and apply an improved mathematical model of induction motors for solving problems of increasing their energy efficiency as part 
of electromechanical systems. To investigate the effect of increasing the cross-sectional area of the short-circuited rotor rings on the efficiency in the 
operating mode of the electromechanical system of the engine-mechanism, the multiplicity of starting current and torque. Methodology. The use of a 
refined mathematical model of the engine when integrating it into a simulation model of an electromechanical system that takes into account the non-
linear dependencies of the parameters of the equivalent circuit calculated from the results of a quasi-three-dimensional field analysis. Results. Origi-
nality. With reduced requirements for starting torque, it is reasonable to use an improved mathematical model of the engine when determining the 
parameters of the rings of a short-circuited rotor. Practical value. The effect of increasing the cross-sectional area of the short-circuited rotor rings on 
the engine operating and starting characteristics is investigated. The approximation dependences of the electromagnetic parameters as a function of the 
magnitude of the design parameters are substantiated. 

Keywords: induction motor, complex design, mathematical model, performance and starting characteristics. 
 

Вступ. Визначення величин оптимальних конс-
труктивних параметрів асинхронних двигунів (АД) 
може здійснюватись за критерієм максимуму енер-
гетичної ефективності з урахуванням у якості обме-
жень заданих величин кратності пускових струмів та 
моментів. Величини пускових моментів, які норму-
ються для АД загальнопромислового призначення є 
завищеними для приводу багатьох типів електроме-
ханічного обладнання, наприклад насосів. Зниження 
вимог до величин пускових моментів дозволяє під-
вищити енергоефективність, наприклад за зменшен-
ня значення номінального ковзання, що забезпечу-
ється збільшенням величини електричної провіднос-
ті обмотки ротора.  

Можливість збільшення енергоефективності 
АД може бути реалізованою при його комплексному 
проектуванні, як складової електромеханічної сис-
теми (ЕМС), за критеріями її ефективності, з ураху-
ванням вимог до експлуатаційних режимів конкрет-
ного електромеханічного обладнання. При цьому 
треба враховувати можливості технологічного про-
цесу виготовлення АД із забезпечення гнучкості ви-
робництва.  

Технологічно простим засобом зменшення опо-
ру ротора є збільшення величини його короткозами-
каючих кілець. Ефективність (за точністю і часом 
розрахунків) розв’язку задачі визначення допустимої 
величини збільшення площі перетину кілець, в умо-

вах заданих пускових обмежень, залежить від властиво-
стей математичних  моделей. Вони повинні забезпечу-
вати визначення: електромагнітних параметрів ротора 
за зміни конструктивних параметрів короткозамикаю-
чих кілець; параметрів пускових і робочих режимів АД 
приводу механізму навантаження. Даним вимогам від-
повідає математична модель АД електромеханотронної 
системи [3-5], яка забезпечує: визначення двовимірних 
у просторі струмів та ковзання електромагнітних пара-
метрів колової математичної моделі АД (яка є еквівале-
нтною до квазітривимірної польової моделі [1, 5]); імі-
таційне моделювання режимів ЕМС двигун-механізм 
[2] з використанням даних параметрів.  

Постановка задачі. Мета даної роботи – обгрун-
тувати застосування математичної моделі АД (із інтег-
рацією її до імітаційної моделі електромеханічної сис-
теми), яка враховує нелінійні залежності параметрів 
заступної схеми, що визначено за результатами квазіт-
ривимірного польового аналізу і дослідити вплив збі-
льшення площі перетину короткозамикаючих кілець 
ротора на ККД у робочому режимі ЕМС двигун-
механізм, кратності пускових струму і моменту. 

Адекватність математичної моделі АД в пуско-
вих режимах визначається із співставлення результатів 
розрахунку струмів і моменту з даними експеримента-
льного дослідження даного АД. Найбільш точний ре-
зультат забезпечують польові методи розрахунку. В 
роботі [6], зокрема, на прикладі АД 4А80А2У3 показа-
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но, що завдяки використанню польового аналізу, 
похибка розрахунків усіх показників робочих і пус-
кових режимів не перевищує 1%. При цьому, точ-
ність аналізу пускових режимів досягається завдяки 
врахуванню зміни шляху потоку взаємної індуктив-
ності при великих ковзаннях, що враховано залежні-
стю коефіцієнта Картера (як коефіцієнта збільшення 
рівномірного повітряного проміжку внаслідок наяв-
ності немагнітних ділянок магнітного кола на шляху 
потоку взаємної індуктивності) від ковзання. 

Використання двигунів серії 4А у якості бази 
для тестування математичних моделей обумовлено 
доступністю інформації про їх конструктивні і ре-
жимні параметри. Це дає можливість широкому за-
галу дослідників реалізувати принцип повторювано-
сті нових наукових результатів (що є необхідною 
умовою оцінки їх достовірності), у даному разі – на 
прикладі усередненого АД серії 4А. 

Ефективність математичних моделей пара-
метрів АД. У загальному випадку польові, або коло-
польові методи забезпечують більшу точність ніж 
колові, але їх застосування супроводжується знач-
ними обсягами споживання обчислювальних ресур-
сів (за часом та пам’яттю), що значно ускладнює 
дослідження режимів АД, особливо у складі ЕМС, а 
також при варіюванні величиною конструктивних 
параметрів. Значне зменшення трудомісткості моде-
лювання при збереженні точності польових підходів 
дає застосування колових моделей із нелінійними 
параметрами, які забезпечують збіжність результатів 
колового і польового аналізів. Даний ефект досяга-
ється завдяки зменшенню потрібної кількості польо-
вих розрахунків: в заданому діапазоні зміни струмів 
та ковзання виконується їх обмежена кількість із 
визначенням залежностей еквівалентних параметрів 
колової моделі [5], які у подальшому використову-
ються при дослідженнях всього розмаїття режимних 
варіацій.  

Стосовно задачі із варіюванням конструктив-
них параметрів кілець ротора, яка розв’язується у 
даній роботі, переваги підходів еквівалентування 
квазі-3D польової моделі збільшуються: польовий 
аналіз у поперечній площині АД здійснюється одно-
разово із визначенням відповідних електромагнітних 
параметрів [5], а конструктивні варіації враховують-
ся при польовому аналізі (у ортогональній площині) 
процесів тільки у кільцях. Зшивання двох груп елек-
тромагнітних параметрів здійснюється при коловому 
аналізі.  

Ефективність визначення параметрів режи-
мів роботи АД залежить від ступеня нелінійності 
електромагнітних параметрів у рівняннях електрич-
ної рівноваги, типу рівнянь, методу їх розв’язку і від 
урахування процесів у зовнішніх колах двигуна. За 
лінійності електромагнітних параметрів алгебраїчні 
рівняння відносно часових комплексів електричних 
змінних забезпечують максимальну простоту 
розв’язку задачі. За нелінійності параметрів існують 
складнощі розв’язку алгебраїчних рівнянь внаслідок 
наявності ітераційних циклів і проблем їх збіжності. 

В останньому випадку використання динамічної моделі 
АД у вигляді диференційних рівнянь сприяє стійкому 
знаходженню рішення. В даній роботі використано ди-
намічну модель АД [3, 4], яка, завдяки інтегрованості до 
системи імітаційного моделювання, забезпечує ефекти-
вне дослідження режимів АД у складі ЕМС. В рівнян-
нях [4] враховано наявність ЕРС, пропорційних швид-
кості зміни індуктивностей – диференційних парамет-
рів.  

Математична модель ЕМС із АД для системи 
імітаційного моделювання має структуру, яка в основ-
них рисах наведена у [2]. В даній роботі дослідження 
виконано на прикладі трифазного АД 4А80А2У3 із ва-
ріаціями розмірів короткозамикаючих кілець ротора. В 
системі імітаційного моделювання кожна фаза АД 
представлена окремим блоком. Електрична схема ста-
тора АД імітується потрібним з’єднанням входів і вихо-
дів блоків фаз між собою і із зовнішньою мережею.  

Кутова швидкість обертання ротора визначається 
за розв’язком диференційного рівняння механічної рів-
новаги із величиною моменту опору на валу АД, яка 
визначається властивостями і режимом роботи робочо-
го механізму. В даному дослідженні момент опору при-
йнято сталим, із величиною номінального моменту АД.  

Динамічна модель ЕМС з АД із нелінійними пара-
метрами забезпечує ефективне знаходження залежнос-
тей параметрів робочих режимів за зміни конструктив-
них параметрів. За зміни площі кільця ротора виконано 
серію розрахунків характеристик поля у кільці і сфор-
мовано залежності активного опору і індуктивності ді-
лянки кільця між двома стрижнями [5]. Дані залежності 
реалізовано у структурній моделі АД. Вони забезпечу-
ють при імітаційному моделюванні ЕМС дослідження 
зміни параметрів робочих режимів за зміни площі кіль-
ця. Алгоритм аналізу: виконується розрахунок динаміч-
ного режиму ЕМС до усталеного стану із електромагні-
тними параметрами базового (серійного) АД; починаю-
чи з початку усталеного режиму площа кільця зміню-
ється  пропорційно часу, змінюється величина парамет-
рів кілець і будується шукана залежність параметрів 
режимів роботи. 

Табличні залежності опору і індуктивності кільця 
за результатами польового аналізу апроксимовані полі-
номами для підвищення стійкості роботи динамічної 
моделі. Обрано степеневу поліноміальну залежність, 
відповідно до виразу: 
                     cssbssarsr )()()( 111  ,   

де  1ra ; )//()( 2 aarc sr  ; c
ssr ab  /)(  

– коефіцієнти поліному; 12 rrr  ; 12 sss  ; 

2211 ,,, srsr  – значення параметру та площі кільця на 

початку та кінці діапазону; 
21 , rr  – значення похідної 

від залежності параметру на початку та кінці діапазону.  
Вихідною інформацією для розрахунку величини  

коефіцієнтів поліному є значення параметру та площі на 
початку та кінці діапазону дослідження і відповідні зна-
чення похідних.  
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Рис.1 – Апроксимація залежності опору кільця ротору від 

площі його перерізу 
 
Останні визначено за допомогою критерію мі-

німуму середньоквадратичного відхилення значення 
поліному від заданих табличних значень параметру 
всередині діапазону варіювання. Даний степеневий 
поліном забезпечує менше відхилення ніж кубічний 
поліном, що і обумовило його вибір. 

У якості прикладу, на рис.1 наведено результат 
апроксимації залежності активного опору ділянки 
кільця ротора від його площі перетину. Пунктирна 
лінія є кусково-лінійною апроксимацією вихідної 
табличної залежності, суцільна лінія – результат ап-
роксимації степеневим поліномом. 

 

 
Рис.2 – Вплив площі перерізу кільця ротора 

на ККД двигуна  
 

Чисельний експеримент дослідження робочих ха-
рактеристик АД (як складової частини ЕМС) на базі 
АД 4А80А2У3 за зміни площі перетину кільця рото-
ра виконано при сталості моменту опору. Залежність 

ККД показано на рис.2. За розрахунками, із змен-
шенням опору ротору збільшувалась кутова швид-

кість у межах 1 % від номінальної. 
Зміна пускових властивостей (рис. 3) за зміни 

площі кілець показана для характеристик у віднос-
них одиницях. У якості бази прийнято величини пу-
скового струму і моменту пускового початкового 
серійного АД (SK = 210 мм2; ІП = 21,4 А; МП = 
10,4 Н∙м). 

Висновки. Для підвищення енергоефективності 
АД, як складової частини ЕМС, зокрема при виборі 
параметрів ротора, дорцільно застосування засобів 
комплексного математичного моделювання із висо-
кою точністю аналізу як робочих, так і пускових 
режимів АД з урахуванням взаємного впливу всіх 
складових ЕМС.  

 

 
Рис.3 – Вплив площі перерізу кільця ротора на пускові влас-

тивості двигуна 
 

Застосування математичної моделі АД електроме-
ханотронної системи при обгрунтуванні параметрів кі-
лець короткозамкненого ротора для ЕМС із зниженими 
вимогами до величини пускового моменту забезпечило: 

1. Ефективний розрахунок параметрів робочих 
режимів АД при врахуванні їх нелінійних властивостей 
завдяки: застосуванню нелінійних параметрів колової 
моделі, яка є еквівалентною до польової моделі; інтег-
рації даної моделі АД до імітаційної динамічної моделі 
ЕМС. 

2. Мінімізацію обсягу польових розрахунків, 
при варіюванні параметрами кілець ротора, завдяки 
польовому аналізу лише області кілець і врахуванні 
його результатів при «зшиванні» параметрів колової 
моделі за результатами квазі-3D польового аналізу. 

3. На прикладі АД 4А80А2У3 показано, що 
отримані залежності зміни ККД і пускових властивос-
тей АД за зміни площі кілець ротора дозволяють оціни-
ти ступінь підвищення енергоефективності в залежності 
від зниження вимог до величини пускового моменту і 
визначити потрібну для цього зміну площі кілець. На-
приклад, підвищення ККД на 1 % потребує збільшення 
площі кілець у 2,5 рази, а при цьому пусковий момент 
знизиться на 10 %, пусковий струм збільшиться на 
7,5 %. 
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О. В. БІБІК 
 

ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ  
ЗІ ЗМІННИМ НАВАНТАЖЕННЯМ  

 
Обґрунтовано підходи до проектування асинхронних двигунів із змінним навантаженням з використанням критерію інтенсивних квазіста-
лих режимів. Підходи апробовано на прикладі дослідження робочих режимів трифазних шестиполюсних асинхронних двигунів потужністю 
700 Вт і 11 кВт приводу поршневих компресорів. Визначено можливості покращення ККД асинхронних двигунів у квазісталих режимах при 
зміні моменту інерції приводу та вибору оптимальних параметрів асинхронних двигунів за критерієм ефективності, що забезпечує максима-
льне значення ККД у робочих режимах. 

Ключові слова: проектування, асинхронний двигун, змінне навантаження, критерій інтенсивних квазісталих режимів, коефіцієнт ко-
рисної дії. 

 
Обоснованы подходы проектирования асинхронных двигателей с переменной нагрузкой с использованием критерия интенсивных квазиу-
становившихся режимов. Подходы были апробированы на примере исследования рабочих режимов трехфазных шестиполюсных асинхрон-
ных двигателей мощностью 700 Вт и 11 кВт привода поршневых компрессоров. Определены возможности повышения КПД асинхронных 
двигателей в квазиустановившихся режимах путем изменения момента инерции привода и выбора оптимальных параметров асинхронных 
двигателей с помощью критерия эффективности, что обеспечивает максимальное значение КПД в рабочих режимах. 

Ключевые слова: проектирование, асинхронный двигатель, переменная нагрузка, критерий интенсивных квазиустановившихся ре-
жимов, коэффициент полезного действия  

 
The design approaches of variable load induction motors using the criterion of intense quasi-steady-state modes are substantiated. With the help of the 
proposed criterion, the analysis of serial two-, four-and six-pole induction motors in the power range of 0.09–11 kW was performed. This made it 
possible to defined induction motors and their parameters (the number of pairs of poles, critical slip, moment of inertia) for which a refined designing 
is necessary into account the nature of the load. Approaches were tested on the example of the study of the operating modes of three-phase six-pole 
induction motors with a power of 700 W and 11 kW for single- and two-cylinder piston compressors. The possibilities of increasing the efficiency of 
induction motors in quasi-steady-state modes by changing the drive inertia moment and selecting the optimal induction motors parameters using the 
efficiency criterion, which provides  the maximum efficiency value for quasistatics, were determined. The feasibility of applying approaches of design 
is proved by the example of calculating quasi-steady regimes of the six-pole induction motors with a power of 700 W for a two-cylinder compressor. A 
moment of inertia of the drive was determined, which allows to increase the efficiency in the quasi-steady regimes to its nominal value. It is shown 
that the optimal design of the induction motors with the constant basic moment of inertia of the drive and the variation in the length of the package and 
the number of effective stator winding conductors can increase the efficiency in operating modes by 10 %.  

Keywords: designing, induction motor, periodic loading, criterion of intensive quasi-steady modes, efficiency. 
 

Вступ. Робочі режими асинхронних двигунів 
(АД), що працюють у складі поршневих компресор-
них установок, характеризуються періодичним наван-
таженням. Проявом чого є пульсації частоти обертан-
ня ротора двигунів, струмів, електромагнітного моме-
нту і, як наслідок, зростання втрат, споживаної поту-
жності та зниження їх енергетичних показників. При 
цьому коефіцієнт корисної дії в робочих режимах АД 
зменшується від його номінального значення (яке роз-
раховано для тривалого режиму роботи) на 10–40 %, 
що призводить у цілому до зниження енергоефектив-
ності компресорів, зокрема холодильного обладнання 
[1, 2]. Рівні пульсацій частоти обертання ротора відк-
ритих поршневих (ПК) і герметичних поршневих 
(ГПК) компресорів жорстко регламентовані і залежать 
від типу з'єднання двигуна з приводом [2].  

При періодичному навантаженні крім робочих 
характеристик АД доцільно розглядати їх частотні 
характеристики – залежності відношення амплітуд 
електромагнітного моменту і моменту опору від час-
тоти вимушених коливань (середньої частоти обер-
тання ротора). Це дозволяє виявити у межах частотної 
характеристики двигунів діапазон, що відповідає ре-
зонансу, при якому величина електромагнітного мо-
менту значно перевищує величину моменту опору [1]. 

Традиційний підхід до проектування електрич-
них машин із змінним (періодичним або пульсуючим) 
навантаженням базується на [3]: 1) збільшенні момен-

ту інерції приводу за рахунок збільшення розмірів 
ротора двигуна; 2) установки додаткового маховика. 
Це дозволяє знизити рівень пульсацій частоти обер-
тання ротора двигунів,  струмів статора і ротора, елек-
тромагнітного моменту, а також зношування машин та 
підвищити їх технічний ресурс [4]. Однак, при цьому 
збільшуються у першому випадку масо-габаритні по-
казники двигуна, у другому – маса привода. Тому, 
остаточний вибір технічного рішення потребує дослі-
дження квазісталих режимів АД з врахуванням харак-
теру навантаження і впливу зміни моменту інерції 
привода на показники у робочих режимах.  

Оптимальне проектуванні АД з урахуванням ха-
рактеру навантаження за критерієм максимуму ККД у 
квазісталих режимах дозволяє визначити конструкти-
вні параметри двигунів, які забезпечують підвищення 
експлуатаційних показників АД для  умов змінного 
навантаження. Даний підхід містить: 

1) формування критерію інтенсивних квазісталих 
режимів АД [5] з метою визначення конкретних типо-
розмірів АД, що потребують проектування з ураху-
ванням змінного навантаження;  

2) розроблення і удосконалення математичних 
моделей АД з врахуванням характеру навантаження, 
уточненням розрахунку струмів, моментів і частоти 
обертання та їх пульсацій, ККД і коефіцієнта потуж-
ності в квазісталих режимах на період навантаження 
для дослідження робочих режимів [6–8]; 

© О.В. Бібік, 2019 
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3) розроблення алгоритму оптимального проек-
тування АД з врахуванням змінного навантаження з 
метою покращення їх техніко-економічних показників 
у квазістатиці [9];  

4) визначення конструктивних параметрів АД 
конкретних типів поршневих компресорів, що забез-
печують максимальне значення ККД у квазісталих 
режимах [9]. 

Постановка задачі. Метою даної роботи є об-
ґрунтування підходів до проектування АД із змінним 
навантаженням з покращеними характеристиками у 
робочих режимах.  

Критерій інтенсивних квазісталих режимів 
АД, які працюють у складі ЕМС з періодичним наван-
таженням запропоновано в роботі [5]. Його величина 
розраховується як відношення механічної постійної 
двигуна MKT  до електромагнітної ЕT  та характеризує 
наявність резонансу у межах частотної характеристи-
ки двигуна (коли амплітуда електромагнітного момен-
ту М перевищує амплітуду моменту опору сМ  
( сММm / >1)) при частоті [1] 

 Е

МК
р Т

Т
2

10   , (1) 

 де р , 0  – резонансна частота і частота вільних 
коливань відповідно. 

При відсутності резонансу виконується умова [1]: 

 ЕMK TTk /1  >2,  (2) 

 де 1k  – критерій інтенсивних квазісталих режи-
мів. 

Співвідношення k1 > 2 може бути отримано через 
вибір моменту інерції електроприводу, кількості пар 
полюсів, опору ротора, що впливає на критичне ков-
зання АД ( J , p , кs , кМ ), згідно виразу [1]:  

 
к

к
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 .  (3) 

Це дозволяє зменшити відношення амплітуд мо-
ментів М  і сМ  відповідно критерію [1]: 

 
2
11 25.0

1

kk
m


 . (4) 

За допомогою критерію інтенсивних квазісталих 
режимів проведено аналіз трифазних АД загальноп-
ромислового призначення потужністю від 90 Вт до 
11 кВт, що спроектовані на синхронні частоти обер-
тання 3000, 1500 і 1000 об/хв, та уточнено область 
пошуку резервів поліпшення їх техніко-економічних 
показників у квазісталих режимах. При розрахунках 
прийнято момент інерції електроприводу рJJ  2,1 , 
де рJ  – момент інерції ротора. 

Умові (2) відповідає ряд двополюсних АД 
(рис. 1, а) з номінальними потужностями 180, 250, 370 
і 550 Вт, моментами інерції і критичними ковзаннями 

відповідно 4 4 24,2 10 7,6 10 кг мJ        і 0,46 0,55кs   . 
Найбільшу цікавість для дослідження й аналізу квазіс-
талих режимів зі змінним навантаженням являють 
двигуни малої потужності 90 Вт і 120 Вт (відповідно 

1k  = 0,53 і 0,46) з малими моментами інерції 
( 5 22,5 10 кг/м  і 5 22,8 10 кг/м ) та двигуни у діапазоні 
потужностей 2,2–11 кВт ( 1k  для даного інтервалу змі-
нюється від 0,94 до 0,25) з малими значеннями крити-
чних ковзань ( 0,25 0,15кs   ). 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1 – Гістограми залежності критерію інтенсивних квазіс-
талих режимів від моменту інерції електроприводу з: 

а – двополюсними, б – чотириполюсними, в – шестиполюс-
ними АД 

Для чотириполюсних (рис. 1, б) і шестиполюсних 
(рис. 1, в) двигунів область інтенсивних квазісталих 
режимів АД збігається з діапазоном досліджень – від 
90 Вт до 11 кВт. Винятком, за відсутності резонансних 
явищ, є двигуни: чотириполюсний потужністю 120 Вт 
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( 4 27 10 кг мJ    , 5,0кs , 1k =2,71) і шестиполюсні 
потужністю 180 Вт і 250 Вт ( 1k =2,54 і 2,88, 55,0кs  і 
0,62 відповідно), що обумовлено співвідношенням 
параметрів згідно (3). 

Математична модель асинхронного привода 
розроблена у середовищі MATLAB-Simulink, надана 
блоками: математичної моделі АД, навантажень, роз-
рахунку струмів, моментів, частоти обертання, втрат, 
ККД, коефіцієнта потужності та пульсацій струмів, 
моментів і частоти обертання в квазісталих режимах із 
врахуванням періоду навантаження [8]. Дана модель 
дозволяє проводити комплексний аналіз режимів ро-
боти АД, уточнювати результати їх розрахунків та 
досліджувати можливості покращення характеристик 
при змінному навантаженні [6–8].  

Періодичне і пульсуюче навантаження [8], що 
характерне для одноциліндрового ( 1цn ) і двоцилінд-
рового з зсувом робочих циклів на 180° ( 2цn ) порш-
невих компресорів одинарної дії, представлено залеж-
ністю моменту опору від кута повороту ротора двигу-
на   – )(fM c  , що прикладене у діапазоні 
7 π
9

( 1 2
2π π
9

   ; ) на періоді 2π  для одноциліндро-

вого поршневого компресора та на періоді   – двоци-
ліндрового ПК. Розглянуті типи навантажень мають 
однаковий еквівалентний момент опору сеМ , у якості 
якого був прийнятий середній момент срсМ  за період 
зміни моменту навантаження нТ . 

Чисельний експеримент. Із застосуванням за-
пропонованого критерію проведено дослідження ро-
бочих режимів шестиполюсних трифазних АД з пос-
тійним constM с   

і змінним )(fM c   навантажен-
ням, характерним для одно- і двоциліндрових порш-
невих компресорів за зміни моменту інерції приводу і 
постійним значенням критичного ковзання з метою 
обґрунтування можливості підвищення ККД. Для цьо-
го виконано аналіз впливу зміни моменту інерції при-
воду компресорів на пульсації електромагнітного мо-
менту M , частоти обертання ротора r  та енерге-
тичні показники – ККД і коефіцієнт потужності у ква-
зісталих режимах   [8]. Результати чисельних розра-
хунків характеристик квазісталих режимів асинхрон-
них двигунів: №1 – 4А80А6У3 з номінальною 
потужністю 700нР Вт, моментом інерції приводу 

23
1 мкг106,4  J , 37,0кs , 49,01 k  та № 2 – 

4А160S6У3 з 11нР  кВт, pJJ  28,11 =0,18 2мкг  , 
15,0кs , 29,01 k  наведено в табл. 1. 

Для робочого режиму АД №1 з пульсуючим на-
вантаженням ( 2цn ) потужність, яка споживається, 
збільшується на 26,3 %; ККД зменшується на 16 % 
( 1,58  %) в порівнянні з постійним навантаженням 
(див. табл.1). Режим характеризується пульсаціями: 

440M  %, 2,4r  %. При збільшенні моменту 
інерції приводу у 5 разів ( 12 5JJ  ), що відповідає 

умові (1), ККД двигуна збільшується на 15,8 %, тобто 
практично до його номінального значення (73,9 %). 
Ступінь пульсацій частоти обертання ротора знижу-
ється в 4 рази. Це проілюстровано гістограмою на 
рис. 2. 

У випадку одноциліндрового компресора з 1J  
мають місце пульсації: 772M  %, 5,81r  %, 
пульсації струмів статора і ротора відповідно 

%120si , %193ri  [8], що призводить до збільшен-
ня втрат у обмотках статора і ротора в 2,4 рази і до 
збільшення потужності, яка споживається, та знижен-
ня ККД на 27,3 % ( 7,46  %) в порівнянні з постій-
ним навантаженням. В результаті збільшення моменту 
інерції даного електроприводу у 5 разів можливо під-
вищити ККД двигуна на 9,4 % – до 56,1 % (рис. 3). 

Таблиця 1 – Результати чисельних розрахунків квазісталих 
режимів АД поршневих компресорів за зміни моменту інер-
ції приводу 

АД
№ 

Момент 
інерції 

J  

Тип 
сM  Показники робочих режимів 

1 

1J  сonst  
5,3382 Р  Вт, 74  % 

9,11M  %, 6,2r  %, 

 
1J  var

2цn
 

4,3152 Р  Вт, 1,58  % 
440M  %, 2,4r  % 

12 5JJ   
4,3382 Р  Вт, 9,73 % 
2,4M  %, 1r  % 

 
1J  var

 1цn
 

2,2952 Р  Вт, 7,46 % 
772M  %, 5,81r  % 

12 5JJ   
6,2952 Р  Вт, 1,56  %, 
4,530M  %, 3,26r  % 

2 
1J  

сonst  87902 Р  Вт, 7,89  % 

var  

85822 Р  Вт, 4,88  % 

120M  %, 22r  % 

12 2,1 JJ 
 

105502 Р  Вт, 6,87  % 
6,97M  % 5,17r  % 

 

 
Рис. 2 – Гістограма показників квазісталих режимів двигуна 

4А80А6У3 двоциліндрового компресора  

При оптимальному проектуванні асинхронного 
двигуна 4А80А6У3 з пульсуючим навантаженням (при 
його незмінному базовому моменті інерції 1J ) на ос-
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нові запропонованого підходу [9] можна підвищити 
ККД у квазісталих режимах на 7,6 % (до 65,7 %) при 
варіюванні параметрами двигуна (наприклад, довжи-
ною пакета і числом ефективних провідників обмотки 
статора). У подальшому для підвищення ККД підібра-
ти необхідну масу маховика. Таким чином, для асинх-
ронних двигунів двоциліндрових з зсувом робочих 
циклів на 180° ( 2цn ) поршневих компресорів одина-
рної дії поряд з вибором моменту інерції приводу не-
обхідно оптимізувати їх конструктивні параметри. 

 

 
Рис. 3 – Гістограма показників квазісталих режимів двигуна 

4А80А6У3 одноциліндрового компресора  

Гістограма показників квазісталих режимів дви-
гуна №2 потужністю 11 кВт, з періодичним наванта-
женням )1( цn , за зміни моментів інерції на 20 %, 
показана на рис. 4. Для даного АД із значним момен-
том інерції приводу

 
1J 0,18 2мкг   і малим значен-

ням критичного ковзання )15,0( кs , розбіжність по 
ККД складає 2 %, r  – в межах 17,5...22 %. Це підт-
верджує необхідність проектування АД для відкритих 
поршневих компресорів із забезпеченням допустимо-
го значення пульсацій частоти обертання ротора [2] – 
у межах 1…2 %. 

 

 
Рис. 4 – Гістограма показників квазісталих режимів двигуна 

4А160S6У3 одноциліндрового компресора  

Висновки. 1. Обгрунтувана необхідність викори-
стання критерію інтенсивних квазісталих режимів для 
вибору варіантів АД поршневих компресорів, які пот-
ребують уточненого проектування с врахуванням ха-
рактеру навантаження. За допомогою запропоновано-
го критерію проведено аналіз та обрано серійні АД у 
діапазоні потужностей 90 Вт… 11 кВт за параметра-

ми: синхронна частота обертання, критичне ковзання, 
момент інерції з метою покращення техніко-
економічних показників асинхронного привода порш-
невих компресорів .  

2. Обгрунтувано підходи до проектування АД, 
що працюють у складі систем із змінним навантажен-
ням. Підходи апробовано при дослідженні робочих 
режимів і встановлено можливість підвищення ККД 
трифазних шестиполюсних АД двоциліндрового з 
зсувом робочих циклів на 180° поршневого компресо-
ра одинарної дії (з пульсуючим навантаженням) у ро-
бочих режимах: 

– за традиційним підходом до номінального зна-
чення завдяки збільшенню моменту інерції згідно 
критерію інтенсивних квазісталих режимів, 

– при оптимальному проектуванні (при незмін-
ному базовому моменті інерції привода) з врахуван-
ням квазісталих режимів (при варіюванні параметрами 
АД) ККД – на 7…10 %. 

Показано, що для асинхронних двигунів одноци-
ліндрових компресорів одинарної дії поряд з момен-
том інерції приводу треба оптимізувати конструктивні 
параметри АД. 

3. Доцільність застосування підходів проекту-
вання доведено на прикладі розрахунку квазісталих 
режимів двигуна 4А80А6У3 приводу двоциліндрового 
компресору ( 1k =0,49), в результаті збільшення моме-
нту інерції якого у п’ять разів ККД двигуна збільшено 
на 15,8 % (до 73,9 % при номінальному 74 %). При 
його оптимальному проектуванні при незмінному ба-
зовому моменті інерції привода та варіюванні довжи-
ною пакета і числом ефективних провідників обмотки 
статора підвищено ККД у робочих режимах на 7,6 %.  

У випадку одноциліндрового компресора одина-
рної дії традиційний підхід не є ефективним, оскільки 
при збільшенні моменту інерції у п’ять разів ККД мо-
жна підвищити лише до 56,1 % наближаючись до його 
значення, що відповідає робочому режиму з пульсую-
чим навантаженням.  
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В. І. МІЛИХ, Л. В. ШИЛКОВА 
 
ЧИСЕЛЬНО-ПОЛЬОВИЙ АНАЛІЗ ПОТУЖНОСТІ МАГНІТНИХ ВТРАТ  
В ТРИФАЗНОМУ ІНДУКТОРІ МАГНІТНОГО ПОЛЯ 

 
Представлено принципи і результати чисельно-польового розрахунку потужності магнітних втрат (ПМВ) в індукторі магнітного поля, по-
дібному до статора асинхронного двигуна. Метод розрахунку заснований на пошуку максимумів значень магнітної індукції в безлічі міні-
секторів, на які ділиться один період структури зубців і ярма осердя статора, що повторюється. За розподілом знайдених максимумів визна-
чаються їх середньоквадратичні значення на вказаних ділянках осердя, і по них обчислюється ПМВ. Метод дозволяє відображувати розра-
хункові моделі осердь практично будь-якої форми. Проведено порівняльний аналіз ПМВ в режимі неробочого ходу для варіантів осердя 
статора за відсутності і з одним рядом аксіальних вентиляційних каналів. Порівняльні розрахунки зроблені на прикладі конкретного індук-
тора при різних кількості і діаметрах каналів.  

Ключові слова: індуктор магнітного поля, статор асинхронного двигуна, осердя, вентиляційні канали, магнітна індукція, потужність 
магнітних втрат, чисельно-польові розрахунки, порівняльний аналіз. 

 
Представлены принципы и результаты численно-полевого расчета мощности магнитных потерь (ММП) в индукторе магнитного поля, по-
добном статору асинхронного двигателя. Метод расчета основан на поиске максимумов значений магнитной индукции во множестве мини-
секторов, на которые делится один период повторяющейся структуры зубцов и ярма сердечника статора. По распределению найденных 
максимумов определяются их среднеквадратичные значения на указанных участках сердечника, и по ним вычисляется ММП. Метод позво-
ляет отображать расчетные модели сердечников практически любой формы. Проведен сравнительный анализ ММП в режиме холостого 
хода для вариантов сердечника статора при отсутствии и с одним рядом аксиальных вентиляционных каналов.  Сравнительные расчеты 
сделаны на примере конкретного индуктора при разных числах и диаметрах каналов.  

Ключевые слова: индуктор магнитного поля, статор асинхронного двигателя, сердечник, вентиляционные каналы, магнитная ин-
дукция, мощность магнитных потерь, численно-полевые расчеты, сравнительный анализ. 

 
The principles and results of the numerical-field calculation of the magnetic loss power (MLP) in a magnetic field inductor similar to an asynchronous 
motor stator are presented. The calculation method is based on the search for the maxima of the magnetic induction values in a multitude of minisec-
tors into which one period of the repeating geometric structure of the teeth and the stator core yoke are divided. The maximum for each minisector is 
selected by its analogues in all periods of this structure. According to the distribution of the maxima found, their rms value is determined for a speci-
fied period of the core areas. And the MLP is already calculated by the rms value. The method allows to display the calculation models of cores of 
any shape and practically doesn't require the simplification of their geometric structure. Comparative analysis of the MLP in idle mode for variants of 
the stator core in the presence and absence of axial ventilation ducts is carried out. Using the example of a specific inductor with one row of circular 
ducts, comparative calculations are made for their different numbers and diameters. The presented method is the basis for targeted variation of almost 
any ducts structure when choosing the optimal variant in terms of MLP level and inductor cooling conditions. 

Keywords: magnetic field inductor, asynchronous motor stator, core, ventilation ducts, magnetic induction, magnetic loss power, numerical 
field calculations, comparative analysis. 
 

Вступ. В низці галузей для забезпечення 
технологічних процесів перемішування різних 
сумішей або розділення дрібних об’єктів з різними 
електромагнітними властивостями використовують 
магнітні перемішувачі та сепаратори [1–3]. Структура 
та характер магнітних полів, які забезпечують ці 
процеси, вельми різноманітні. Серед них знаходять 
своє місце обертові магнітні поля, що збуджуються 
індуктором, подібному статору трифазного 
асинхронного двигуна (ТАД).  

Відмінністю такого індуктора магнітного поля 
(ІМП) від ТАД є те, що ротор відсутній, а порожнеча 
всередині статора є робочою зоною, через яку 
пропускається рідка суміш, яка потребує обробки. Це 
здійснюється за допомогою дрібних феромагнітних 
елементів, які рухаються з обертовим магнітним 
полем в робочій зоні і створюють так званий 
«вихровий шар» у робочій речовині, яка зазнає 
необхідну технологічну обробку. 

Ефективність зазначеного технологічного 
процесу залежить від рівня магнітного поля (МП), 
магнітна індукція (МІ) якого у створених ІМП сягає 
0,15 Тл і потребує подальшого підвищення. Проблема 
в тому, що, на відміну від ТАД, де немагнітний 
проміжок має лічені міліметри, немагнітний 
циліндричний простір робочої зони у ІМП має 
діаметр на два порядки більше. Тому електромагнітні 

навантаження в ІМП, природно, виявляються теж 
підвищеними і, відповідно, ускладнюється проблема 
нагріву та охолодження ІМП. Для її оцінки та 
розв’язання необхідні адекватні розрахунки 
потужності втрат. І якщо для електричних втрат в 
обмотці статора теоретична основа є досить простою, 
як і в ТАД, то для магнітних втрат не все так 
очевидно.  

Ускладнення розрахунку потужності магнітних 
втрат (ПМВ) в осерді статора ІМП пов’язано, по-
перше, з відміною розподілу МП, порівняно з ТАД, а 
по-друге, з можливою необхідністю застосування в 
ярмі осердя статора аксіальних вентиляційних каналів 
(АВК). 

Тому, для розрахунку ПМВ в ІМП з достатньою 
точністю, та обґрунтованого вибору системи АВК 
необхідно застосування оновлених підходів. Базою 
для них можуть бути теоретично-розрахункові 
дослідження МП в ІМП такого типу [4, 5], що 
розглядається, а також адекватний метод розрахунку 
ПМВ, який представлено в [6] на прикладі двигуна 
постійного струму, суть якого має і більш давню 
історію [7]. 

Загальною основою для робот [4–7] є чисельні 
розрахунки МП, які, на відміну від спрощених 
класичних підходів [1, 8, 9], дають можливість 
суттєвого підвищення точності результатів 
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розрахунків завдяки адекватному врахуванню 
геометрії електромагнітної системи електричних 
машин (ЕМ) взагалі, і ІМП зокрема. 

Робочим інструментом для чисельного 
розрахунку МП тут, як і в [4–6], прийнята 
загальнодоступна і поширена програма FEMM [10].  

Отже, метою даної роботи є представлення чи-
сельно-польового методу розрахунку ПМВ в зазначе-
ному ІМП з обертовим магнітним полем, а також ви-
конання тестового аналізу ПМВ в осерді статора при 
відсутності та наявності АВК. 

Об’єкт дослідження. Електромагнітна система 
ІМП є такою, як і в [4], і тут вона подана на рис. 1 
лише її поперечним перерізом, чого достатньо для 
досягнення мети даної роботи. З технологічних мір-
кувань були задані вихідні параметри ІМП: радіус 
робочої зони всередині індуктора rre = 0,15 м і активна 
довжина la=0,3 м, а МІ в центрі – 0,24 Тл. 

 

 
Рис. 1 – Поперечний переріз електромагнітної системи ІМП 
 

Решта параметрів індуктора розрахована за ме-
тодикою, наближеною до класичної для ТАД [8, 9] з 
основною відмінністю – відсутність ротора. 
З основних параметрів індуктора представимо: номі-
нальні фазні напруга UsN = 220 В і струм IsN = 950 А, 
частота fs = 50 Гц. Він має кількості фаз ms = 3 і пар 
полюсів р=1, кількість пазів Qs = 42; кількість послі-
довних витків фазної обмотки Ns = 28. Радіус розто-
чення осердя індуктора rsi становив 0,175 м, тому що 
він повинен бути декілька більшим за радіус робочої 
зони, щоб виключити з неї кільцевий шар з суттєво 
неоднорідним МП. Обмотка індуктора двошарова, 
розподілена, укорочена з відносним коефіцієнтом 
укорочення βs = 18/21, схема з’єднання – «зірка».  

Осердя ІМП виконано з електротехнічної сталі 
марки 2013, товщина листів 0,5 мм, коефіцієнт запов-
нення KFe=0,97. 

На рис. 1 позначена і далі використовується по-
лярна система координат (r, α) з початком в геомет-

ричному центрі індуктора 0, а також прямокутна сис-
тема (x, y).  

На даному етапі дослідження ІМП його розраху-
нки виконувались в режимі неробочого ходу, тобто 
без впливу феромагнітних елементів в робочій зоні, 
що буде наступною більш складною уточнюючою 
задачею, яка розв’язується також на основі, що тут 
представляється. 

На рис. 1 всередині ІМП представлено масшта-
боване векторне поле МІ, отримане за методикою, 
викладеною в [4] за допомогою програми FEMM. Та-
ке однорідне МП в робочої зоні є однією з головних 
вимог до ІМП, і забезпечується, як видно, індуктором 
саме цього типу, що розглядається. 

Аналіз джерел щодо досліджень ПМВ.  
При проектуванні електричних машин (ЕМ) об-

числення потужності магнітних втрат проводиться за 
емпіричними формулами, які засновані на викорис-
танні експериментально визначених величин [8, 9]. З 
давніх часів і понині для ПМВ в сталевих феромагні-
тних осердях ЕМ поширеною є формула:  

2
501,0 50 mFe

s
/magmag BmfpK=P









 ,  (1) 

де fs – частота перемагнічування, Гц; β – показник 
ступеню; Bm – амплітуда МІ, Тл; p1,0/50 – довідникові 
питомі втрати, Вт/кг, при МІ 1 Тл та частоті 50 Гц; 
mFe – маса осердя, кг; Kmag – коефіцієнт для врахуван-
ня низки технологічних чинників.  

Значення величин β і Kmag залежать від типу ЕМ і 
ділянки її магнітопроводу і визначаються дослідним 
шляхом в умовах конкретного виробництва. Як пра-
вило, в ЕМ ПМВ знаходиться окремо для зубців і 
спинки (ярма) осердь ротора і (або) статора. Від роз-
раховувача конкретної ЕМ при застосуванні формули 
(1) залежить те, наскільки правильно визначена вели-
чина МІ Bm.  

У класичній системі проектування ЕМ [8, 9] роз-
поділ МІ по ділянках магнітопроводу знаходиться 
методом магнітного кола, і на кожному з них як Bm 
фігурує лише деяке середнє значення МІ Bmid, що вла-
стиво цьому методу. Реально ж в зубцях і, особливо, в 
ярмах МІ розподілена дуже нерівномірно. Для ярем 
ситуація ще ускладнюється наявністю АВК, оскільки 
врахування їх реальної структури методом магнітного 
кола не представляється можливим.  

Уточнити ПМВ можна врахуванням нерівномір-
ного розподілу МП, і для цього вже є умови – високо-
продуктивні комп'ютери і програмне забезпечення 
для чисельних розрахунків МП. Такі розрахунки до-
сить точно відображують реальну геометрію ЕМ і 
нелінійні магнітні властивості феромагнітних осердь.  

Формула (1) нехтує складною залежністю зміни 
МІ в часі, яка в реальності не є гармонійною ані в ма-
шинах постійного [11], ані в машинах змінного [12] 
струму. Новим же в цій статті є істотне уточнення: 
амплітуда МІ береться не одна, та й то – дуже умовна 
для цілої ділянки магнітопроводу, а використовується 
реалістичний розподіл амплітуд МІ по таких ділянках. 

Незважаючи, здавалося б, на усталену теорію і 
практику, виконуються нові дослідження магнітних 
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втрат у феромагнітних матеріалах, а також в електро-
технічних пристроях з їх використанням, що важливо 
в сучасних умовах енергозберігаючих технологій.  

Так, наприклад, в [13, 14] і інших роботах розг-
лядається загальна методологія аналізу і розрахунків 
ПМВ в електротехнічних сталях, м'яких і аморфних 
магнітних сплавах і з'єднаннях. Дослідження ПМВ 
часто присвячені конкретним ЕМ різних типів [15-21].  

 
Актуальність вивчення ПМВ в ЕМ пов'язана з 

використанням постійних магнітів, нових магнітних 
матеріалів, підвищених частот, нових конструкцій та 
ін. [15–21]. Приклади публікацій [15–21] становлять 
далеко не повний перелік вивчених робіт з даної те-
матики. Але серед цих публікацій не зустрілося роз-
рахункових досліджень магнітних втрат в таких скла-
дних умовах, як, наприклад, в осердях з АВК. 

Загальні принципи розрахунку магнітних по-
лів в ІМП. Основою дослідження, що надається, є 
чисельні розрахунки МП методом скінчених елемен-
тів за програмою FEMM [10] з керуванням нею ство-
реним скриптом Lua на основі [22, 23].  

У поперечному перерізі ІМП (рис. 1) двовимірне 
МП описується відомим диференціальним рівнянням:  

  zz JkAk










rot

μ
1rot ,   (2) 

де Az, Jz – аксіальні складові векторного магнітного 
потенціалу (ВМП) і густини струму; k


 – орт за аксіа-

льною віссю z;  – абсолютна магнітна проникність, 
яка для феромагнітних осердь визначається по їх кри-
вим намагнічування. 

На зовнішній поверхні осердя статора для ВМП 
приймається умова Дирихле : Az=0.  

Одна з базових величин МП – МІ обчислюється 
за розподілом ВМП на основі виразу )rot( zAkB 
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Тоді в прямокутних координатах складові і модуль 
МІ: 
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Щоб в шихтованих осердях отримати МІ безпо-
середньо для сталевих листів, враховується коефіці-
єнт заповнення ними цих осердь KFe. 

Розрахункові моделі ІМП і розподілення маг-
нітних полів. 

Для прояснення проблематичності ситуації з ро-
зрахунками ПМВ, спочатку проаналізуємо розподіл 
МП в осерді статора ІМП, як її основу. 

Вихідним для наступного порівняння є варіант 
осердя ІМП без АВК, який і був показаний на рис. 1. 

Розраховане МП додатково приведено на рис. 2 
силовими лініями (Az=const) і тонованим розподілом 
модуля МІ B (3), а також на рис. 3 його координатним 
розподілом. Останнє має дуже складний характер, 
який представити одним, незрозуміло яким, усеред-
неним значенням для всієї ділянки магнітопроводу 
(зубців або ярма), що прийнято в класиці проектуван-
ня [8, 9], є дуже грубим допущенням.  

Ще більшою мірою це відноситься до ситуації з 
розподілом МП, який виникає за наявності АВК, що 
показано, наприклад, в [6], а також далі за текстом. 

Відзначимо, що на рисунках показано модулі МІ, 
і вони, за визначенням, не мають знаку. Але в процесі 
обертання МП при його повороті на полюсний крок 
на ділянках магнітопроводу напрямки векторів МІ 
міняються на протилежні. Тому можна вважати, що 
максимуму модуля МІ, що виявляється, відповідає як 
додатний максимум МІ, так і від’ємний максимум, що 
природно для зміни МІ за петлями гістерезису. 

 
Рис. 2 – Картина МП у вигляді силових ліній  

і тонованого розподілу модуля МІ  B 
 

 
Рис. 3 – Розподіл модуля МІ B в осерді статора на дугах 

кола в межах полюсного кроку τp: 1 – на  середньому рівні 
по висоті зубців; 2 – на середньому рівні ярма 

 
Розрахункові моделі ІМП, що розглядаються да-

лі, відповідають рис. 1 і зберігають його електромаг-
нітну структуру, за винятком ярма осердя статора. І 
тут прийнято три варіанти, які разом з силовими ліні-
ями МП показані на рис. 4: загальним для них явля-
ється структура з одним рядом АВК, розташованих на 
середньому рівні ярма. 

Для порівняльного аналізу з урахуванням цього 
прийняті наступні позначення розрахункових варіан-
тів ІМП : W1 (рис. 2) – без АВК; W2 (рис. 4, а) – кіль-
кість каналів в два рази менша кількості зубців; 
W3 (рис. 4, б) і W4 (рис. 4, в) – кількість каналів дорі-
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внює кількості зубців. При цьому відмінності ще по-
лягають в тому, що для варіантів W2 і W3 діаметр 
каналів dvk складає 10 мм, а для W4 – 15 мм: це все 
при тому, що висота спинки ярма дорівнює 35 мм. 

Відмінність варіантів осердь статора вплине не 
лише на ПМВ, що буде наведено далі, але і на МІ в 
робочій зоні індуктора, яка на рис. 2 і рис. 4 виділена 
колом в його внутрішній порожнині. Це проявляється 
порівнянням МІ в табл. 1 для трьох точок 0–2: перша 
знаходиться в центрі робочої зони, друга і третя – на 
вказаному колі вгорі і справа – на координатних ліні-
ях y і x, відповідно (див. рис. 1). 
 

 
а      б 

 
в 

Рис. 4 – Конструкції ІМП з різними варіантами АВК 
 

Таблиця 1 - Порівняння МІ (Тл) в різних точках робочої 
зони ІМП (рис. 1) для різних варіантів осердя статора 

Варіант 
розрахунку 

Магнітна індукція в точках 
0 – центр 1 – праворуч 2 – угорі 

W1 0,236 0,247 0,240 
W2 0,235 0,244 0,240 
W3 0,234 0,241 0,239 
W4 0,221 0,219 0,231 

 
 З табл. 1 видно, що зміни МІ є, але не принципо-
ві. Їх, за потреби, можна усунути збільшенням висоти 
спинки осердя статора, або збільшенням струму в об-
мотці. Але тут це не робиться – з метою збереження 
основи для порівняння приведених на рис. 2 і рис. 4 
варіантів ІМП.  

Метод уточненого розрахунку ПМВ в осерді 
статора на основі розподілу середньоквадратичних 
максимумів значень модуля магнітної індукції.  

Після чисельного розрахунку МП, на основі 
знайденого його розподілу, необхідний для розрахун-
ку ПМВ (1) максимум МІ визначався вдосконаленим 

методом, принципові основи якого дано в [6] і вони 
базуються на ще ранній роботі [7], але на прикладі 
машини постійного струму.  

Викладемо цей метод стосовно ІМП, який розг-
лядається в цій роботі. Для цього використовуємо 
його конструкцію і позначення, показані на рис. 5. 
Тут є один ряд АВК, розташованих через два зубці 
осердя, що відповідає варіанту W2 на рис. 4, а. Але 
суть методу така, що він буде правомірним й для ін-
ших варіантів АВК і при будь-якому їх розташуванні. 
Головною при цьому є наявність спільної кутової пе-
ріодичності структур зубців і каналів. 

Вдосконалений уточнюючий метод, відповідно 
до розробленої методики, що представляється далі, 
полягає у виявленні середньоквадратичного значення 
максимумів модуля МІ з безлічі мінісекторів, розпо-
ділених по поперечному перерізу зубця або сектора 
ярма, що виділяється. Ці максимуми знаходяться ви-
біркою значень модуля МІ з безлічі однопозиційних - 
споріднених мінісекторів.  

 

 
Рис. 5 – Розрахункова модель ІМП  

для визначення ПМВ 
 
У кутовому напрямі в осерді статора (рис. 5) пе-

ріод повторення структури c = 360/nva (у градусах) 
визначається по низці каналів з їх кількістю nva. Цей 
період повинен включати цілу кількість зубцевих 
кроків τs. Так через симетрію і періодичність в осерді 
між колами з радіусами rsi і rse виділяється сектор з 
кутовим розміром c, який розташований між двома 
радіальними лініями. Перша визначається заданим 
кутом розташування центру одного з каналів vn, оче-
видна і друга: vk = vn + c. 

Виділений сектор розбивається на кільцеві міні-
сектори з радіальним і кутовим розмірами: 

dr = (rrn – rri) / kr;  d = c / ka,   (4) 
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де kr, ka – їх кількості, що задаються по відповідних 
напрямах.  

Один з мінісекторів з номером 1 в зоні сектора 
ярма приведено на рис. 5, а також на рис. 6 з більш 
деталізованими позначеннями. Центр мінісектора має 
полярні координати r,  і пов'язані з ними прямокутні 
координати:  

x = –rsin;  y = rcos,   (5) 

які використовуються в програмі Lua. 
Зважаючи на симетрію і періодичність, початко-

вому мінісектору відповідає структура з ne його "ро-
дичів", які в повному наборі показані на рис. 5. При 
циклічному суцільному переборі усіх інших мінісек-
торів, в поперечному перерізі ярма осердя вони мо-
жуть потрапляти і на сталеві, і на немагнітні ділянки. 
Для ідентифікації цього після розрахунку МП визна-
чається спеціальною функцією Lua відносна магнітна 
проникність μr в даній точці. Якщо μr > 1, то мінісек-
тор належить осердю, якщо ні, то немагнітній ділянці 
всередині  АВК. 

Для феромагнітної ділянки в тому ж мінісекторі 
за допомогою функції Lua "витягаються" значення 
координатних складових МІ Bx, By, і за (3) обчислю-
ється модуль МІ B, а також відповідно до рис. 6 – 
площа поточного мінісектора:  

dS =  r dr d / 180.    (6) 

Значення B перераховується, як вже було відмі-
чено, безпосередньо для сталевих листів з урахуван-
ням коефіцієнта заповнення осердя статора KFer, а 
саме B= B / KFer. 

Для сім’ї з ne споріднених мінісекторів, що зо-
бражені на рис. 5, їх перебором у відповідному циклі 
шукається максимальне значення модуля МІ Bm. Ку-
тові координати таких мінісекторів відповідають фо-
рмулі αk = α + αc(k – 1), причому від k = 1 до ne кут α 
береться по базовому мінісектору, що знаходиться в 
головному секторі. 

Для виділеного в ярмі на рис. 5 сектору з куто-
вою шириною αc аналогічні дії проводяться для усієї 
безлічі мінісекторів, що перебираються подвійним 
циклом: j від 1 до kr  і  i від 1 до ka. Полярні координа-
ти таких мінісекторів обчислюються по формулах: 

r = rsi + (j – 0,5)dr;  α = αvn + (i – 0,5)dα.  (7) 

При цьому для мінісекторів сталевих ділянок по-
слідовно додаються квадратичні максимальні значен-
ня модуля МІ з урахуванням площ мінісекторів (це по 
суті чисельне інтегрування за площею), починаючи з 
Bm2s=0, а саме:  

Bm2s= Bm2s + Bm
2dS.    (8) 

Це ж робиться для наступних контролю і ілюст-
рацій і для максимумів модуля МІ, починаючи з Bms=0 
і накопичуючи суму:  

Bms=Bms + BmdS.    (9) 

Накопичується і сумарна площа мінісекторів:  

SFe = SFe+ dS,     (10) 

починаючі з SFe =0. 
Після завершення перебору мінісекторів у виді-

леному головному секторі ярма обчислюється серед-
ньоквадратичне значення максимумів модуля МІ:  

Bmav2= Bm2s/SFe,    (11) 

а також середнє значення просто максимумів модуля 
МІ:  

Bmav = Bms / SFe.    (12) 

Саме значення Bmav2 (11) і використовується в 
формулі (1) замість Bm для обчислення ПМВ. 

Обчислюються також необхідна для (1) маса яр-
ма осердя статора: 

mFery= KFer SFeyla Fe,   (13) 

де SFey =ne SFe –сумарна площа в поперечному перерізі 
осердя по сталі; Fe – питома маса сталі. 

Чим більша кількість мінісекторів, тим більш то-
чно буде виділена феромагнітна частина осердя на 
його поперечному перерізі. Ці мінісектори фактично 
як мозаїка відображують форму сталевої частини осе-
рдя, виключаючи пази і канали.  

Формування розрахункових геометричних та фі-
зичних моделей ІМП для програми FEMM, організа-
ція розрахунку нею МП, а також уся наступна обчис-
лювальна робота по "витяганню" цілої низки різних 
параметрів і ПМВ виконується створеним скриптом 
Lua, аналогічним скрипту, приведеному в [23] для 
трифазного асинхронного двигуна.  

Все викладене про метод можна відразу викори-
стовувати для розрахунку ПМВ і супутніх параметрів 
усього осердя статора. Але при необхідності можна 
розрахунки зробити окремо для зубців між колами з 
радіусами rsi і rsn і ярма – між колами з радіусами rsn і 
rse (рис. 5). 

Порівняльний аналіз потужності магнітних 
втрат в різних розрахункових варіантах осердя 
статора ІМП. 

Було розглянуто зображені на рис. 2 і рис. 4 роз-
рахункові варіанти осердя статора ІМП.  

Спочатку було переві-
рено, наскільки скінчено-
елементна структура впли-
ває на результати розрахун-
ків, і виявлено, що в зубцях 
і ярмі обмеження максима-
льного розміру боків трику-
тників в 1-3 мм виявляється 
цілком достатнім. При цьо-
му загальна кількість скін-
чених елементів - трикут-
ників в усій розрахунковій 
моделі ІМП склало близько 
66 тисяч. 

Перевірено ще, наскі-
льки «мозаїчна» структура мінісекторів адекватно 
відображує зубці осердя і вентиляційні канали в його 
ярмі. Дані розрахунків ІМП при різній кількості міні-
секторів дроблення krka зубців і сектора ярма статора 
представлені в табл. 2 для чотирьох заданих варіантів 

d

 
Рис. 6 – Мінісектор з 

позначенням координат  
і розмірів 



ISSN 2409-9295 (print) 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
104             Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії № 4 (1329) 2019 

W1–W4 (тут і далі точність подачі результатів 
може бути завищеною, але це робиться для "чи-
стоти" обчислювальних експериментів).  

В табл. 2 дані "чисті" площі зубців SbFet і 
сталевій частині ярма SbFey, а також їх "мозаїч-
ні" площі SFet і SFey, визначені за формулою (10). 
Достатня близькість других до перших і свід-
чить про адекватне відображення геометричних 
форм реальних осердь і їх "мозаїчною" апрок-
симацією. 

Аналіз результатів табл. 2 показує, що па-
раметри дроблення 5050 дають досить точну 
апроксимацію і зубців, і сектора ярма осердя. Це і 
було прийнято далі для усіх розрахунків.  

Таблиця 2 - Оцінка рівня відображення форми 
зубців і ярма осердя сукупністю мінісекторів  

при різних варіантах їх дроблення (площі в см2) 

Варіант 
дроблення 

krka 

Зубці 
Варіанти виконання ярма 

W1 W2 W3 W4 
SbFet SbFey 

294,5 540,8 524,5 508,2 467,4 
SFet SFey 

1010 261,8 542,8 520,8 510,0 465,9 
3030 293,4 542,8 525,7 511,1 469,7 
5050 293,8 542,8 527,0 509,9 468,7 

 
Сумарні ПМВ визначалися за формулою (1), де 

замість умовної амплітуди магнітної індукції Bm підс-
тавлялося знайдене за (11) середньоквадратичне зна-
чення модуля магнітної індукції Bmav2. При цьому 
прийнято рекомендовані в [8, 9] значення коефіцієнтів 
Kmag=2,3 і =1,3, хоча при частоті 50 Гц значення , в 
принципі, байдуже. 
 Дані основних розрахунків ПМВ і інших супут-
ніх параметрів приведено в табл. 3. Тут проводиться 
порівняння значень різних величин МІ, а також ПМВ 
в зубцях Pmagt, ярмі Pmagy і на все осердя статора Pmag 
за відсутності або наявності низки різних АВК. Відмі-
тимо, що при введенні цих каналів маса ярма зміню-
валася, що частково стримувало зростання ПМВ на 
противагу збільшенню МІ, а ось маса всіх зубців, які 
не змінювалися, в усіх варіантах була однаковою і 
складала mFert = 64 кг 

Крім того, введення АВК зменшувало загальний 
рівень МІ в ІМП, про що можна судити за даними 
табл. 1 відповідно до рис. 1. Так, наприклад, при пе-
реході від варіанту W1 до варіанту W4 в центральній 
точці 0 МІ зменшилася на 6,4 %, в точці 1 справа – на 
11,3 % і в точці 2 вгорі – на 3,8 %. 

При введенні в ярмо осердя різних структур ка-
налів МІ в зубцях і, як наслідок, ПМВ змінюються 
трохи. Справа у тому, що падіння магнітної напруги в 
осерді взагалі і в ярмі, зокрема, залишається все одна-
ково відносно малим порівняно з падінням напруги в 
досить великому немагнітному просторі всередині 
розточування осердя статора.  

В розглянутих варіантах конструкції на ПМВ в 
зубцях доводиться 17,0–18,3 % від сумарної ПМВ 
Pmag, і, відповідно, основна частина ПМВ доводиться 
на ярмо, де частка ПМВ складає 81,7–83,0 %.  

Порівняно з вихідним варіантом осердя W1, зро-
стання ПМВ в ярмі при введенні АВК не таке вже і 
значне. Це пояснюється деяким зменшенням загаль-
ного магнітного потоку в ІМП на противагу тенденції 
зростання МІ, зважаючи на зменшення площі попере-
чного перерізу ярма. Стримуючим чинником виявля-
ється ще зменшення маси сталі осердя (табл. 3), яка 
входить до формули (1). Природним є збільшення 
ПМВ зі збільшенням кількості АВК в ярмі осердя ста-
тора. Так, введення одного ряду каналів підвищило 
тут ПМВ на 10,5 %. Проте показово і те, що ПМВ у 
варіанті W4 навіть дещо зменшилася. 

Висновки. 

1. Чисельно-польовий розрахунок дозволяє до-
сить точно враховувати геометричні форми осердя 
статора ІМП, його нелінійні магнітні властивості і 
реалістичний розподіл магнітної індукції в ньому. Усе 
це, у поєднанні із запропонованим методом розрахун-
ку ПМВ на основі середньоквадратичного значення 
максимумів модуля магнітної індукції, дає основу для 
уточнення результатів розрахунку в порівнянні з кла-
сичним методом визначення цих же величин. 

2. Зроблене введення в ярмо осердя статора аксі-
альних вентиляційних каналів привело до зміни ПМВ 
в ІМП, але не принципової. Це пояснюється дією су-
перечливих чинників: зменшення загального рівня 
магнітного поля і маси сталевого осердя на противагу 
локальному зменшенню площі перерізу його ярма.  

3. Запропонований метод розрахунку ПМВ є уні-
версальним з точки зору різних геометричних форм 
зубцево-пазової структури і ярма осердя статора, 
оскільки не вимагає спрощень геометрії розрахунко-
вих моделей цих частин конструкції. Це є досить аде-
кватною основою для цілеспрямованого варіювання 
практично будь-якою структурою АВК при виборі 
оптимального варіанту з точки зору рівня ПМВ і умов 
охолодження ІМП. 
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Ю.В. ШУРУБ, Ю.Л. ЦИЦЮРСЬКИЙ, Є.М. РУДЕНКО 
 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АСИНХРОННОГО КОНДЕНСАТОРНОГО ДВИГУНА  
В РЕЖИМАХ НЕПОВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
 

Пропонується застосування комбінованої схеми двигуна із змінною структурою силової частини та постійною ємністю фазозміщуючого 
конденсатора. Аналіз варіантів даної схеми показав, що схема з самозбудженням конденсаторної фази має режим, найбільш близький до 
симетричного, на холостому ході, але не дозволяє отримати номінальний момент. Тому використання комбінованої схеми є доцільним в 
режимах роботи із змінними у широкому діапазоні навантаженнями. Такі режими роботи характерні для приводів поршневих компресорів, 
конвеєрів, тощо. 

Ключові слова:  асинхронний конденсаторний двигун, коефіцієнт несиметрії, режим холостого ходу, метод симетричних складових, 
однофазне живлення. 

 
Предлагается применение комбинированной схемы двигателя с переменной структурой силовой части и постоянной емкостью фазосмеща-
ющего конденсатора. Анализ вариантов данной схемы показал, что схема с самовозбуждением конденсаторной фазы имеет режим, наиболее 
близкий к симметричному, на холостом ходу, но не позволяет получить номинальный момент. Поэтому использование комбинированной 
схемы целесообразно в режимах работы с переменными в широком диапазоне нагрузками. Такие режимы работы характерны для приводов 
поршневых компрессоров, конвейеров и других. 

Ключевые слова: асинхронный конденсаторный двигатель, коэффициент несимметрии, режим холостого хода, метод симметричных 
составляющих, однофазное питание. 

 
Purpose. Induction capacitor motors are widely used as an actuator of electric drives of operating mechanisms in the conditions of single-phase power 
supply. The disadvantage of the traditional schemes of such engines is increased no-load losses. Such operating modes are characteristic for drives of 
piston compressors, conveyors, and others. The purpose of this work is to develop circuit solutions that allow to increase the energy efficiency of in-
duction capacitor motors in incomplete load modes. Methodology. It is proposed to use a combined motor scheme with a variable structure of the 
power circuit and a constant capacitance of the phase-shifting capacitor. The motor windings in working mode are activated according to the Steinmetz 
scheme, in the mode of operation with low load - according to the scheme of self-excitation of the capacitor phase through the rotating rotary shaft. 
Results. The analysis of these schemes showed that the circuit with self-excitation of the condenser phase has a mode most close to the symmetric, at 
no-load operating, but does not allow to obtain a nominal torque. Originality. The use of the combined scheme is advisable in the modes of operation 
with variables in a wide range of loads. Practical value.  The application of the self-excitation circuit of the capacitor phase is advisable in case of 
necessity of long operation of the motor at low loads. This scheme allows significantly to reduce the no-load losses. 

Keywords: induction capacitor motor, asymmetry coefficient, no-load mode, symmetrical component method, single-phase power supply. 
 
Вступ. Асинхронні конденсаторні двигуни 

(АКД) з трифазною обмоткою статора і короткозам-
кненим ротором знаходять широке застосування у 
якості виконавчого механізму електроприводів ро-
бочих механізмів в умовах однофазного живлення 
завдяки простоті конструкції і високим енергетич-
ним характеристикам. Останнє справедливо для дви-
гунів, які працюють при постійних навантаженнях і 
напрузі мережі. Однак багато технологічних машин 
працюють із змінним навантаженням, внаслідок чого 
енергетичні характеристики АКД з постійною ємніс-
тю фазозсуваючого конденсатора, обраної для номі-
нальної точки механічної характеристики, можуть 
значно погіршуватися. Особливо небезпечні режи-
ми, близькі до холостого ходу [1]. Якщо врахувати 
складність регулювання ємності конденсаторів і ви-
падковий характер зміни напруги мережі, тоді засто-
сування тиристорного регулятора напруги (ТРН) 
буде виправдано, оскільки, крім функції управління 
швидкістю механізму, ТРН може здійснювати також 
функції оптимізації енергоспоживання та симетру-
вання [2]. 

Однофазне живлення асинхронних електропри-
водів (ЕП) на базі АКД – трифазно-однофазних еле-
ктроприводів - застосовується при ускладнених умо-
вах електропостачання, наприклад, у побуті, кому-
нальному та сільському господарствах [3,4]. Режими 
роботи з неповним навантаженням та близькі до хо-

лостого ходу є характерними для таких механізмів, як 
конвеєри, підйомні машини, зернодробарки, поршневі 
компресори, тощо. Цікавим є питання про вибір схеми 
з`єднання силової частини трифазно-однофазного елек-
троприводу за системою ТРН-АКД при змінному у ши-
рокому дапазоні навантаженні, оскільки відомо велику 
кількість схем включення трифазного асинхронного 
двигуна з конденсатором при однофазному живленні 
[1]. Використання у таких електроприводах відомих 
схем включення трифазного двигуна з фазозміщуючим 
конденсатором з постійною ємністю може значно погі-
ршувати енергетичні характеристики електроприводу 
при роботі з малими навантаженнями. Використання 
конденсатора з регульованою ємністю збільшує масо-
габаритні показники ЕП. Тому у даній роботі пропону-
ється застосування комбінованої схеми ЕП із змінною 
структурою силової частини та постійною ємністю фа-
зозміщуючого конденсатора, що подана на рис. 1. Об-
мотки двигуна у робочому режимі вмикаються за схе-
мою Штейнметца (положення 1 контактора К), у режимі 
роботи з малим навантаженням – за схемою "зірка з 
нульовим проводом" з самозбудженням конденсаторної 
фази через ротор, що обертається (положення 2 контак-
тора К). 

Постановка задачі. Метою даної роботи є аналіз 
ефективності застосування комбінованої схеми асинх-
ронного електроприводу механізмів із змінним наван-
таженням при однофазному живленні. 

© Ю.В. Шуруб, Ю.Л. Цицюрський, Є.М. Руденко, 2019 
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Об`єкт дослідження. Надалі схему силової ча-
стини ЕП при положенні контактора 1 на рис. 1 на-
зиватимемо схемою 1, а схему при положенні конта-
ктора 2 називатимемо схемою 2. Проведемо порів-
няльний аналіз енергетичних характеристик цих 
схем. В якості енергетичного критерію оцінки схем 
включення можна прийняти коефіцієнт несиметрії 
напруг прямої та зворотної послідовностей 

p

n
U
U

 , який при нехтуванні впливом на параметри 

двигуна насичення і ефекту витіснення струму в роз-
глянутих схемах визначається ковзанням. 

 

 
 

Рис. 1 – Комбінована схема асинхронного конденсаторно-
го двигуна 

 
Введемо також такі позначення, як 

CC XXx
0

  – відносне значення ємності, 

21 ZZki   – коефіцієнт, що дорівнює відношенню 
струмів режимів противовключення і двигуна.  

З метою знаходження коефіцієнта несиметрії 
скористаємося методом симетричних складових. Для 
розглянутих схем з'єднання обмоток асинхронного 
двигуна (АД) і конденсатора за законами Кірхгофа 
можна отримати вирази для визначення комплекс-
них значень напруг статора прямої pU  та зворот-

ної nU  послідовностей: 
для схеми 1: 
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для схеми 2: 
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Тут Z1, Z2 – модулі повних опорів схем заміщення 
прямої та зворотної послідовності, 1, 2 – фазові кути 
схем заміщення відповідно прямої та зворотної послі-
довностей. При цьому Z1, Z2, 1, 2 є функціями ковзан-
ня s. 

Переходячи до модулів, знайдемо значення кое-
фіцієнтів несиметрії:  
для схеми 1: 

2
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для схеми 2: 

2
2

2

1
2

3
1

1
3
1

ii kxkx

xx




 ;                            (6) 

де коефіцієнти 1, 2 дорівнюють: 
для схеми 1:  

111 cossin3  , 222 cossin3  ; 
для схеми 2: 

11 sin
3

2
 , 22 sin

3
2

 . 

Симетричний режим в розглянутих схемах має мі-
сце за умови рівності нулю коефіцієнту несиметрії, тоб-
то при 0 . При зміні кута 1 в межах від 0 до 
90 ел. град. поліноми, які стоять в чисельнику підкоре-
невих виразів для   у формулах (5) - (6) для обох схем 
мають дійсні корені тільки при одному значеніі 1: 1= 
60 ел. град. для схеми Штейнметца, 1= 90 ел. град. для 
схеми "зірка з нульовим проводом". Це означає, що ви-
бір ємності згідно з умовою 0  забезпечує при зна-
ченнях 1 повністю симетричний режим, при цьому Хс 
= 13Z  для схеми Штейнметца, Хс = Z1 для схеми "зір-
ка з нульовим проводом". У всіх інших випадках режим 
живлення є несиметричним. 

Умовою найбільшої симетрії напруг статора дви-
гуна при значеннях 1 , що не дозволяють виконати 
умову 0 , є умова мінімуму коефіцієнта несиметрії 

min . При цьому вирази (5) - (6) є цільові функції 
виду )( CXf , дослідження на екстремум яких і дає шу-
каний закон зміни оптимального ємнісного опору фазо-
зсуваючого конденсатора в залежності від фазового 
кута 1 , який в свою чергу при допущенні про ліній-
ність параметрів схеми заміщення АД визначається ков-
занням.  

Знаючи параметри двигуна і конкретні діапазони 
зміни навантаження, а, отже, знаючи і діапазон зміни 
кута 1 , можна вибрати схему з найбільш сприятливим 
характером зміни коефіцієнта несимиметрії при 

constXC   або здійснювати комбіноване управління, 
коли в одному діапазоні навантаження обмотки статора 
включаються у схему 1, а в іншому – у схему 2. 

Схема "зірка з нульовим проводом" 2 не має пус-
кового моменту. Проблема пуску для неї вирішується за 
допомогою включення двигуна в пусковому режимі за 
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схемою Штейнметца 1. Однак, як було показано ра-
ніше, схема 2 може забезпечити повністю симетрич-
ний режим 0  на холостому ходу, тобто при 1 = 
90 ел. град, що виправдовує її використання в режи-
мі роботи S6, оскільки інші схеми АКД мають під-
вищені втрати холостого ходу. 

Результати досліджень. Проведемо порівняль-
ний аналіз відносних втрат АКД при підключенні 
його обмоток за схемами Штейнметца 1 і "зірка з 
нульовим проводом" 2, розрахованих за наступною 
методикою. 

Величина ковзання s відповідає значенням 
змінних втрат (втрат ковзання), що обчислюються за 
формулою: 

нvar
нн

var P
s
s

M
MP  .                  (7) 

Постійні втрати в АД залежать від прикладеної 
до обмоток статора напруги, що побічно рівнозначно 
залежності від моменту, і в разі регульованого за 
напругою асинхронного електроприводу також ста-
ють змінними. Тоді постійні втрати можуть бути 
виражені через момент і ковзання: 

s
sP

M
MP нconstн

н
var


 .                  (8) 

У виразах (7) і (8) нvarP , constнP  –  відповід-
но змінні і постійні втрати в номінальному режимі, 

нM , нs  – номінальні момент і ковзання. 
Номінальні втрати визначаються через параме-

три схеми заміщення асинхронного двигуна: 
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де R1, R2, R0, X0 – параметри схеми заміщення АД. 
На обмотках статора АКД в загальному випад-

ку присутня несиметрична система напруг, тому 
повні електричні втрати в двигуні дорівнюють сумі 
втрат від струмів прямої і зворотної послідовностей: 

n.constn.varp.constp.var PPPPP  ,       (11) 
Змінні і постійні втрати розраховуються за (7) 

та (8) окремо для прямої і зворотної послідовностей. 
У першому випадку в них підставляються значення 
моменту прямої послідовності Мр і ковзання s. У 
другому – момент зворотної послідовності Мn  і 2-s. 

Після ряду перетворень залежність повних еле-
ктричних втрат в АКД від ковзання матиме вигляд: 
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– коефіцієнт, що дорівнює відношенню моменту проти-
включення і двигунного моменту при симетричному 
живленні. 

З виразу (12) видно, що величина оптимального 
ковзання не залежить від моменту опору, що дозволяє 
для визначення оптs  досліджувати на екстремум від-

ношення 
M
P , що являє собою величину втрат на оди-

ницю моменту. 

На рис. 2 подані залежності відносних втрат 
M
P  

двигуна 4А71В2 (1,1кВт) від ковзання для схем, що роз-
глядаються, при однаковій ємності.  

 

мН
Вт

M
P


 ,

 
Рис. 2 – Залежності відносних втрат від ковзання 

 
Як було показано вище, схема 2, на відміну від 

схеми 1, має мінімум коефіцієнту несиметрії при будь-
яких значеннях ємності на холостом ходу.  Тому опти-
мальне ковзання, що відповідає мінімуму втрат, у схемі 
2 значно менше, ніж у схемі 1. Отже, виявляється доці-
льним при малих навантаженнях та холостому ході пе-
ремикання зі схеми Штейнметца на схему “зірка з ну-
льовим проводом”, при цьому ємність конденсатора 
залишається незмінною. 

 
Висновки.  
1. Запропонована комбінована схема однофазного 

включення асинхронного двигуна дозволяє зменшити 
до допустимих втрати холостого ходу та отримати но-
мінальний момент при постійній ємності фазозміщую-
чого конденсатора. 

2. Розроблена методика дозволяє обґрунтовано за 
критерієм мінімуму коефіцієнту несиметрії напруг ста-
тора вибрати схему силової частини при неномінальних 
режимах роботи, пов'язаних із змінним навантаженням, 
в залежності від положення робочої точки на механіч-
ній характеристиці.  

3. Схема з самозбудженням конденсаторної фази 
позбавлена недоліків конденсаторних двигунів – під-
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вищених втрат на холостому ході. Її застосування 
доцільно при необхідності тривалої роботи двигуна 
при малих навантаженнях, що дозволяє значно зни-
зити втрати холостого ходу.  
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Л.А. БІЛИЙ, О.С. ПОЛІЩУК, О.Л. ШПАК, С.П. ЛІСЕВИЧ 
 
АНАЛІЗ ПЕРІОДИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ  
НА ОСНОВІ МАТРИЦІ ПЕРЕХОДУ СТАНІВ 

 
Запропоновано математичну модель синхронної машини, диференціальні рівняння якої представлено в нормальній формі Коші, прискоре-
ний метод отримання періодичних процесів на основі матриці переходу станів, приведено алгоритм обчислень періодичних процесів. Завдя-
ки обчисленню матриці переходу станів розширюється метод знаходження початкових умов, які призводять до періодичного процесу, на 
аналіз режимів електроенергетичних пристроїв з насиченими магнітопроводами. 
Ключові слова: синхронна машина, періодичний процес, матриця переходу станів, електромеханічний процес, диференціальні рівняння, 
інтегрування. 
 
Предложена математическая модель синхронной машины, дифференциальные уравнения которой представлены в нормальной форме Коши, 
ускоренный метод получения периодических процессов на основе матрицы перехода состояний, приведены алгоритм вычислений периоди-
ческих процессов. Благодаря вычислению матрицы перехода состояний, расширяется метод нахождения начальных условий, которые при-
водят к периодическому процессу, на анализ режимов электроэнергетических устройств с насыщенными магнитопроводами. 
Ключевые слова: синхронная машина, периодический процесс, матрица перехода состояний, электромеханический процесс, дифференци-
альные уравнения, интегрирования. 
 
The mathematical model of the synchronous machine, the differential equations of which are presented in the normal form of Cauchy, an accelerated 
method of obtaining periodic processes on the basis of the transition matrix of states is proposed, and the algorithm for calculating periodic processes 
is given. Thanks to the calculation of the state transition matrix,  the method of finding the initial conditions that lead to a periodic process is expanded 
to analyze the modes of power devices with saturated magneto resources. In addition, the efficiency of the method is described by the calculation of 
the electromechanical process, which is the two-phase short circuit of the synchronous generator. 
Keywords: synchronous machine, periodic process, transition matrix of states, electromechanical process, differential equations, integration. 

 
Вступ. Знаходження періодичного режиму елек-

троенергетичних пристроїв є еквівалентним рішенню 
двоточкової крайової задачі для звичайних 
диференціальних рівнянь. Відомі її рішення, пов'язані 
з побудовою точкових відображень [1] або розкладан-
ням в ряд Фур'є шуканих функцій, не зовсім вдалі, 
оскільки при цьому збільшується трудомісткість роз-
рахунку. Особливо це стосується методу точкових 
відображень, тому область застосування його обмеже-
на. Більш перспективними є методи, що ґрунтуються 
на знаходженні початкових умов, які призводять до 
періодичного режиму. 

Постановка завдання. Робота присвячена 
аналізу періодичних режимів електроенергетичних 
пристроїв, що містять насичені магнітопроводи 
(електричні машини, трансформатори, реактори то-
що). При цьому використовуються методи, описані в 
роботах [2, 4]. Основні труднощі аналізу полягають у 
знаходженні матриці переходу станів пристрою. Ця 
задача вирішена поданням матриці переходу станів у 
вигляді добутку двох інших матриць, обчислення яких 
проводиться порівняно просто. 

Метою роботи є прискорений пошук періодичних 
процесів електроенергетичних пристроїв, який 
базується на виключенні перехідного процесу і 
відразу призводить до періодичного. 

Рівняння електромагнітного стану пристрою за-
пишемо у вигляді: 

 

p u ri    ;     (1) 
 

0pi Gp G   ,     (2) 
 

 де , ,u i   матриці-стовпці повних потокозчеп-

лень, напруг, струмів;  
    матриця кутової частоти обертання 
(відмінна від нульової тільки при описі пристрою в 
перетворених координатах);  
 G0  матриця-стовпець ЕРС обертання; 
 G  матриця зв'язку потокозчеплення і струмів; 

 

 G G i .     (3). 
 

В роботі [3] наведено вид матриць G для широко-
го класу математичних моделей синхронних і асин-
хронних електричних машин і трифазних 
трансформаторів. 

Оскільки елементи матриці G відповідно до ви-
разу (3) є функцією магнітного стану, то системи (1), 
(2) є системами нелінійних рівнянь. До цих систем без 
додаткових обмежень завжди можна застосувати ме-
тоди аналізу, описані в роботах [2, 47]. При цьому 
елементи матриці-стовпця напруг u як задані величи-
ни повинні бути довільними, проте періодичними 
функціями часу. Елементи матриць-стовпців  та і – 
гладкими безперервними періодичними функціями 
часу, що володіють першими похідними за часом і є 
елементами матриці-стовбця початкових умов. На 
практиці ці умови завжди виконуються, оскільки кон-
тури електроенергетичних пристроїв (електричні ма-
шини, трансформатори, фільтри тощо) мають 
індуктивності. Обчислення елементів матриць G і G0 
здійснюється без урахування гістерезису в 
магнітопроводах. 

Основний матеріал. Знайдемо такий початковий 
стан і(0), який при інтегруванні рівнянь (1), (2) на 
інтервалі часу від 0 до Т дозволив би отримати 
періодичний розв'язок і(t) з періодом Т (під Т  
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розуміється час, що відповідає найменшому кратному 
періодів окремих змінних). Тому рішення рівнянь (1), 
(2) має задовольняти граничну умову: 

 

   0 0i i T  .    (4) 
 

Умову (4) можна представити у вигляді деякого 
нелінійного рівняння: 

 

  0 0F i  .    (5) 
 

Його рішення в роботі [1] здійснюється методом 
кінцевих приростів, а в роботі [4]  методом Ньютона. 

Ітераційна формула Ньютона має вигляд: 
 

          110 0 0 0k k k k ki i F i i i T
      . (6) 

 

Відповідно до виразів (4), (5): 
 

    
 

0
0

k
k

k

i T
F i E

i


   


,  (7) 

 

 де Е  одинична матриця. 
Диференціюючи рівняння (1) по i(0), отримаємо: 
 

 pz rG z   ,    (8) 
 

 де 

 0
z

i





.    (9) 

 

Відповідно до виразів (2), (9) матрицю переходу 
станів знаходимо у вигляді добутку двох матриць: 

 

 0
i Gz

i





.   (10) 

 

Матриця G є складовою частиною математичної 
моделі пристрою, а матрицю z знаходимо в результаті 
інтегрування рівняння (8). 

Згідно з методом сумування кінцевих приростів 
рівняння (4) слід подати у вигляді: 

 

     0i i T g d   ,   (11) 
 

 де g()  деяка діагональна матриця, що приймає 
значення одиничної матриці при  = 0 і значення 
нульової матриці при  = 1; 
 d  матриця-стовпець, що дорівнює початковій 
нев’язці: 

 

   000 mTiid  .   (12) 
 

У практичних розрахунках достатньо задатися 
лінійною залежністю: 

 

   Eg   1 .   (13) 
 

Число m може приймати будь-яке цілочисельне 
значення. У практичних розрахунках приймають 
m = 1,2,3,4. 

Диференціюючи рівняння (11) за , з урахуван-
ням залежностей (7), (12), отримаємо: 

 

      diFi 100 




.  (14) 
 

Інтегруючи рівняння (14) методом Ейлера від 
 = 0 до  = 1 з кроком , отримаємо ітераційну фор-
мулу: 

 

       
 diFii kkk 11 000 ,  (15), 

 

яка відрізняється від формули (6) абсолютною 
стійкістю рішення, але поступається їй точністю. То-
му варто розрахунки проводити за формулою (15), а 
на кінцевому етапі обчислень використовувати фор-
мулу Ньютона (6). 

Коли завдання має кілька періодичних рішень, 
запропонований метод аналізу призводить до одного з 
них  найближчого до заданих початкових умов. До 
них, зокрема, слід віднести ферорезонансні режими. 
Для отримання повної характеристики режиму слід 
скористатися методом сумування кінцевих приростів, 
приймаючи збурення, що дорівнюють добутку зна-
чень  на матрицю-стовпець u. Однак це питання ви-
ходить за межі цього дослідження. 

Наведемо алгоритм обчислень. 
1. Маючи на k-й ітерації значення матриці-

стовпця i(t)k (на першому кроці  початкове значення 
i(0)0), інтегруємо рівнянням (1) і (2) на часовому 
інтервалі від 0 до T.  

2. Маючи на k-й ітерації значення матриці z(t) 
(на першому кроці  початкове значення z(0)0), 
інтегруємо рівняння (8) на часовому інтервалі від 0 до 
T. 

3. Відповідно до рівняння (10) знаходимо мат-
рицю переходу станів: 
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.   (16) 

 

4. Використовуючи матрицю (16), знаходимо 
похідну (7), а потім, відповідно до ітераційних формул 
(6) або (15), знаходимо уточнені значення матриці-
стовпця i(0). 

Для прикладу розглянемо розрахунок режиму 
двофазного короткого замикання модельного син-
хронного генератора. 

Рівняння генератора запишемо у вигляді: 
 

;
;
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 де j, j, ij (j = s, f )   повні та робочі потокозче-
плення і струми обмотки якоря (j = s) та індуктора (j = 
f );  
 uf  напруга обмотки збудження;  
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 ai  величини, зворотні індуктивності 
розсіювання;  
 rj  опір обмотки якоря (j = s) і обмотки індуктора 
(j = f ). 

Робочі потокозчеплення знаходимо за формула-
ми: 

 

m
m

ms
s i

i
 ; m

m

mf
f i

i
 ,  (19) 

 

 де m, im  робоче потокозчеплення і 
намагнічуючий струм машини, пов'язані між собою 
кривою намагнічування, тобто, 

 

m = m ( im ),    (20) 
 

причому 
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 де  = t  кут повороту ротора;  
   кутова частота обертання. 

Диференціюючи рівняння струмів (18) і рівняння 
потокозчеплення (19) за часом, і з огляду на 
залежності (17), (19  21), отримуємо такі рівняння 
генератора: 

 

BGip  ,    (22) 
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Величини l та l знаходимо за виразом (20). При 
відсутності насичення b = 0, l = lm, де lm  
індуктивність реакції якоря. Матриці G і B істотно 
спрощуються. 

Для обчислення матриці переходу станів (16), 
необхідно на кожній ітерації спільно інтегрувати 
рівняння (8), (22) в межах від 0 до T. 

При цьому значення потокозчеплення, напруг і 
струмів мають відповідати умовам періодичності (4). 

Наприклад, за наступними вихідними даними: 
rs = 43 Ом; rj = 11,25 Ом; as = aj = 83 Гн-1; uf = 76,5 В; 
 = 314,152 с-1; 365,0 , якщо im  2;3; 

 ,258,0exp154,2964,1216,0 mm ii   якщо im>2, 
виконано розрахунок двофазного короткого замикан-
ня модельного синхронного генератора. При нульових 
початкових умовах для отримання кінцевого резуль-

тату за методом Ньютона потрібно було виконати три 
ітерації. 

На рис. 1 показано експериментальну осцилогра-
му двофазного короткого замикання модельного син-
хронного генератора, а на рис. 2 – результати розра-
хунку цього ж режиму. Крива 1 відповідає струмові 
обмотки якоря is, а крива 2  струмові обмотки 
індуктора if. Хрестиками відмічено експериментальні 
значення струму is, перенесені з експериментальної 
осцилограми рис. 1. 

 
 

Рис.1  Експериментальна осцилограма двофазного корот-
кого замикання модельного синхронного генератора 

 
 

 
 

Рис. 2 – Результати розрахунку двофазного короткого зами-
кання модельного синхронного генератора 

 
 

Запропонований спосіб обчислення матриці пе-
реходу станів дає можливість легко поширити методи 
знаходження початкових умов, що призводять до 
періодичного режиму, на випадок аналізу 
стаціонарних процесів електроенергетичних 
пристроїв, що містять насиченні магнітопроводи. 

 

Висновки. 

1. Запропонована математична модель 
синхронної машини, відмінність якої від традиційних 
полягає в тому, що, не дивлячись на ступінь 
деталізації фізичного процесу, її диференціальні 
рівняння представлено в нормальній формі Коші. Це 
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істотно спрощує процес обчислень та дає змогу уза-
гальнити їх на аналіз складних систем. 

2. Спосіб обчислення матриці переходу станів 
розширює метод знаходження початкових умов, які 
призводять до періодичного процесу, на аналіз 
режимів електроенергетичних пристроїв з насиченими 
магнітопроводами. 

3. Ефективність методу ілюструється розрахун-
ком електромеханічного процесу, яким є двофазне 
коротке замиканням синхронного генератора. Раптове 
коротке замикання в колі обмоток статора є, незва-
жаючи на відносно малу тривалість, дуже важким 
процесом як для самої машини, так і для з’єднаних з 
нею апаратів, ліній передачі та мереж, оскільки спле-
ски струмів, які виникають при раптовому короткому 
замиканні, можуть перевершувати номінальні значен-
ня струмів у 10-15 разів. Цей процес суттєво 
відрізняється від усталеного короткого замикання. 
При симетричному усталеному короткому замиканні 
МРС реакції якоря має постійну в часі амплітуду і, 
обертаючись синхронно з ротором, не індукує струмів 
в обмотках ротора. У випадку раптового короткого 
замикання струми статора змінюються за величиною, 
внаслідок чого змінюється і потік реакції якоря, 
індукуючи струми в обмотках ротора, які, в свою чер-
гу, впливають на струми статора. Наявність подібних 
трансформаторних зв’язків між статором і ротором 
робить процес раптового короткого замикання надто 
складним, що підтверджено осцилограмою та розра-
хунком. 
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Л.І. МАЗУРЕНКО, М.О. ШИХНЕНКО, О.В. ДЖУРА, О.А. БІЛИК 
 
ПРОЦЕСИ ЗБУДЖЕННЯ ВІД АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТАВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ 
НА РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ГЕНЕРАТОРА 

 
Проведено дослідження процесів збудження вентильно-індукторного генератора (ВІГ) від акумуляторної батареї за зміни параметрів. 
З’ясовано вплив ємності конденсатора, опору обмоток фази та кутів комутації на зовнішні характеристики ВІГ. За результатами досліджень 
запропоновано заходи щодо зменшення ємності акумуляторної батареї та зниження тривалості процесу збудження із збереженням 
надійності цього процесу. 

Ключові слова: електромеханічне перетворення енергії, вентильно-індукторний генератор, вентильний перетворювач, акумуляторна 
батарея, математична модель, перехідний процес. 
 
Проведено исследование процессов возбуждения вентильно-индукторного генератора (ВИГ) от аккумуляторной батареи при изменении 
параметров. Выяснено влияние емкости конденсатора, сопротивления обмоток фазы и углов коммутации на внешние характеристики ВИГ. 
По результатам исследований предложены меры по уменьшению емкости аккумуляторной батареи и снижению продолжительности процес-
са возбуждения с сохранением надежности этого процесса. 

Ключевые слова: электромеханическое преобразование энергии, вентильно-индукторный генератор, вентильный преобразователь, 
аккумуляторная батарея, математическая модель, переходный процесс. 
 
Investigation of excitation processes of the switched-reluctance generator (SRG) from the battery with parameters change was performed. Influence of 
the capacitor capacitance, the phase windings resistance and the switching angles on the SRG external characteristics has been defined. According to 
the research results, measures were proposed to reduce the battery capacity and to lower the excitation process duration while maintaining the reliabil-
ity of this process. 

Keywords: electromechanical energy conversion, switched reluctance generator, semiconductor converter, battery, mathematical model, tran-
sient process. 

 
Вступ. Вентильно-індукторний генератор (ВІГ) 

представляє собою поєднання електричної машини з 
напівпровідниковим перетворювачем, який комутує 
обмотки машини у відповідності з переміщенням ро-
тора (рис. 1). Індукторна машина (ІМ) не є 
самостійним електромеханічним перетворювачем 
енергії. З’єднання її з навантаженням (в режимі гене-
ратора) забезпечує вентильний перетворювач (ВП). 
Електромеханічне перетворення енергії ВІГ 
здійснюється за сигналами системи керування (СК). 
Енергію для підтримання самозбудження ВІГ отримує 
в результаті обмінних процесів між обмотками ІМ та 
конденсатором в колі постійного струму за допомо-
гою ВП. 

Метою статті є дослідження процесів збудження 
вентильно-індукторного генератора від акумуляторної 

батареї та впливу параметрів на його робочі характе-
ристики. 

Дослідження процесів збудження ВІГ від 
акумуляторної батареї. На разі відомо мало робіт 
присвячених дослідженню процесів ВІГ [1, 2]. 

Особливий інтерес представляють дослідження 
особливостей протікання перехідних процесів збуд-
ження генератора. Перехідні процеси, навіть за нор-
мальних умов роботи, супроводжуються змінами 
струмів та/або напруг в обмотках, напівпровідникових 
елементах ВП та навантаженні. Ці процеси можуть 
стати причиною виходу з ладу напівпровідникових 
елементів ВП. Крім того, задля забезпечення 
відповідності електроенергії стандартам якості, зміни 
напруги на навантаженні не повинні перевищувати 
встановлених граничних значень. 

 

 
Рис. 1 – Схема вентильно-індукторного генератора 

Для запуску ВІГ необхідний початковий запас 
електричної енергії, який забезпечить зростання його 

ЕРС до значення достатнього для покриття втрат (в 
машині та ВП) та заряду конденсатора в колі 

© Л. І. Мазуренко, М. О. Шихненко, О. В. Джура, О. А. Білик, 2019
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постійного струму до рівня напруги достатнього для 
його збудження. Для створення надійного початкового 
збудження генераторів використовують короткочасне 
підключення джерела напруги невеликої потужності 
(наприклад, акумуляторної батареї (АБ) напругою 
12…24 В) до кола постійного струму ВП. 

Збудження ВІГ від АБ здійснюється наступним 
чином: генератор розганяється приводним двигуном 
до номінальної частоти обертання, потім до нього че-
рез вентильний перетворювач підключається АБ і він 
отримує енергію для початкового збудження. Одно-
часно з підключенням джерела напруги заряджається і 
конденсатор кола постійного струму. Акумуляторна 
батарея забезпечує збудження генератора лише в ко-
роткий проміжок часу, поки не зарядиться конденса-
тор. 

Після збудження акумуляторна батарея або 
залишається підключеною до кола постійного струму, 
або відключається, якщо номінальне значення напруги 
генератора не дозволяє реалізувати їх паралельну ро-
боту. В останньому випадку, як тільки рівень напруги 
генератора перевищить напругу АБ, остання 
відключається за допомогою діода. Машина виходить 
на режим стабільної роботи. 
Дослідження перехідних процесів ВІГ з АБ проведено 
за допомогою математичної моделі (1), 
запропонованої в [4, 6], для генератора з наступними 
номінальними даними: Pном=1 кВт, Uном=460 В, 
nном=3000 об/хв. Геометрична конфігурація ІМ для 
розрахунків визначалась по [3], модель комутатора 
виконана за схемою несиметричного напівмосту 
(рис. 1) [5]. Дослідження проведено за постійної час-
тоти обертання, машина повністю розмагнічена, 
стабілізація напруги виконується шляхом зміни се-
реднього значення фазного струму (впливаючи на 
максимальне значення струму, що проходить через 
транзистори) при фіксованих кутах комутації, пара-
метри СК незмінні.  
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де Uф – фазна напруга; 
Rф – опір фази статора; 
iф – струм фази статора; 
ф – потокозчеплення фази статора; 
Lф – індуктивність фази статора; 
Мф – електромагнітний момент, що утворено 

однією фазою; 

Мг – сумарний електромагнітний момент генера-
тора; 

М – момент обертання первинного двигуна; 
J – момент інерції агрегату; 
ω – частота обертання ротора; 
θ – кут повороту ротора. 
 
Дослідження перехідного процесу збудження ВІГ 

від АБ проводиться за холостого ходу. Процес збуд-
ження (рис. 2) протікає плавно (характер зміни напру-
ги на навантаженні і середнього значення фазного 
струму відповідає перехідній функції аперіодичної 
ланки другого порядку). 

 

 
Рис. 2 – Осцилограма перехідного процесу збудження 

ВІГ від АБ (UАБ=12 В, RАБ=0,03 Ом) 
 
Система керування забезпечує незмінний рівень 

обмеження максимального значення фазного струму 
(струм через транзистори). Стрибок фазного струму 
через діоди (рис. 3) в інтервалі 0,06…0,12 с, який при 
цьому спостерігається, знаходиться в межах допусти-
мого. Подібні зміни струму безпечні для 
напівпровідникових елементів ВП, оскільки амплітуди 
стрибків фазного струму при збудженні генератора 
без навантаження значно нижчі за амплітуди фазного 
струму навантаженого генератора. 

 

 
Рис. 3 – Осцилограма миттєвого значення фазного струму 

при збудженні ВІГ від АБ (UАБ=12 В, RАБ=0,03 Ом) 
 
Процес збудження сповільнений на ранній стадії 

поки напруга росте до певного рівня (50…100 В), при 
досягненні якого процес набуває прискорення. На час 
перехідного процесу впливає величина напруги 
акумуляторної батареї UАБ, її зміна від 5 В до 100 В 
зменшує час збудження ВІГ в два рази (рис. 4). 
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Рис.4 – Залежність тривалості процесу збудження t від вели-

чини напруги акумуляторної батареї UАБ 
 
Для визначення безпечних режимів роботи сис-

теми збудження та областей надійного збудження 
проведено дослідження процесів збудження ВІГ від 
АБ при зміні її внутрішнього опору, ємності конден-
сатора, опору обмоток фази та кутів комутації. 

Перевантаження по струму недоцільне для 
акумуляторної батареї. Внутрішній опір АБ майже не 
впливає на час перехідного процесу та на характер 
зміни вихідної напруги ВІГ. При його зміні в діапазоні 
0,02…1 Ом (UАБ=12 В) стрибок струму 
акумуляторної батареї (рис. 5) в момент підключення 
знижується від 570 до 12 А (характер залежності IАБ 
від RАБ відповідає гіперболічній степеневій функції). 
Як видно з рис. 3, фазні струми при цьому низькі (на 
4…2 порядки нижчі за струми АБ), навантаження 
відсутнє (збудження генератора відбувається на холо-
стому ході), тобто майже весь струм АБ споживається 
конденсатором. Збільшення внутрішнього опору АБ 
знижує перехідні струми заряду конденсатора. 

 

 
Рис. 5 – Залежність струму акумуляторної батареї IАБ  

від її опору RАБ 
 
Оскільки енергія акумуляторної батареї 

споживається лише для заряду конденсатора, то для 
початкового збудження доцільно використовувати АБ 
малої потужності. 

Конденсатор в колі постійного струму створює 
умови для забезпечення машини реактивною 
потужністю необхідною для підтримання збудження 
при відсутності зовнішніх джерел енергії. Зменшення 
ємності знижує тривалість перехідного процесу збуд-

ження. При зміні ємності від 0,1 до 10 Cном 
(Cном=100 мкФ) час збудження зростає від 0,02 до 1,7 с 
(залежність лінійна). 

Варто зазначити, що зміна ємності конденсатора 
також позначається на жорсткості зовнішніх характе-
ристик (рис. 6): при значеннях ємності 0,1…0,5 Cном 
вони висхідні, а при ємностях більше Cном – дещо 
пологі).  

 

 
Рис. 6 – Вплив ємності конденсатора на зовнішні характери-

стики ВІГ 
 
Причиною підвищення вихідної напруги 

(змінюється в діапазоні 477…456 В для холостого хо-
ду) являється розширення області електромеханічного 
перетворення енергії при зменшенні ємності конден-
сатора. Одночасно з цим зменшення ємності призво-
дить до зростання пульсацій вихідної напруги. 

Зміна зовнішніх характеристик в цьому випадку 
не являється суттєвим недоліком, так як успішно 
усувається за допомогою СК шляхом зміни 
регулювальної характеристики. Також за необхідності 
прискорення процесу збудження можливо реалізувати 
схему зі ступінчасто комутованими конденсаторами. 

При дослідженні впливу опору обмотки фази ВІГ 
на процес збудження встановлено, що його зміна 
майже не впливає на тривалість перехідного процесу. 
Збільшення опору фази в діапазоні (0,1…10) rф(ном) 
призводить до зменшення ЕРС генератора, і, як 
наслідок, до зниження напруги холостого ходу до 
рівня близько 95% від номінального значення 
(залежність лінійна). 

Збільшення опору обмотки призводить до зро-
стання втрат в міді, що стає причиною зміни вигляду 
зовнішніх характеристик ВІГ (вони стають більш по-
логими), максимальна потужність генератора при 
цьому знижується. 

Дослідження впливу кутів комутації на процес 
збудження проводились при збереженні ширини зони 
комутації (θк=30°). При зсуві зони комутації відносно 
кута вмикання від 76 до 90 градусів час перехідного 
процесу збудження зменшується від 0,36 до 0,16 с. 
Для кутів менших номінальних (θвм=85°, θвим=115°) 
зовнішні характеристики (рис. 7) висхідні, потужність 
генератора при кутах 76…79° значно знижується. Для 
кутів більших номінальних зовнішні характеристики 
спадні, потужність генератора знижується. В обох 
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випадках значення напруг холостого ходу майже 
незмінні (±1,5 %). 

 

 
Рис. 7 – Вплив кутів комутації на зовнішні характеристики 

ВІГ 
 
Також варто зазначити що значне зменшення 

кутів комутації призводить до збільшення магнітного 
потоку через що генерована ЕРС зростає. Одночасно з 
цим зростають втрати генератора, що спричинює ріст 
порогового значення напруг для початкового збуд-
ження (для кутів діапазону 78°…75° напруга АБ дос-
татня для збудження машини зростає від 13 до 19 В). 

Висновки. За низьких значень ЕРС залишкового 
потоку, для забезпечення надійного збудження ВІГ, 
варто реалізувати систему збудження з підключенням 
акумуляторної батареї малої потужності. 

Зменшення ємності АБ та відповідно її габаритів 
одночасно зі збереженням надійності збудження ВІГ 
можливо досягти використовуючи АБ зі збільшеним 
внутрішнім опором. В цьому випадку струми батареї 
будуть меншими, що значно полегшить її роботу та 
подовжить термін придатності. 

Зниження часу перехідного процесу збудження 
можливо досягти при використанні конденсатора 
меншої ємності, однак при цьому зростають пульсації 
вихідної напруги та струму ВІГ. Кути комутації та 
фазний опір генератора практично не впливають на 
тривалість процесу збудження ВІГ. 

Варто відзначити, що зміна будь-яких параметрів 
ВІГ в тій чи іншій мірі впливає на його зовнішні ха-
рактеристики. Однак їх вплив може бути компенсова-
ний за допомогою системи керування. 
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Д. В. ПОТОЦКИЙ 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ РОТОРА 
АСИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ FEMM 

 
Надано принципи автоматизованого формування геометричної і фізичної моделей асинхронізованих турбогенераторів на алгоритмічній 
мові Lua для розрахунку їх магнітних полів і параметрів в програмному середовищі пакету FEMM. Представлені теоретичні основи, алго-
ритм і текст програми з докладними коментарями, файл вихідних даних, а також коротка інструкція щодо роботи зі скриптом Lua та прик-
лад сформованої фізико-геометричної моделі. Можливості складеного скрипту Lua демонструються на прикладі ротора реального асинхро-
нізованого турбогенератора АСТГ-200-2У3. 

Ключові слова: метод скінчених елементів, магнітне поле, програма FEMM, асинхронізованний турбогенератор, автоматизоване 
формування, графічна та фізична моделі, Lua скрипт. 

 
Показано принципы автоматизированного формирования геометрической и физической моделей асинхронизированных турбогенераторов 
на алгоритмическом языке Lua для расчета их магнитных полей и параметров в программной среде пакета FEMM. Представлены теорети-
ческие основы, алгоритм и текст программы с подробными комментариями, файл исходных данных, а также краткая инструкция по работе 
со скриптом Lua и пример сформированной физико-геометрической модели. Возможности составленного скрипта Lua демонстрируются на 
примере ротора реального асинхронизированного турбогенератора АСТГ-200-2У3. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, магнитное поле, программа FEMM, асинхронизованный турбогенератор, автоматизи-
рованное формирование, графическая и физическая модели, Lua скрипт. 
 
Attention to the popular FEMM (Finite Element Method Magnetics) program, effective in the numerical calculations of the magnetic fields in elec-
trical machines is attended. The main problem of its using – high time costs on the formation of a graphical model, representing the construction and 
on the formation of a physical model, representing materials properties and machines winding currents, is solved. Principles of an automated forma-
tion of such models on the asynchronized turbogenerator example are developed and presented for this purpose. A program written in an algorithmic 
language Lua which integrated into the package FEMM realize this task. The program is universal from the standpoint of varying the geometry and 
dimensions of the designed asynchronized turbogenerator. It uses a minimum of input information in a digital form, representing the design of the 
whole asynchronized turbogenerator and its fragments. A general structure of the Lua script is given, significant parts of its text, the graphic results of 
work's phases, as well as explanations of the program and instructions for its use are provided. Performance capabilities of the compiled Lua script on 
the example of rotor of the real asynchronized turbogenerator ASTG-200-U3 are presented.  

Keywords: Finite Element Method Magnetics, program FEMM, asynchronized turbogenerator, automated formation, graphical and physical 
models, Lua script. 
 

Введение. Существуют программные продукты 
для численных расчетов магнитных полей (МП) раз-
личных электротехнических устройств. Программы 
позволяют учитывать достаточно точно реальную 
геометрию устройств и нелинейные магнитные свой-
ства ферромагнитных сердечников. Среди таких про-
дуктов широкое распространение получила програм-
ма FEMM [1], основанная на методе конечных эле-
ментов и ориентированная на расчет двухмерных МП. 
Этого достаточно для электрических машин (ЭМ) 
классической конструкции, имеющих практически 
плоскопараллельное МП в пределах аксиальной дли-
ны их активной части. Примером таких машин могут 
служить асинхронизированные турбогенераторы 
(АСТГ) [2-3]. 

Программа FEMM для расчета МП уже не требу-
ет от пользователя разработки каких-либо математи-
ческих моделей – формул и систем уравнений. Доста-
точно следовать прилагаемым инструкциям при по-
строении геометрических моделей, отображающих 
конструкцию ЭМ, и физических моделей, отобра-
жающих физические свойства материалов и токовые 
параметры обмоток и постоянных магнитов. 

Алгоритмический язык Lua, интегрированный в 
программу FEMM, позволяет многократно повысить 
производительность расчетчиков и при этом еще 
обеспечить возможность получения таких параметров 
и характеристик, которые практически невозможно 
получить в «ручном» режиме работы с программой 
FEMM. Существует большой комплекс программ, 

подтверждающий рациональность использования 
данного подхода. В частности, созданы скрипты для 
асинхронных двигателей, машин постоянного тока, 
классических турбогенераторов и др. [4-7]. 

Постановка задачи. Целью работы является 
представление принципов составления скрипта Lua 
для автоматизированного построения физико-
геометрической модели ротора асинхронизированно-
го турбогенератора в программной среде FEMM. При 
этом предполагается, что аналогичную модель стато-
ра может создать готовый скрипт, опубликованный в 
[4, 7]. Необходимость дополнения этого скрипта вы-
звана отличием конструкции АСТГ от классического 
турбогенератора. 

Объект исследования. Для расчетного анализа 
взят генератор АСТГ-200-2У3 [3], ротор которого 
показан на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Ротор двухполюсного АСТГ с двумя 

одинаковыми взаимноперпендикулярными обмотками,  
подготовленный для их укладки 

© Д.В. Потоцький, 2019
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Данный генератор рассчитан на следующие но-
минальные параметры: мощность PN=200 МВт, фаз-
ные напряжение UN=15,75 кВ и ток статора 
IsN=8625 А; ток ротора IrN=2230 А. 

Геометрические размеры ротора АСТГ: длина 
ротора la = 5,0 м; немагнитный зазор =77,5 мм; 
внешний радиус rre= 0,56 м, числа пазов ротора 
Qr=44/48 (обмотанное и условное).  

На роторе расположены две симметричные об-
мотки, сдвинутые на 90°. Число витков обмотки рото-
ра Nr=90; число эффективных проводников в его пазу 
Ncr=5. Рекомендации по выбору системы направлений 
токов ротора турбогенераторов представлены в [8]. 

Отличительной особенностью АСТГ является 
наличие двух видов пазов на роторе (глубокий и мел-
кий), которые представлены на рис. 2 с обозначением 
геометрических размеров. 

      
Рис.2 – Пазы ротора АСТГ 

(глубокий справа и мелкий слева) 

Расчетная модель АСТГ. Для реализации в 
программе FEMM модель электромагнитной системы 
АСТГ в его поперечном сечении выглядит как на 
рис. 3.  

 
Рис. 3 – Расчетная модель электромагнитной системы АСТГ 

в его поперечном сечении 

Здесь различной штриховкой проводников в па-
зах статора показаны фазные зоны обмотки статора 
А–А', В–В' и С–С', различной штриховкой проводни-
ков ротора показаны две симметричные обмотки ро-
тора RA–RA', RB–RB', идентифицированные обозначе-
ниями мгновенных значений фазных токов статора 

(isA, isB, isC), идентифицированы и токи ротора (irA, irB). 
При построении моделей АСТГ используется 

прямоугольная система координат x, y и принято, что 
продольная ось d ротора ориентирована по оси y (при 
дальнейших расчетах ротор может вращаться). 

Общая характеристика скрипта Lua 
Lua – это быстрый, легкий и удобный скрипто-

вый язык программирования, который создавался для 
программирования баз данных. Простой синтаксис и 
легкость встраивания Lua в другие программы обес-
печили Lua широкое распространение. 

Реализация Lua имеет отдельно компилятор из 
исходного языка в выполняемый код и виртуальную 
машину для выполнения сгенерированного кода. Lua 
являет собой язык с динамическим определением ти-
пов данных. Переменные языка могут содержать зна-
чение любого типа. Все значения в Lua могут хра-
ниться в переменных, использоваться в качестве ар-
гументов при вызове функций и возвращаться в виде 
результата их выполнения. Lua являет собой ядро 
языка, которое можно встраивать в прикладную про-
грамму, например, в FEMM. 

Тексты файлов скриптов и файлов данных мож-
но писать в редакторе Блокнот. В строках этих фай-
лов все после двойного дефиса (--) программа вос-
принимает как комментарии и для работы не исполь-
зует. 

Магнитные свойства сердечников АСТГ пред-
ставляются их кривыми намагничивания – зависимо-
стями магнитной индукции от напряженности маг-
нитного поля, т.е. B(H). Эти кривые вводятся в про-
грамму FEMM парами значений B и H (по сути – таб-
лицами), а затем используются программой автомати-
чески [4, 7]. 

Расчет МП проводится на конечно-элементной 
структуре, генерируемой программой FEMM автома-
тически. Для варьирования ею вводятся максимально 
допустимые размеры сторон треугольников: fe1, fe5, 
fe6, fe7 – в зазоре; в пазах, зубцах и бочке ротора. 

Отображение конструкции АСТГ 
Для расчетной модели АСТГ (рис. 3) необходимо 

подготовить ее формальную конструкцию с буквен-
ной идентификацией всех размеров машины в целом, 
так и ее элементов (пазы, зубцы, обмотки и др.). 

На рис. 4 показана зубцово-пазовая структура 
ротора с принятыми идентификаторами, в соответст-
вии с правилами имен Lua. 

 

Рис. 4 – Зубцово-пазовая структура ротора АСТГ 
с обозначением размеров, реперных точек и их координат. 
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Пазы ротора строятся по координатам узловых 
точек (реперные точки), пронумерованных от 1 до 15. 
Координатные размеры элементов паза ротора вычис-
ляются по формулам: 

/2a ry b ; /2b kry b ; 2
a re ax r y  ; b a srx x h  ;

e a krx x h  ; 1( )
2

kr r
f a

h h
x x


  ; g a rx x h  ;

1 b ab y y  ; 1 1 1( )ra b tg   ; 1c bx x a  ; 

2 1 2( )ra b tg   ; 2d ex x a  ; 

1 ( )a

a

y
u arctg

x
 ; 2 10,5 rau t u   ; 3 22u u  . 

Мелкие пазы ротора АСТГ получаются копией 
глубоких путем последующего удалением 7 и 14 ре-
перных точек. Для этого в Lua предусмотрена проце-
дура mi_deleteselectednodes(). 

Файлы исходных данных для скрипта Lua. 
Эти файлы могут начинаться со строк коммента-

риев, которые не участвуют в работе программы, но 
при вводе информации главной программой должны 
быть прочитаны – «сняты» как текстовые строки. 
Программой вводятся числовые исходные данные, 
либо текстовые строки в двойных кавычках (" "). 

Единица измерения геометрических размеров 
указываются в данных для главного процессора про-
граммы FEMM – обычно принимаются миллиметры. 

Для примера подачи информации в файле дан-
ных дадим только отдельные фрагменты исходных 
параметров, касающихся создания физико-
геометрической модели ротора АСТГ: 
44   -- Qr - число пазов ротора обмотанных 
48   -- Qru - число пазов ротора условное 
5    -- Ncr - число эффективных проводников  
     -- в пазу ротора 
560   -- rre - радиус ротора внешний 
5000  -- la  - активная длина ротора 
185  -- hr1 - высота глубокого паза ротора 
115.4  -- hr2 - высота мелкого паза ротора 
30.6  -- br  - ширина паза ротора 
12.8  -- hsr - высота шлица паза ротора 
33    -- hkr - высота клина паза ротора 
46   -- bkr - ширина клина паза ротора 
45   -- ar1 - угол скоса клина паза ротора 
20   -- ar2 - угол скоса клина паза ротора 
2230 -- Ir  - значение тока возбуждения, А 

Скрипт Lua для формирования модели АСТГ. 
Приводится фрагмент текста программы, обес-

печивающей геометрическое построение ротора 
АСТГ, задание токов в обмотке ротора и материалов в 
роторе. Остальная часть программы подробно приве-
дена в [4, 7]. 
--пазовый шаг по поверхности ротора 
tr=2*Pi*rre/Qru 
--пазовые шаги ротора (град)  
tra=360/Qru 
--ширины зубцов рот.по коронкам  
btr = tr-br  
--радиус ротора по угл. дна паза  
x=br/2  
y=-hr1+sqrt(rre*rre-x*x) rrn=sqrt(x*x+y*y) 
--ширина зуба ротора в его основании  
bzr=2*Pi*rrn/Qru-br 
--Создаем геометрию ротора и объединяем 

--все в группу 9  
--паз ротора и размеры его элементов  
ya=br/2 yb=bkr/2   
xa=sqrt(rre*rre-ya*ya) xb=xa-hsr   
xe=xa-hkr xf=xa-(hr1+hkr)/2  
xg=xa-hr1  --скосы пазов  
b1=yb-ya a1=b1*tan(ar1) xc=xb-a1  
a2=b1*tan(ar2) xd=xe+a2  
--ставятся точки от 1 до 7-ой   
mi_addnode(xa,ya) mi_addnode(xb,ya)   
mi_addnode(xc,yb) mi_addnode(xd,yb)   
mi_addnode(xe,ya) mi_addnode(xf,ya)   
mi_addnode(xg,ya)  
--проводим линии между тчк.1 до 7-ой   
mi_addsegment(xa,ya,xb,ya)   
mi_addsegment(xb,ya,xc,yb)  
mi_addsegment(xc,yb,xd,yb)   
mi_addsegment(xd,yb,xe,ya)   
mi_addsegment(xe,ya,xf,ya)  
mi_addsegment(xf,ya,xg,ya)   
--размечаются точки от 1 до 7-ой  
mi_selectnode(xa,ya) mi_selectnode(xb,ya)    
mi_selectnode(xc,yb) mi_selectnode(xd,yb)   
mi_selectnode(xe,ya) mi_selectnode(xf,ya)   
mi_selectnode(xg,ya) 
--разметка линий между тчк.от 1 до 7ой  
mi_selectsegment(xa,ya)    
x=(xb+xc)/2  y=(ya+yb)/2    
mi_selectsegment(x,y)   x=(xc+xd)/2   
mi_selectsegment(x,yb)  x=(xd+xe)/2   
mi_selectsegment(x,y)   x=(xe+xf)/2   
mi_selectsegment(x,ya)  x=(xf+xg)/2  
mi_selectsegment(x,ya) 
--назначаем выделенным точкам и линиям  
--группу 9 и снимаем выделение  
mi_setnodeprop(" ",9)   
mi_setsegmentprop(" "," ", 1,0,9)  
mi_clearselected()    
--выделяем стенку паза 
--и отображаем ее симметрично оси х  
mi_selectgroup(9) mi_mirror(0,0,rre,0,4)  
mi_clearselected() 
--Проводим и размечаем линии 5-12 --и 7-14  
--и 6-13 и назначаем им группу 9  
mi_addsegment(xe,ya,xe,-ya) 
mi_addsegment(xf,ya,xf,-ya) 
mi_addsegment(xg,ya,xg,-ya) 
mi_selectsegment(xe,0) mi_selectsegment(xf,0) 
mi_selectsegment(xg,0)   
mi_setsegmentprop(" "," ",1,0,9) 
mi_clearselected()  
--Выделяем паз и поворачиваем 
--на ползубцового шага вверх над осью х  
mi_selectgroup(9) mi_moverotate(0,0,tra/2,4) 
--определяем координаты точки 8 
--и копируем ее под ось х - это точка 15  
u1=atan(ya/xa) u2=0.5*tra*gr-u1  
x8=rre*cos(u2) y8=rre*sin(u2)  
mi_selectnode(x8,y8) mi_mirror(0,0,rre,0,0) 
--проводим дуги между точками 8-15  
max_segm=1 u3=2*u2/gr  
mi_addarc(x8,-y8,x8,y8,u3,max_segm) 
--выделяем дугу коронки зубца  
--назначаем ей группу 9  
mi_selectarcsegment(rre,0)   
mi_setarcsegmentprop(1," ",0,9)  
mi_clearselected() 
--копируем зубцы и получаем   
--зубцово-пазовую структуру ротора  
mi_selectgroup(9)    
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mi_moverotate(0,0,-(Qr*tra)/8,4)  
--копируем зубцы вверх-правая четверть 
mi_selectgroup(9)  
mi_copyrotate(0,0,tra,(Qr/4-1),4) 
--Удаление лишней точки  
--и дуги на нижнем зубце ротора  
--удаление дуги 
u=tra/8*Qr*gr+u1+2*u2    
x=rre*cos(u) y=-rre*sin(u)  
mi_selectnode(x,y) mi_deleteselectednodes() 
--удаление первой точки первого паза 
--правой части 
a=Pi/2-(Qr*tra)/8*gr 
x=(rre-hr1)*sin(a) y=(rre-hr1)*cos(a) 
mi_selectnode(x,y) mi_deleteselectednodes() 
--удаление первой точки первого паза справа 
a=Pi/2-(Qr*tra)/8*gr+tra/2*gr 
x=(rre-hr1)*sin(a) y=(rre-hr1)*cos(a) 
mi_selectnode(x,y) mi_deleteselectednodes() 
--удаление первой точки второго паза справа 
a=Pi/2-(Qr*tra)/8*gr+tra*gr 
x=(rre-hr1)*sin(a) y=(rre-hr1)*cos(a) 
mi_selectnode(x,y) mi_deleteselectednodes() 
--удаление второй точки второго паза справа 
a=Pi/2-(Qr*tra)/8*gr+tra*3/2*gr 
x=(rre-hr1)*sin(a) y=(rre-hr1)*cos(a) 
mi_selectnode(x,y) mi_deleteselectednodes() 
--удаление первой точки первого паза слева 
a=Pi/2+(Qr*tra)/8*gr  
x=(rre-hr)*sin(a) y=(rre-hr)*cos(a) 
mi_selectnode(x,y)  mi_deleteselectednodes() 
--удаление второй точки первого паза слева 
a=Pi/2+(Qr*tra)/8*gr-tra/2*gr 
x=(rre-hr)*sin(a) y=(rre-hr)*cos(a) 
mi_selectnode(x,y)  mi_deleteselectednodes() 
--удаление первой точки второго паза слева 
a=Pi/2+(Qr*tra)/8*gr-tra*gr 
x=(rre-hr)*sin(a) y=(rre-hr)*cos(a) 
mi_selectnode(x,y) mi_deleteselectednodes() 
--удаление второй точки второго паза слева 
a=Pi/2+(Qr*tra)/8*gr-tra*3/2*gr 
x=(rre-hr)*sin(a) y=(rre-hr)*cos(a) 
mi_selectnode(x,y) mi_deleteselectednodes() 
--Копируем зубцы на левую часть ротора  
mi_selectgroup(9) mi_mirror(0,rre,0,-rre,4)    
--Копируем зубцы на левую часть ротора  
mi_selectgroup(9) u=-Qru*tra/8*gr 
x=rre*cos(u) y=-rre*sin(u) 
mi_mirror(0,0,x,y,4) 
--Определяем координаты угла большого зуба 
--и делаем дуги (отрезка) больших зубов  
a=btr/(2*rre) a=Pi/2-(Qr*tra)/8*gr+atan(a)    
x1=rre*sin(a) y1=rre*cos(a) 
x2=rre*cos(a) y2=rresin(a)    
mi_addsegment(x1,1,x2,y2) 
x=(x1x2)/2 y=(y1+y2)/2  
mi_selectsegent(x,y) 
mi_setarcsegmentprop(1," ",0,9)  
mi_clearselected() 
mi_addsegment(-x1,-y1,-x2,-y2) 
x=(-x1-x2)/2 y=(-y1-y2)/2  
mi_selectsegment(x,y) 
mi_setarcsegmentprop(1," ",0,9)  
mi_clearselected() 
mi_addsegment(-x1,y1,-x2,y2)  
x=(-x1-x2)/2 y=(y1+y2)/2  
mi_selectsegment(x,y) 
mi_setarcsegmentprop(1," ",0,9)  
mi_clearselected() 
mi_addsegment(x1,-y1,x2,-y2) 

x=(x1+x2)/2 y=(-y1-y2)/2   
mi_selectsegment(x,y) 
mi_setarcsegmentprop(1," ",0,9)  
mi_clearselected() 
--Проводим окружность в роторе на радиусе  
--чуть ниже оснований зубцов  
--точки на этом радиусе  
y1=rrn-bzr   
mi_addnode(0,y1)      mi_addnode(0,-y1)  
mi_selectnode(0,y1)   mi_selectnode(0,-y1) 
mi_setnodeprop(" ",9) mi_clearselected()  
--проводим полудуги окружности в роторе 
--справа и слева и выделяем их  
mi_addarc(0,-y1,0,y1,180,max_segm)    
mi_addarc(0,y1,0,-y1,180,max_segm)    
mi_selectarcsegment(y1,0) 
mi_selectarcsegment(-y1,0)    
--ЗАДАНИЕ ТОКОВ В ОБМОТКЕ РОТОРА 
--И МАТЕРИЛОВ РОТОРА 
--Связка имен тока с его значение Ir 
mi_addcircprop("IRA+",Ir,1)  
mi_addcircprop("IRA-",-Ir,1)  
mi_addcircprop("IRB+",Ir,1)  
mi_addcircprop("IRB-",-Ir,1)  
--большой паз ротора 
--ОБМОТКА RА РОТОРА (внутренний слой) 
--добавление и выделение метки в пазу 
y=rre-0.75*hr1 x=0 
mi_addblocklabel(y,x) mi_selectlabel(y,x)  
--задание свойств стержней и группы 10  
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRA-",0,10,Ncr) 
mi_copyrotate(0,0,tra,(Qr/8-2),2) 
mi_selectgroup(10)      mi_mirror(0,0,rre,0,2)  
mi_clearselected() mi_selectgroup(10) 
u=-Qru*tra/8*gr x=rre*cos(u) y=rre*sin(u) 
mi_mirror(0,0,x,y,4) mi_clearselected()  
--перевод пазов из 10-ой в 9-ую группу 
mi_selectgroup(10)   
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRA-",0,9,Ncr) 
mi_clearselected()  
--добавление и выделение метки в пазу 
y=rre-0.75*hr1 x=0 
mi_addblocklabel(-y,x) mi_selectlabel(-y,x)  
--задание свойств стержней и группы 10  
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRA+",0,10,Ncr) 
mi_copyrotate(0,0,tra,(Qr/8-2),2) 
mi_selectgroup(10)      mi_mirror(0,0,rre,0,2)  
mi_clearselected() mi_selectgroup(10) 
u=-Qru*tra/8*gr x=rre*cos(u) y=rre*sin(u) 
mi_mirror(0,0,x,y,4) mi_clearselected()  
--перевод пазов из 10-ой в 9-ую группу 
mi_selectgroup(10)   
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRA+",0,9,Ncr)  
mi_clearselected()  
-- ОБМОТКА RB РОТОРА (внешний слой) 
--добавление и выделение метки в пазу 
y=rre-hr/3 x=0 
mi_addblocklabel(y,x) mi_selectlabel(y,x)  
--задание свойств стержней и группы 10  
mi_setblockprop("mu0", 0,fe5,"IRB-",0,10,Ncr)  
mi_copyrotate(0,0,tra,(Qr/8-2),2) 
mi_selectgroup(10)      mi_mirror(0,0,rre,0,2)  
mi_clearselected() mi_selectgroup(10) 
u=Qru*tra/8*gr x=rre*cos(u) y=rre*sin(u) 
mi_mirror(0,0,x,y,4) mi_clearselected()  
--перевод пазов из 10-ой в 9-ую группу 
mi_selectgroup(10) 
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRB-",0,9,Ncr) 
mi_clearselected()  
--добавление и выделение метки в пазу 
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y=rre-hr/3 x=0 
mi_addblocklabel(-y,x) mi_selectlabel(-y,x)  
--задание свойств стержней и группы 10  
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRB+",0,10,Ncr) 
mi_copyrotate(0,0,tra,(Qr/8-2),2) 
mi_selectgroup(10)  mi_mirror(0,0,rre,0,2) 
mi_clearselected() mi_selectgroup(10) 
u=Qru*tra/8*gr x=rre*cos(u) y=rre*sin(u) 
mi_mirror(0,0,x,y,4) mi_clearselected() 
--перевод пазов из 10-ой в 9-ую группу 
mi_selectgroup(10) 
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRB+",0,9,Ncr) 
mi_clearselected()  
--малый паз ротора 
u=-Qru*tra/8*gr-tra*gr 
x=(rre-hr/3)*cos(u) y=(rre-hr/3)*sin(u) 
mi_addblocklabel(y,x) mi_selectlabel(y,x)  
--задание свойств стержней и группы 10  
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRA+",0,10,Ncr) 
mi_copyrotate(0,0,tra,1,2) 
mi_selectgroup(10) u=-Qru*tra/8*gr  
x=rre*cos(u) y=rre*sin(u)  
mi_mirror(0,0,x,y,4) mi_clearselected() 
mi_selectgroup(10)  
--перевод пазов из 10-ой в 9-ую группу 
mi_selectgroup(10)   
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRA+",0,9,Ncr)  
mi_clearselected()  
u=Qru*tra/8*gr-tra*gr 
x=(rre-hr/3)*cos(u) y=(rre-hr/3)*sin(u) 
mi_addblocklabel(y,x) mi_selectlabel(y,x)  
--задание свойств стержней и группы 10  
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRB-",0,10,Ncr) 
mi_copyrotate(0,0,tra,1,2) mi_selectgroup(10)  
u=Qru*tra/8*gr 
x=rre*cos(u) y=rre*sin(u) 
mi_mirror(0,0,x,y,4) mi_clearselected() 
mi_selectgroup(10) 
--перевод пазов из 10-ой в 9-ую группу 
mi_selectgroup(10)   
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRB-",0,9,Ncr)  
mi_clearselected()  
u=-pi/2-Qru*tra/8*gr-tra*gr 
x=(rre-hr/3)*cos(u) y=(rre-hr/3)*sin(u) 

mi_addblocklabel(y,x) mi_selectlabel(y,x)  
--задание свойств стержней и группы 10  
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRB+",0,10,Ncr)  
mi_copyrotate(0,0,tra,1,2) mi_selectgroup(10)  
u=-pi/2-Qru*tra/8*gr 
x=rre*cos(u)  y=rre*sin(u) 
mi_mirror(0,0,x,y,4) mi_clearselected() 
mi_selectgroup(10)  
--перевод пазов из 10-ой в 9-ую группу 
mi_selectgroup(10)   
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRB+",0,9,Ncr)  
mi_clearselected()  
u=pi/2+Qru*tra/8*gr-tra*gr 
x=(rre-hr/3)*cos(u) y=(rre-hr/3)*sin(u) 
mi_addblocklabel(y,x) mi_selectlabel(y,x)  
--задание свойств стержней и группы 10  
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRA-",0,10,Ncr)  
mi_copyrotate(0,0,tra,1,2) mi_selectgroup(10)  
u=pi/2+Qru*tra/8*gr 
x=rre*cos(u) y=rre*sin(u) 
mi_mirror(0,0,x,y,4) mi_clearselected() 
mi_selectgroup(10)  
--перевод пазов из 10-ой в 9-ую группу 
mi_selectgroup(10)   
mi_setblockprop("mu0",0,fe5,"IRA-",0,9,Ncr)  
mi_clearselected() 
--Метка свойств, ее выделение и задание 
--материала для зубцов ротора, гр.9 
x=rre-hr1/2 y=br 
mi_addblocklabel(x,y) mi_selectlabel(x,y) 
mi_setblockprop(St_rot,0, fe6, " ", 0, 9, 0) 
--задание материала 
--для ярма сердечника ротора 
y=rre/2 mi_addblocklabel(0,y) 
mi_selectlabel(0,y) 
mi_setblockprop(St_rot, 0, fe7, " ", 0, 9,0) 
mi_clearselected()  
--ставить и выделяется метка, задания 
-- магнитных свойств зазора, группа 0 
mi_addblocklabel(0,(rre+rsi)/2) 
mi_selectlabel(0,(rre+rsi)/2) 
mi_setblockprop("mu0",0,fe1," ",0,0,0) 
mi_clearselected() 

 

 
Рис. 5 – Фрагмент физико-геометрической модели АСТГ, полученной в результате выполнения скрипта Lua 

 
Вывод. Представленный скрипт Lua дает широкие 
возможности пользователям программы FEMM в 
создании расчетных моделей для обеспечения расче-
тов магнитных полей и электромагнитных парамет-
ров АСТГ. Этот скрипт универсален с точки зрения 

геометрических размеров и структуры электромагнит-
ной системы АСТГ в рамках их распространенной ти-
повой конструкции. На базе рассмотренных принципов 
формирования расчетных моделей могут быть разрабо-
таны аналогичные скрипты для других типов ЭМ. 
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