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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Ефективне застосування лінійних 

магнітоелектричних двигунів (ЛМД) у приводах вібраційних будівельних машин 

потребує вирішення комплексу теоретичних та практичних завдань, до яких нале-

жать підвищення точності розрахунку електромагнітних параметрів та електромеха-

нічних коливальних процесів, покращення ефективності проєктування та розроб-

лення нових технічних рішень за допомогою наукового обґрунтування оптимальних 

конструктивних параметрів двигунів, із урахуванням вимог їхнього застосування в 

будівельних технологічних процесах. 

Традиційні математичні моделі ЛМД орієнтуються на застосування чисельних 

польових методів розрахунку електромагнітних параметрів, а також колових мето-

дів дослідження електромеханічних процесів, із попередньо визначеними, на підста-

ві польового аналізу, сталими параметрами схем заміщення. Такі моделі дають змо-

гу провести розрахунок ЛМД як в усталених, так і перехідних режимах роботи. 

Водночас залишаються невизначеними питання впливу параметрів схеми заміщення 

на характер протікання електромеханічних процесів двигуна в режимах роботи з не-

лінійним характером навантаження або за необхідності реалізації негармонічних та 

неперіодичних режимів механічних коливань. У разі, коли необхідно забезпечити 

широкий робочий частотний діапазон, важливою умовою ефективної роботи є дос-

лідження електромеханічних резонансних властивостей ЛМД, що є відмінною особ-

ливістю електричних машин вібраційної дії. Розроблення математичних моделей 

для дослідження зазначених питань дає змогу розширити галузі застосування ЛМД 

та підвищити їхню ефективність. Тому дослідження в цьому напрямі є актуальними 

і становлять науковий та практичний інтерес. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі електротехніки та електроприводу Київського національного 

університету будівництва і архітектури в межах таких науково-дослідних робіт: 

«Розвиток теорії та дослідження електромеханічних комплексів, автоматизованих 

систем контролю технологічних процесів та якості конструкцій і споруд у будівель-

ній галузі» (№ ДР 01060010010); «Автоматизовані електромеханічні системи та ви-

мірювальні комплекси» (№ ДР 0112U005112); «Розвиток теорії, розробка математи-

чних моделей, дослідження динамічних процесів в електромеханічних системах бу-

дівельних машин та механізмів» (№ ДР 0115U005386); «Дослідження режимів робо-

ти, розроблення вдосконалених математичних моделей електромеханічних систем 

технологічного обладнання та транспортних засобів будівництва» 

(№ ДР 0118U004934). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розвиток теорії лінійних маг-

нітоелектричних двигунів вібраційної дії в напрямі розроблення нових та вдоскона-

лення наявних математичних моделей для розрахунку й аналізу електромагнітних 

параметрів та електромеханічних характеристик, які враховують особливості буді-

вельних технологічних процесів, зокрема коливальний рух якоря, широкий робочий 

частотний діапазон, застосування масивних магнітопроводів із конструкційних ста-

лей та неперіодичний характер електромеханічних коливальних процесів і забезпе-

чують вдосконалення конструкції та покращення ефективності двигунів. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

 за допомогою аналізу сучасного вібраційного обладнання та будівельних тех-

нологічних процесів визначити їхні характерні особливості та вимоги до конс-

труктивних параметрів ЛМД та його режиму роботи; 

 розробити математичні моделі для розрахунку електромагнітних параметрів та 

електромеханічних процесів, які враховують коливальний рух якоря, і дають 

змогу науково обґрунтувати принципи побудови ЛМД вібраційної дії та визна-

чити оптимальні конструктивні виконання з урахуванням особливостей їхнього 

використання в будівельних машинах та механізмах; 

 розробити уточнені математичні моделі, що враховують взаємний вплив елект-

ромагнітних та механічних коливальних процесів і дають змогу провести дос-

лідження електромагнітних параметрів та електромеханічних характеристик 

ЛМД у разі широкого частотного діапазону роботи, та врахувати вплив вихро-

вих струмів у масивних магнітних полюсах на характеристики машини; 

 дослідити електромеханічні резонансні властивості ЛМД у різних механічних 

схемах та отримати аналітичні залежності для еквівалентних механічних опорів 

параметрів схеми заміщення у цих схемах, які дають змогу науково обґрунтува-

ти ефективні режими роботи за критерієм максимуму ККД та коефіцієнту по-

тужності; 

 розробити комп'ютерні моделі для аналізу перехідних процесів у лінійних маг-

нітоелектричних двигунах вібраційної та віброударної дії й віртуальні експери-

ментальні стенди, на їхній основі, для дослідження електромеханічних колива-

льних процесів із урахуванням механічного навантаження, характерного для 

будівельних машин (ущільнення бетонної суміші, занурення палі та ін.); 

 дослідити умови виникнення квазіперіодичних та хаотичних режимів руху яко-

ря ЛМД як елемента віброударної системи, підтвердити за допомогою експери-

ментальних досліджень достовірність отриманих результатів та провести аналіз 

динамічних характеристик двигуна в таких режимах коливань; 

 розробити на основі теорії мультифізичних кіл комп’ютерну модель для розра-

хунку взаємопов’язаних електромагнітних, механічних та теплових динамічних 

процесів у ЛМД вібраційної дії та дослідити його тепловий стан у перехідному 

та усталеному режимах роботи; 

 створити дослідно-експериментальні зразки лінійних магнітоелектричних дви-

гунів вібраційної та віброударної дії, спеціалізовані дослідні стенди для випро-

бування таких машин у режимах, наближених до роботи будівельних машин. 

Провести експериментальні дослідження електромеханічних процесів створе-

них дослідних зразків із метою підтвердження достовірності отриманих теоре-

тичних результатів. Створити та впровадити зразки лінійних двигунів у будіве-

льних машинах підвищеної ефективності. 

Об’єкт дослідження – електромагнітні, електромеханічні та теплові процеси 

лінійних магнітоелектричних двигунів вібраційної дії. 

Предмет дослідження – динамічні властивості, електромеханічні характерис-

тики та конструктивні особливості лінійних магнітоелектричних двигунів вібрацій-

ної дії, пов’язані з їхнім застосуванням у будівельних машинах і механізмах. 
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Методи дослідження. Дослідження електромеханічних коливальних процесів 

ЛМД вібраційної дії проводилося за допомогою символічного методу та методу еле-

ктромеханічних аналогій, що дає змогу представити механічну частину пристрою 

еквівалентними параметрами електричної заступної схеми. Розрахунок електромаг-

нітних параметрів ЛМД базується на застосуванні методу скінченних елементів та 

чисельному розв’язку диференційних рівнянь електромагнітного поля в часткових 

похідних, що вирішуються в часовій та частотній областях. Складання рівнянь ме-

ханічного руху ґрунтується на методі д’Аламбера з використанням законів Ньютона 

та теорії контактної взаємодії Герца. Динамічна поведінка віброударних систем із 

приводом від ЛМД досліджується за допомогою методу точкових відображень    

Пуанкаре, а також за допомогою діаграм біфуркацій та методу експонент Ляпунова. 

Наукова новизна отриманих результатів. 
1. Набула подальшого розвитку теорія лінійних магнітоелектричних двигунів 

вібраційної дії через урахування особливостей будівельних технологічних процесів 

(коливального руху якоря, широкого робочого частотного діапазону, режиму меха-

нічного навантаження), що дало змогу науково обґрунтувати конструктивні прин-

ципи побудови, зокрема вперше визначити оптимальне співвідношення між шири-

ною полюса якоря та полюсною поділкою за критерієм максимуму амплітуди пер-

шої гармоніки магнітної індукції в повітряному проміжку, оптимальний зовнішній 

діаметр активної зони двигуна за критерієм максимуму відношення електромагніт-

ної сили до об’єму активної зони, а також оптимальні параметри навантаження та 

співвідношення між амплітудою коливань та полюсною поділкою за критерієм мак-

симуму ККД, що забезпечує ефективність конструктивних рішень на етапі проєкту-

вання двигунів. 

2. Удосконалено науковий підхід до визначення електромеханічних характе-

ристик лінійного магнітоелектричного двигуна вібраційної дії за допомогою враху-

вання закономірностей зміни параметрів схеми заміщення від робочої частоти, сили 

струму та режиму роботи, який ґрунтується на одночасному вирішенні польової та 

електричної задач, та застосуванні еквівалентного комплексного механічного опору 

в рівнянні рівноваги напруг, що забезпечило підвищення точності розрахунку елек-

тромеханічних коливальних процесів (у середньому на 18%) у широкому діапазоні 

зміни робочої частоти (0-2000 Гц). 

3. Удосконалено аналітичну модель лінійного магнітоелектричного двигуна 

вібраційної дії за допомогою апроксимації статичної залежності реактивної компо-

ненти електромагнітної сили (зумовленої полюсністю магнітної системи якоря) від 

переміщення поліномом третього порядку, що дало змогу дослідити роботу цієї 

компоненти в коливальному режимі руху і вперше отримати вираз для розрахунку 

оптимального значення фазового кута між електромагнітною силою та переміщен-

ням якоря за критерієм максимуму механічної роботи впродовж періоду коливань. 

4. Удосконалено математичну модель для аналізу електромеханічних процесів 

лінійного магнітоелектричного двигуна у віброударній системі через урахування 

сили контактної взаємодії Герца, що дало змогу дослідити динамічні характеристи-

ки двигуна та визначити вплив робочої частоти, напруги живлення, магніторушійної 

сили обмотки, інтенсивності поля постійних магнітів на виникнення періодичного 

та квазіперіодичного режимів руху якоря. 



4 
 

 

5. Уперше, за допомогою методу точкових відображень Пуанкаре, виявлено у 

лінійному магнітоелектричному двигуні електромеханічні коливальні процеси з ха-

отичною динамікою, а також визначено умови їхнього виникнення, що забезпечує 

розширення функціональних можливостей такого типу машин завдяки реалізації 

хаотичного режиму руху робочих органів будівельних машин та механізмів. 

6. Уперше розроблено мультифізичну математичну модель для аналізу тепло-

вих процесів у лінійному магнітоелектричному двигуні вібраційної дії, що ґрунту-

ється на теорії кіл, яка, на відміну від відомих, враховує взаємний зв'язок електрома-

гнітних, механічних та теплових процесів у коливальному режимі роботи, що дає 

змогу прогнозувати електромеханічні та теплові характеристики двигуна як у пере-

хідних, так і усталених режимах роботи і забезпечити необхідні технологічні показ-

ники з урахуванням допустимого рівня температури. 

7. Розроблено нову коло-польову математичну модель лінійного магнітоелек-

тричного двигуна вібраційної дії, яка, на відміну від наявних, суміщає розрахунок 

нестаціонарного електромагнітного поля в неоднорідному нелінійному провідному 

середовищі з висококоерцитивними постійними магнітами з одночасним розрахун-

ком рівнянь електричного та механічного кіл, що дало можливість підвищити точ-

ність розрахунків електромеханічних коливальних процесів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в наступному: 

1. Розроблено рекомендації щодо вибору структури та оптимальних конструк-

тивних параметрів лінійних магнітоелектричних двигунів вібраційної дії, викорис-

тання яких на практиці дає змогу розробляти будівельне обладнання, що має покра-

щені енергетичні характеристики, і забезпечує зменшення відношення потужності 

споживання до амплітуди сили інерції на 9-20% порівнюючи з наявними машинами. 

2. Розроблено спеціалізовані дослідні стенди та навантажувальне обладнання 

для дослідження електромеханічних процесів ЛМД вібраційної дії потужністю до 

2 кВт та частотою коливання якоря 1-100 Гц. Запропоновано експериментально-

розрахункову методику визначення електромагнітних параметрів та експлуатацій-

них характеристик, що дає змогу на практиці здійснювати раціональний вибір дви-

гунів такого типу для роботи в будівельних машинах, які використовуються для від-

повідних технологічних процесів. 

3. Використання результатів проведених досліджень електромеханічних про-

цесів ЛМД під час роботи у вібраційному та віброударному режимах та розроблених 

рекомендацій щодо вибору раціональних режимів роботи, дає змогу розробляти но-

ве будівельне обладнання підвищеної ефективності завдяки здійсненню за допомо-

гою таких двигунів заданого руху робочих органів – просторові коливання, нерегу-

лярні (хаотичні) коливання, регулярні коливання, що чергуються з хаотичними та ін. 

4. Основні результати дисертаційної роботи у вигляді розрахункових характе-

ристик статичних та динамічних режимів, конструктивних рішень, були використані 

під час створення дослідних та робочих зразків лінійних магнітоелектричних двигу-

нів вібраційної дії, які застосовуються в приводах випробувальних вібраційних 

установок (Національний авіаційний університет), у процесах вібраційного занурен-

ня будівельних елементів (ТОВ «СКФ-БУД»), для сортування й орієнтування дета-

лей та приготування штукатурних сумішей під час виробництва надлегких термоі-
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золяційних стінових панелей (НВП «Проммашсервіс»), а також у навчальному про-

цесі Київського національного університету будівництва і архітектури. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати, що вино-

сяться на захист, отримані автором особисто на основі самостійних досліджень, уза-

гальнень і висновків. У дисертації не використовувались ідеї та розробки, що нале-

жать співавторам, із якими є спільно опубліковані наукові праці. 

Співавторами наукових праць є науковий консультант та науковці, спільно з 

якими проведені дослідження. У наукових працях опублікованих у співавторстві, 

здобувачеві належать: [1] – розроблення комп’ютерної моделі віртуального стенду 

для розрахунку робочих характеристик ЛМД, їхній розрахунок та аналіз; [2] – побу-

дова математичної моделі електромеханічної системи «ЛМД-паля-ґрунт», розроб-

лення комп’ютерної моделі, розрахунок робочих характеристик; [3] – розроблення 

математичної моделі та розрахунок польової задачі; [4] – розроблення математичної 

та комп’ютерної моделей; [5] – особисто отримано аналітичні вирази для електро-

механічних характеристик двигуна та проведено порівняльні розрахунки за допомо-

гою уточненої чисельної моделі, що враховує нелінійність параметрів ЛМД; [6] – 

розроблення польової моделі, проведення експериментальних досліджень; [13] – по-

будова польової моделі, чисельний розрахунок та експериментальне вимірювання 

робочих характеристик ЛМД; [17, 22] – розроблення розрахункової моделі та дослі-

дження, з її допомогою, динамічних властивостей двомасової віброударної електро-

механічної системи з приводом від ЛМД; [18, 21] – побудова розрахункової моделі 

віброударної системи з лінійним електроприводом, проведення польового розрахун-

ку параметрів моделі, моделювання електромеханічних процесів ЛМД під час робо-

ти на ударне навантаження. Проведення експериментальних досліджень виконува-

лося разом зі співавтором; [23] – побудова комп’ютерної моделі ЛМД, проведення 

розрахунків теплових режимів, аналіз отриманих результатів; [24-26] – брав участь у 

патентному пошуку, виготовленні дослідних зразків та оформленні патентів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи доповідалися 

й обговорювалися на: міжнародних симпозіумах «Проблеми удосконалення елект-

ричних машин та апаратів. Теорія і практика» (м. Харків, 2010, 2014 рр.), «Проблеми 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки» (м. Харків, 2018, 2019 рр.); 

міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в 

електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (м. Кременчук, 2013 р.); між-

народних науково-практичних конференціях «Build-master-class» (м. Київ, 2018, 

2019 рр.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 28 наукових 

робіт, у тому числі 23 статті у наукових фахових виданнях, із яких 5 входять до 

міжнародних науковометричних баз даних Scopus та Web of Science, 2 тези 

доповідей, 3 патенти України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 424 сторін-

ках машинописного тексту, складається зі вступу, 7 розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел та 4 додатків. Обсяг основного тексту дисертації скла-

дає 344 сторінки друкованого тексту. Робота ілюстрована 17 таблицями та 174 рису-

нками. Список використаних джерел містить 265 найменувань, із них 99 кирилицею 

та 166 латиницею. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету наукових дослі-

джень та завдання дисертації, викладено суть наукової проблеми, наукову новизну 

та практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі проведено аналіз сучасного вібраційного обладнання та 

визначено, що ефективне застосування ЛМД у приводах вібраційних будівельних 

машин потребує вирішення комплексу теоретичних та практичних завдань, до яких 

належать підвищення точності розрахунку електромагнітних параметрів та електро-

механічних коливальних процесів, покращення ефективності проєктування та роз-

роблення нових технічних рішень за допомогою наукового обґрунтування оптима-

льних конструктивних параметрів двигунів із урахуванням вимог їхнього застосу-

вання в будівельних технологічних процесах. 

У другому розділі запропоновано математичні моделі для розрахунку елект-

ромагнітних параметрів та електромеханічних процесів ЛМД, які можуть бути ви-

рішені аналітично і які можуть застосовуватися на попередньому етапі проєктуван-

ня для отримання конструктивних параметрів машини та їхньої оптимізації. 

Відмінною особливістю вібраційних ЛМД є наявність пружної системи. Крім 

того, внаслідок значних механічних навантажень, у будівельних вібраційних маши-

нах доцільне застосування циліндричної геометрії ЛМД із зубцевим або беззубце-

вим статором, що забезпечує більшу надійність. Ескізне зображення активної зони 

двигуна показано на рис. 1. Тут, на нерухомій частині (статорі) розміщується одно-

фазна обмотка, що живиться від джерела змінного струму. На рухомій частині (яко-

рі) розташовані постійні магніти. 

 
                                             а                                                                                б 

Рис. 1 Схематичне зображення ЛМД: 1 – постійні магніти; 2 – феромагнітні полюси якоря; 3 – ма-

гнітопровід статора; 4 – немагнітні вставки 

 

У конструкції за рис. 1, а кільцеві постійні магніти разом із феромагнітними 

полюсами стягуються в пакет і, під час роботи двигуна, приймають на себе наван-

таження від інших полюсів і магнітів. Порівняно з кільцевими, магніти типу «шай-

ба» мають вищу міцність, що забезпечує підвищення вібраційних навантажень ма-

шини. Така конструкція (рис. 1, б) дає змогу варіювати ширину магнітів незалежно 

від полюсної поділки, а також обирати ширину полюсів з урахуванням мінімізації 

зубцевих гармонік електромагнітної сили. Крім того, є можливість розвантажити 



7 
 

 

магніти від інерційної сили інших частин якоря за допомогою немагнітних вставок 

між полюсами, які мають збільшену висоту шліца. Деяке погіршення питомих сило-

вих показників у цьому разі, компенсується можливістю роботи на більших приско-

реннях, а також є можливим віброударний режим роботи. 

У моделі двигуна приймаються такі припущення: нескінченна магнітна про-

никність магнітопроводу, магнітні втрати нехтуються; немає потоків розсіювання; 

синусоїдний розподіл магніторушійної сили обмотки, нехтуються зубцеві гармоніки 

та крайові ефекти; вплив магнітного поля, створюваного струмом статора, на потік 

від постійних магнітів – нехтується. 

Значення амплітуди першої гармоніки магнітної індукції в повітряному про-

міжку ЛМД визначиться виразом 
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де Bg – амплітуда радіальної компоненти магнітної індукції в повітряному проміжку; 

τp – ширина полюса якоря (див. рис. 1, б); τ – полюсна поділка; Brem – залишкова ма-

гнітна індукція постійних магнітів; τpm – ширина магніту; Dpm – діаметр постійного 

магніту; Din – внутрішній діаметр статора; kC – коефіцієнт Картера; Da – діаметр яко-

ря; μr – відносна магнітна проникність матеріалу магніту. 

З виразу (1), прирівнявши похідну за τp нулю, можливо визначити оптимальне 

значення ширини полюса якоря, яке забезпечує максимум амплітуди першої гармо-

ніки магнітної індукції в повітряному проміжку 
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У ЛМД із невеликою кількістю полюсів, значення ширини полюса, визначене 

останнім виразом, може відрізнятися від оптимального. Це зумовлено значним 

впливом крайових ефектів у таких машинах. Крім того, ширина полюса має суттє-

вий вплив на зубцеві гармоніки електромагнітної сили, що виникають унаслідок сил 

тяжіння між зубцями статора та якоря. Тому остаточні розміри ширини полюса пот-

рібно обирати на підставі більш детального чисельного польового аналізу магнітно-

го поля активної зони. 

Внаслідок осьової симетрії циліндричної машини така задача вирішувалася в 

осесиметричній постановці. На рис. 2 представлено залежності магнітної індукції в 

повітряному проміжку лінійного двигуна, розраховані за таких умов: однакова дов-

жина активних зон статора та якоря; кількість полюсів 2р = 4; ширина крайніх по-

люсів у два рази менша, ніж середніх. 

Крива 1 ілюструє значення магнітної індукції навпроти середніх полюсів, роз-

раховане чисельно, методом скінченних елементів, крива 2 – ту ж величину, розра-

ховану за допомогою аналітичного виразу. Як видно з рисунку, розбіжність між ро-

зрахованими значеннями збільшується зі зменшенням ширини полюса τp, що пояс-

нюється зростанням впливу насичення магнітопроводу. Магнітна індукція крайніх 

полюсів (крива 3) має менше значення проти індукції середніх. 
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Залежність амплітуди першої гармоніки, розраховану згідно з (1), ілюструє 

крива 4. Максимум цієї залежності спостерігається, коли ширина полюса дорівнює 

τp = 0,023 м. Крива 5 ілюструє середнє значення електромагнітної сили під час пере-

міщення якоря в межах полюсної поділки за умови, що струм Iv = const. Розрахунок 

електромагнітної сили виконувався за допомогою тензору тяжіння Максвела T


. 

Максимум цієї залежності спосте-

рігається, якщо τp/τ = 0,45, що від-

повідає τp = 0,021 м, і є досить бли-

зьким до розрахованого згідно з (2) 

оптимального значення. 

Крива 6 ілюструє середнє 

значення електромагнітної сили під 

час переміщення якоря в межах по-

люсної поділки, коли струм двигу-

на дорівнює нулю. З наведеної ха-

рактеристики випливає, що за кри-

терієм мінімуму гармонік електро-

магнітної сили, оптимальним є ви-

бір відношення τp/τ в межах 

0,5...0,65. 

Амплітуда електромагнітної сили може бути записана у вигляді 
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2
sin2Ψ  – амплітуда потокозчеплення обмотки; w – кількість 

витків обмотки; Ivm – амплітудне значення струму ЛМД. 

Питоме значення амплітуди електромагнітної сили запишеться 
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LM  – об’єм активної зони ЛМД; De – зовнішній діаметр (див. 

рис. 1); Lc = 2рτ – довжина активної зони; р – кількість пар полюсів; ns – кількість 

пазів статора; τs – ширина паза; hbi – висота спинки статора; kfill – коефіцієнт запов-

нення паза; Scon – площа перетину провідника обмотки. 

Максимум відношення (4), залежно від зовнішнього діаметра, визначиться з 

рівняння 0






 e
LM

em D
V

F
, звідки biine hDD 42  . 

На рис. 3 показано залежності амплітуди електромагнітної сили (криві 1) та її 

питомого значення (криві 2) від зовнішнього діаметра ЛМД. Згідно з виразом (4), 

Рис. 2 Магнітна індукція в повітряному проміжку та 

електромагнітна сила циліндричного ЛМД: μr = 

1,03; Din = 0,086 м; Da = 0,0804 м; Dpm = 0,07 м; 

τ = 0,046 м; τpm = 0,03 м; Brem = 1,31Тл; 2p = 4 
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максимум питомої електромагнітної сили, у цьому разі, відповідає діаметру De = 

0,22 м. Більш детальний чисельний польовий аналіз (штрихова лінія), для тих самих 

розмірів ЛМД, показує, що максимум спостерігається за дещо меншого значення 

діаметра De = 0,21 м. Незначна відмінність (у межах 5%) пояснюється зростанням 

впливу потоків розсіювання зі збільшенням зовнішнього діаметру, які нехтуються в 

аналітичній моделі. 

Після визначення конструктив-

них та електромагнітних параметрів 

проведено розрахунок електромехані-

чних процесів ЛМД залежно від пара-

метрів та режиму навантаження. 

Електромеханічна система дос-

ліджується за таких припущень. На-

пруга джерела живлення та струм 

ЛМД є синусоїдними. Параметри ма-

шини сталі й не залежать від режиму 

роботи. Еквівалентна механічна схема 

(рис. 4, а) містить нерухомий статор 1 

із обмоткою 2. Якір 3 коливається під 

дією електромагнітної сили Fev відно-

сно статора, на пружинах 4 з жорсткі-

стю k. Вважається, що коефіцієнти в’язкого тертя b та жорсткості k є еквівалентни-

ми, тобто враховують відповідні коефіцієнти двигуна разом із навантаженням. 

Електрична схема заміщення (рис. 4, б) представлена послідовно з’єднаними 

опором Rsv, індуктивністю Lv та джерелом еv, що моделюють відповідно активний 

опір обмотки статора, індуктивність обмотки та інду-

ковану внаслідок руху якоря ЕРС. 

Наведеним схемам заміщення відповідає така 

система рівнянь, записаних у частотній області 
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VXj

XbjXkIKXm

VKLjRIU
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Evvsvvv

                (5) 

де vv IU ,  – комплекси відповідно напруги живлення 

та струму ЛМД; KEv – коефіцієнт ЕРС; V  – швидкість 

якоря; ma – маса якоря; X  – переміщення якоря від-

носно статора; KFv – коефіцієнт електромагнітної си-

ли (з виразу (3)  mFvK Ψ ); k – еквівалентний кое-

фіцієнт жорсткості пружної підвіски ЛМД та наван-

таження; b = bv + bl – сумарний коефіцієнт в'язкого 

тертя двигуна та навантаження; bv – коефіцієнт в'яз-

кого тертя двигуна; bl – коефіцієнт в'язкого тертя навантаження. 

Визначивши з другого та третього рівняння системи (5) швидкість, і підстави-

вши в перше, отримаємо 

Рис. 4 Еквівалентна механічна 

(а) та електрична (б) схеми 

а 

б 

Рис. 3 Амплітуда електромагнітної сили Fem та її 

питоме значення Fem/VLM: hbi = 0,011 м; Lc = 

0,184 м; Іvm = 25 А 
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 складники. За аналогією з електричними колами, акти-

вний та реактивний механічні опори визначаться відповідно як дійсна та уявна час-

тини комплексного еквівалентного механічного опору 
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Прирівнявши уявні частини електричного та механічного опорів, отримаємо 

умову резонансу напруг, звідки можливо визначити дві частоти електричних резо-

нансів ЛМД: 

.
2

)(4)2(2
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22222

2,1
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vFvEvavavvaFvEvavvaFvEv
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  (7) 

Використовуючи вирази для відповідних опорів, отримано залежності елект-

ромеханічних характеристик ЛМД від параметрів схеми заміщення: 

коефіцієнт потужності 
   22

mecvmecsv
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PF




 ;                           (8) 

амплітуда коливань якоря 
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bbK
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де Vm, Evm, Іvm – амплітудні значення відповідно швидкості, ЕРС та струму. 

З останнього виразу випливає, що максимум ККД спостерігатиметься на час-

тоті 0 amk . 

Полюсність магнітної системи якоря зумовлює варіацію індуктивності обмот-

ки під час руху та виникнення реактивної компоненти електромагнітної сили, що 

зумовлена різною магнітною провідністю явнополюсного якоря по поздовжній та 

поперечній осях. На інтервалі руху якоря від положення -Xm до Xm механічна робота 

реактивної компоненти електромагнітної сили дорівнює 

 
4

22222

3

22sin2




 



mmvmvm
X

X
ermecr

XXIL
dxFW

m

m

, 

де Lvm – амплітудне значення індуктивності обмотки статора; θ – фазовий кут між 

синхронною електромагнітною силою та переміщенням. 

Аналіз цього виразу свідчить, що робота має додатне значення в тому разі, ко-

ли фазовий кут θ > π/2, тобто коли ω > ω0, і від’ємне значення, якщо θ < π/2 (а за θ = 
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π/2 її робота дорівнює нулю). Тому в ЛМД із явнополюсним якорем максимум ККД 

зі зростанням струму зміщується в область вищих частот. 

Оптимальне значення кута, за якого робота, що виконується обома компонен-

тами електромагнітної сили (синхронною та реактивною) матиме максимальне зна-

чення, визначиться виразом 

     
  





















22

22222222222222

232

2162Ψ9Ψ3
arccos

mmvmvm

mmvmvmmmmm

XXIL

XXILXX
. (12) 

За відомими параметрами технологічного процесу – амплітудою коливань, ча-

стотою, прискоренням робочого органу, визначаються головні розміри та інші конс-

труктивні параметри машини. 

У конструкції ЛМД зі шліцами (див. рис. 1, б), амплітуда потокозчеплення 

обмотки Ψm зростає зі збільшенням відношення ширини полюса τp до полюсної по-

ділки τ. ККД двигуна та амплітуда коливань зростатимуть зі зменшенням полюсної 

поділки. Оскільки остання, у такому разі, дорівнює сумі ширини постійного магніту 

τpm та звуженої частини полюса τf (див. рис. 1, б), то цей параметр буде визначатися 

допустимим магнітним навантаженням магнітопроводу. Ширина полюса, за такої 

умови, може визначатися за критерієм максимуму першої гармоніки магнітної інду-

кції в повітряному проміжку (2). 

На рис. 5 показано (переривчастими лініями) залежності амплітуди коливань 

та ККД від полюсної поділки, отримані з урахуванням, що amk 0 , тобто 

забезпечується режим наближений до механічного резонансу. У цьому разі вирази 

для амплітуди коливань та ККД набудуть відповідно вигляду: 
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 .    (13) 

У конструкції без шліців (див. рис. 1, а) ширина полюса та полюсна поділка є 

пов’язаними (τ = τpm + τf), і вибір ширини полюса має здійснюватися з урахуванням 

необхідного режиму роботи ЛМД. 

На рис. 5 показано (суцільними лініями) залежності амплітуди коливань та 

ККД, розраховані згідно з (13), для зазначеної конструкції. Обидві залежності мають 

максимуми, що відповідають однаковим значенням полюсної поділки. Якщо прийн-

яти за оптимальний критерій максимум ККД, то необхідні конструктивні співвідно-

шення можливо отримати із залежностей, представлених на рис. 6, де показано від-

ношення  mXx  та ККД, як функції частоти, для різних значень коефіцієнту 

в’язкого тертя b. Тут оптимальний показник xτ визначається з умови максимуму 

ККД та амплітуди коливань (див. рис. 5). У діапазоні частот від 25 до 100 Гц опти-

мальне відношення Xm/τ варіюється залежно від параметрів навантаження в межах 

0,18...0,4. З підвищенням робочої частоти це значення зменшується, і навпаки. 

Як видно з наведеного рисунку, ККД зменшується зі зменшенням частоти ко-

ливань, що є наслідком зменшення механічної потужності. Очевидно, що зі знижен-

ням частоти, для забезпечення високого значення ККД, має зростати потужність на-
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вантаження або зменшуватися потуж-

ність машини. Крім того, потрібно врахо-

вувати, що зі зростанням частоти збіль-

шуються магнітні втрати. Це означає, що 

характеристика ККД матиме максимум 

залежно від режиму роботи, який має ви-

значатися за допомогою більш точних 

моделей ЛМД. 

Під час попереднього проєктування 

для вибору конструктивних параметрів 

можливо використовувати вирази (13) та 

характеристики, наведені на рис. 6, із 

урахуванням потужності навантаження, 

значення якого може бути задано з умов 

технологічного процесу, чи визначено, 

якщо відомо його характер. Так, для навантаження, що має характер в’язкого тертя, 

потужність дорівнює 222
ml XbР  . Прирівнявши вираз для електромагнітної по-

тужності до потужності навантаження, отримаємо 
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Тоді, з відношення Fem/VLM, можуть ви-

значитись об’єм активної зони VLM, зов-

нішній діаметр De та довжина активної 

зони машини Lc, пов’язані виразом 

LMece VpDLD 4222  . 

Загалом можна відмітити, що з під-

вищенням робочої частоти ЛМД змен-

шується відношення амплітуди коливань 

до полюсної поділки, що відповідає максимуму ККД процесу. Водночас більшим 

навантаженням відповідає менше значення xτ за умови фіксованої частоти. 

Сформульовані принципи становлять основу процесу синтезу конструктивних 

параметрів ЛМД на етапі попереднього проєктування. Надалі конструкція може 

уточнюватися за допомогою більш детальних міждисциплінарних моделей, що вра-

ховують вплив фізичних процесів, знехтуваних в аналітичних моделях. 

Рис. 6 Відношення xτ=Xm/τ та ККД як фун-

кції частоти та навантаження: b1 = 

700 кг/с; b2 = 500 кг/с; b3 = 300 кг/с; b4 = 

100 кг/с; b5 = 50 кг/с; b6 = 25 кг/с 

Рис. 5 Амплітуда коливань та ККД в залежно-

сті від полюсної поділки: Din = 0,086 м;  

Da = 0,0804 м; Dpm = 0,07 м; τр = 0,0195 м;  

τpm = 0,03 м; Brem = 1,31 Тл; b = 700 кг/с;  

ω = 314,16 рад/с 
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У третьому розділі проведено моделювання електромеханічних процесів 

ЛМД вібраційної дії за допомогою уточнених чисельних моделей. 

Деякі застосування ЛМД (вібраційне подрібнення, помел, транспортування) 

потребують роботи в більш ширшому діапазоні частот. На рис. 7 показано будову 

ЛМД із рухомою обмоткою, призначеного для створення вібраційних навантажень у 

частотному діапазоні 0-2 кГц. 

         
                        а                                                                      б                                                   в 

Рис. 7 ЛМД вібраційної дії (а), його будова (б) та розрахункова модель (в) 

 

Унаслідок протікання в суцільному осерді вихрових струмів, значення пара-

метрів електричної схеми заміщення залежать від частоти. Відповідні параметри ви-

значалися за результатами польового розрахунку згідно з рівняннями квазістаціона-

рного електромагнітного поля в частотній області. Унаслідок осьової симетрії ма-

шини, задача вирішувалася в осесиметричній постановці. У розрахунковій моделі 

ЛМД (рис. 7, в) використовувалися такі рівняння. 

Для навколишнього середовища (область D1)   01
0  

А . Для масивних 

магнітопроводів (області D2, D3), виконаних із конструкційної сталі, рівняння поля 

матимуть такий вигляд 
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де σFe = 6,11·10
6
 См/м – питома електропровідність сталі. 

Для області постійного магніту (D4) рівняння поля має вигляд 

0)( 11
0  

АА rpmj , 

де σpm – провідність матеріалу магніту. 

Рівняння поля для області котушки (D5), за умови рівномірного розподілу 

струму в перетині провідників обмотки, запишеться як   eJА  1
0 . 

Каркас обмотки являє собою бронзову трубку, розрізану вздовж для зменшен-

ня вихрових струмів. Тому для області D6 задано відповідну провідність – σbr = 

4,6·10
7
 См/м. Рівняння для цієї області матимуть вигляд 
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де Ve – скалярний електричний потенціал; J  – густина індукованого струму, а інтег-

рування здійснюється по області D6. 

Як граничні умови, задано умову симетрії відносно осі z (див. рис. 7, в) та 

умову магнітної ізоляції на зовнішніх границях розрахункової області D1 – Аυ = 0. 

Для розрахунку характеристик, спочатку отримувалися залежності активного 

та реактивного електричних опорів, а також індуктивності обмотки від частоти 

(рис. 8), для сталого синусоїдного струму (Iv = 0,5 A) та сталих значень синусоїдної 

напруги (1 В та 2,5 В). 

           
                                           а                                                                            б 

             
                                в                                                                            г 

Рис. 8 Залежність параметрів ЛМД від частоти: Іv = 0,5 А (а); Uv = 1 В (б); Uv = 2,5 В (в, г) 

 

У разі, коли задано напругу живлення ЛМД, струм має обчислюватися на під-

ставі параметрів заступної схеми, які також залежать від струму, тобто величини є 

взаємопов’язаними. Ця проблема вирішувалася за допомогою одночасного розраху-

нку польової задачі та колової. Для цього механічна частина моделі була представ-

лена еквівалентною ланкою у вигляді відповідних електричних опорів, визначених 

згідно з виразами (6). 

Аналіз отриманих результатів свідчить, що в робочому діапазоні частоти спо-

стерігається значна зміна параметрів ЛМД. Так, з рис. 8 видно, що активний опір 

зростає більш ніж у два рази проти значення опору постійному струму. Також зме-

ншується (більш ніж у двічі) коефіцієнт електромагнітної сили. 

Після визначення параметрів механічної та електричної схем заміщення, мо-

жуть бути розраховані електромеханічні характеристики машини (рис. 9). Суціль-

ною лінією показано результати, отримані за допомогою представленої моделі із за-
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лежними від частоти параметрами, переривчастою – розрахунок із постійними па-

раметрами (незалежними від частоти). Маркером показано експериментальні дані, 

отримані за допомогою дослідного зразка ЛМД. 

             
                                   а                                                                               б 

                
                                   в                                                                                  г 

Рис. 9 Характеристики ЛМД: амплітуда коливань Xm для випадків Iv = 0,5 А (a) та Uv = 2,5 B (б); 

струм Iv (в) та коефіцієнт потужності PFv (г) для Uv = 2,5 B 

 

Як випливає з отриманих даних, точність розрахунку амплітуди коливань, 

струму та коефіцієнту потужності за допомогою моделі зі змінними параметрами в 

середньому становить 9,5% порівняно з експериментальними результатами. Це на 

18% менше ніж у моделі з постійними параметрами. 

Запропонований підхід для розрахунку електромагнітних параметрів та елект-

ромеханічних характеристик ЛМД, враховує залежність параметрів схеми заміщен-

ня від робочої частоти, сили струму та режиму роботи й забезпечує підвищення то-

чності розрахунку електромеханічних коливальних процесів у разі широкого діапа-

зону зміни робочої частоти (0-2000 Гц). 

Суттєвого підвищення точності розрахунку електромеханічних процесів мож-

ливо досягти врахувавши зміну параметрів схеми заміщення впродовж періоду змі-

ни струму. Водночас, механічний розрахунок має виконуватися сумісно з розрахун-

ком поля, оскільки задачі пов’язані між собою. Ця проблема вирішувалася за допо-

могою методу скінченних елементів на підставі рівнянь нестаціонарного магнітного 

поля в часовій області із застосуванням рухомого типу розрахункової сітки в області 

якоря. Конструкція дослідної машини та її розрахункова геометрія показані на 

рис. 10. 
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                                                а                                                       б                                     в    

Рис. 10 ЛМД вібраційної дії (а), розрахункова модель (б) та густина індукованих струмів у пере-

тині полюса якоря (в) 

 

Для відповідних розрахункових областей (рис. 10, б), рівняння поля задавали-

ся згідно наступного. 

Для областей навколишнього середовища (D1, D6, D10, D11) 

  01
0  

A . 

Масивні полюси якоря (області D3, D4) виконані з конструкційної сталі та 

мають радіальні розрізи для зменшення інтенсивності вихрових струмів. Для рухо-

мих провідних областей рівняння поля матимуть такий вигляд: 

   ;
D4D3,

1
0 eFeFerFe V

t








AVA

A
 04D,3D

4D,3D

 dS
S

J  – полюси яко-

ря (області D3, D4); 

  01
0 




 

AVA
A

brbr
t

 – немагнітний стрижень (область 

D2), де V = (0,vz,0) – вектор швидкості руху якоря; SD3, SD4 – площі перетину полю-

сів; J – густина індукованого струму. 

Для областей полюсів задавалася характеристика намагнічування сталі згідно 

з виразом   BBH
1

 . 

Обмотка ЛМД містить дві котушки (області D7, D8) з відповідним рівнянням 

поля   eJA  1
0 . Густина струму обмотки Je визначається після розрахунку 

струму згідно з рівнянням рівноваги напруг 

 











2

1

2n

n Sn
n

n
svvv dS

t

rA

S

w
Riu , 

де w – кількість витків котушки, а Sn – її перетин. 
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Для матеріалу постійного магніту (область D5) задається рівняння стану 

remr BHB  0 . Відповідне рівняння поля має такий вигляд 

     0
1

0 


remr BA . 

Області статора (D7, D8, D9, див. рис. 10, б) та область повітря, що до нього 

прилягає (D6), мають фіксований тип розрахункової сітки скінченних елементів. То-

ді як рухома частина (області D1-D5) моделюється за допомогою рухливої сітки, яка 

переміщується відповідно до рівняння руху якоря. Області D10, D11 мають сітку, 

що деформується залежно від поточного положення якоря. 

Результати розрахунку робочих характеристик ЛМД, за допомогою представ-

леної моделі, показано на рис. 11 (лініями). Розрахунок проводився для значень час-

тоти: 24,2; 24,9; 25,6 Гц, за умови сталого струму – Iv = 4,75 А. Параметри пружно-

в’язкого навантаження варіюються в межах: bl = (17÷31) кг/с; kl = (3600÷26100) Н/м. 

            
                                              а                                                                             б 

            
                                              в                                                                               г 

Рис. 11 Розрахункові та експериментальні характеристики ЛМД 

 

Як видно з представленого рисунку, результати розрахунку добре узгоджу-

ються з експериментальними даними, що показані маркером, розбіжність із якими 

становить 3%. 

У четвертому розділі наведено результати досліджень ЛМД у вібраційних 

будівельних системах із багатьма ступенями вільності. 
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Для двомасової вібраційної системи, представленої лінійними диференційни-

ми рівняннями, вирази для розрахунку електромеханічних характеристик ЛМД були 

отримані аналітично. З рівнянь динаміки двигуна визначаться відповідні складники 

еквівалентного механічного опору: 
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 , 

де   kkkmbbkmkmmmC bvavbbavbba  22
1 ; bb – коефіцієнт в’язкого тертя 

навантаження;   vbabbvbvav kbmbkbmbmbC 222
2 ; 33

3  abb mkmС ; 

mb, kb – відповідно маса та жорсткість пружин робочого органу. 

Коефіцієнт потужності ЛМД можливо визначити за виразом (8). 

Амплітуда коливань якоря двигуна визначиться виразом 
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 . 

Оскільки реактивний механічний опір Xmec має дві ділянки, що мають індукти-

вний характер, та дві ділянки з ємнісним, то в такій системі можуть спостерігатись 

електричні резонанси на чотирьох різних частотах коливань. Це ілюструє рис. 12, де 

показано залежність коефіцієнту потужності ЛМД від частоти (тут av mk0 ). 

Також на рисунку показано залежність ККД, розраховану за виразом 
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де 22
4  abb mkmС . 

Двомасова механічна схема є типовою, зокрема, для вібраційних площадок, 

що застосовуються в будівельному виробництві під час формування бетонних виро-

бів. Більш детальне дослідження динамічних властивостей таких систем (з ураху-

ванням нелінійностей) зручно проводити чисельними методами. 

Конструкція вібраційної площадки 

(рис. 13, а) містить лінійний двигун 1, пла-

тформу із сумішшю 2, що закріплена на 

пружних елементах 3. На рис. 13, б наведе-

на еквівалентна схема коливальної механі-

чної системи. 

Рівняння рівноваги напруг обмотки 

ЛМД має вигляд 

 vvpmsvvv iL
dt

d
Riu  Ψ , 

де  


 x
mpm sinΨΨ  – потокозчеплення 

обмотки від поля магнітів залежно від по-

ложення якоря х; Ψm – амплітуда потокозчеплення;  


 xLLL vmavv
2cos  – індук-

тивність обмотки; Lav, Lvm – відповідно середнє та амплітудне значення індуктивнос-

ті обмотки. 

Рис. 12 Коефіцієнт потужності та ККД 
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Рівняння руху кожної з мас мають вигляд: 
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де ma – маса якоря двигуна; xa – абсолютне переміщення якоря; x = хa – хp – перемі-

щення якоря відносно статора; 
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v
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  – 

електромагнітна сила; FCf – сила сухого 

тертя; mp – маса віброплощадки з бетон-

ною сумішшю; xp – переміщення вібро-

площадки; kp – коефіцієнт жорсткості 

пружин віброплощадки; bp – коефіцієнт 

в'язкого демпфування віброплощадки. 

Параметри моделі ЛМД, отримані 

за результатами чисельного розрахунку 

магнітного поля, є такими: Ψm = 2,35 Вб; 

Lav = 0,071 Гн; Lvm = 0,0035 Гн. 

Для дослідження динамічних вла-

стивостей системи «ЛМД-

віброплощадка», було розроблено її модель у середовищі Matlab/Simulink, що пока-

зана на рис. 14. 

 
Рис. 14 Simulink-модель системи «ЛМД-віброплощадка» 

 

Розрахунки проводилися за таких параметрів системи: ma = 77 кг; bv = 

1350 кг/с; kv = 0,687·10
6
 Н/м; mp= 200 кг; bp = 7500 кг/с; kp = 1,97·10

6
 Н/м; FCf = 15 Н; 

Rsv = 5,1 Ом; τ = 0,071 м. На рис. 15 представлено залежності ККД від частоти, окре-

Рис. 13 Віброплощадка для ущільнення бе-

тонної суміші (а) та її еквівалентна схема (б) 

 

б 

а 
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мо для двигуна η (крива 1) а також для всієї системи Ση (крива 2), розрахованих за 

виразами: 

)/( 11








t

Tt
vv

t

Tt
ev dtiuTvdtFТ ; 

)/( 121








t

Tt
vv

t

Tt
pp dtiuTdtvТb . 

Найбільше значення ККД від-

повідає частоті другої головної фо-

рми коливань, тобто коли рухомі 

маси рухаються в протифазі, і дорі-

внює 0,37 для лінійного двигуна, та 

0,1 для всієї системи. Водночас відношення потужності споживання Pv до амплітуди 

сили інерції робочого органу F0 становить 0,19 Вт/Н, що є меншим на 9% за анало-

гічний показник для площадок із обертовим приводом від асинхронних двигунів. 

Під час формування бетонних виробів складної форми, важливо забезпечити 

рівномірність розподілу вібраційного навантаження по об’єму виробу. Це може до-

сягатися за допомогою бігармонічних або полігармонічних коливань. Залежно від 

режиму роботи та необхідної форми коливань, можливе одночасне застосування од-

ного, двох чи трьох ЛМД. За допомогою розробленої комп’ютерної моделі визначе-

но, що така конструкція дає змогу через зміну амплітуд напруг, фаз та частот дже-

рел живлення, отримувати різні траєкторії руху робочого органу, як в окремій пло-

щині, так і в тривимірному просторі, впливаючи на ефективність процесу. 

За допомогою розробленої комп’ютерної моделі 

ЛМД, в електромеханічній системі процесу вібраційно-

го занурення будівельної палі в ґрунт, проведено дослі-

дження загальних якісних та кількісних закономірнос-

тей та отримано практичні показники процесу. 

Поклавши, що початок координат пов'язаний із 

нерухомою відносно ґрунту точкою (рис. 16), рівняння 

руху кожної маси запишуться: 
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 (15) 

де хs – переміщення статора ЛМД та палі; ms – маса палі 

з приєднаним вантажем; g – прискорення вільного па-

діння; Fb – опір ґрунту на боковій поверхні палі; mpl – 

маса ґрунтової пробки; kgr – коефіцієнт пружності ґрун-

Рис. 16 Розрахункова схема 

тримасової системи «ЛМД-

паля-ґрунт»: 1 – ЛМД; 2 – 

паля; 3 – якір ЛМД 

Рис. 15 ККД лінійного двигуна (1) та системи «лі-

нійний двигун-віброплощадка» (2), відношення 

Рv/F0 (3) в залежності від частоти джерела живлення 
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ту; Ffr – лобовий опір ґрунту; h0 – межа пружної деформації ґрунту; хpl – переміщен-

ня ґрунтової пробки. 

Чисельне вирішення рівнянь динаміки системи проводилося за допомогою ро-

зробленої комп'ютерної моделі. ККД процесу занурення визначався як відношення 

механічної потужності, що необхідна для занурення палі з несучою здатністю Ркр зі 

швидкістю Vs, до електричної потужності споживання ЛМД Рv, або за кожний пері-

од коливань dt
P

GFFv

T
t

t

Tt v

bfrs









)(1
)( , де ΣG – сумарна вага двигуна, палі та 

приєднаного вантажу. 

Розрахунок проводився за таких параметрів системи: Ψm = 2,35 Вб; Lav = 

0,071 Гн; Lvm = 0,0035 Гн; Rsv = 5,1 Ом; bv = 1350 кг/с; FCf = 15 Н; mp = 700 кг; діаметр 

палі dp = 0,101 м; h0 = 0,002 м. 

Максимальний ККД проце-

су віброзанурення (рис. 17) відпо-

відає частоті фазового механічно-

го резонансу, коли фазовий кут 

між електромагнітною силою та 

швидкістю якоря θ
*
 ≈ 0º. Мініма-

льне діюче значення струму Iv 

спостерігається на частоті фазово-

го резонансу й мало залежить від 

маси якоря mа. Відношення поту-

жності споживання Рv до ампліту-

ди сили інерції робочого органу 

F0 варіюється залежно від часто-

ти, і становить 0,09 Вт/Н для частоти 14 Гц, що є меншим на 10÷20% за аналогічний 

показник для занурювачів поздовжнього типу з обертовим приводом від асинхрон-

них двигунів. 

У п’ятому розділі досліджено електромеханічні процеси ЛМД із віброудар-

ним режимом навантаження. У деяких будівельних технологічних процесах кращу 

ефективність забезпечують асиметричні коливання, коли прискорення робочого ор-

гану залежить від напрямку його дії. До таких процесів належать, зокрема, процеси 

занурення, транспортування, а також формування та ущільнення бетонних виробів. 

Для ударно-вібраційних площадок, що застосовуються в будівельному вироб-

ництві під час формування бетонних виробів, типовою є двомасова механічна схема. 

Для дослідження електромеханічних процесів, було вдосконалено математичну мо-

дель ЛМД, за допомогою врахування сили контактної взаємодії, що описується фо-

рмулою Герца 2
3

 imim KF , де Kim – стала, яка залежить від властивостей матеріа-

лів, що ударяються; α = x - Δ – відносне зближення тіл; Δ – попередній зазор між 

ударником та демпфером. Вирішення рівнянь динаміки системи проводилося засо-

бами структурного моделювання в середовищі Simulink/Matlab. 

Рис. 17 Характеристики віброзанурювача: kv = 

687154 Н/м; mа = 100 кг; хs = 1,5 м 
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Суттєвого спрощення аналізу динамічних режимів ЛМД можливо досягти за 

допомогою дискретизації рівнянь, представлених у часовій області, згідно з методом 

точкових відображень Пуанкаре. Січна площина визначається як 

  0
15 :,:  SkX , 

де  dtdxxdtdiiu aavvvk ,,,,X  – вектор рішень; S
1
 = [0, 2π); β – кутова координата, 

що в цьому випадку має зміст фазового кута напруги живлення. Траєкторія Xk, з пе-

ріодом Т = 2π/ω, проходить через поверхню Σ. Послідовність таких перетинів фор-

мує відображення Пуанкаре. 

Діаграму біфуркацій струму ЛМД, 

залежно від частоти напруги живлення ω, 

показано на рис. 18. Значення струму фік-

сується в моменти часу t = 2πm/ω + π/2ω 

(m – ціле число), що відповідають кутовій 

координаті синусоїдної напруги живлення 

рівній β = 2πm + π/2. Діюче значення на-

пруги 26 В. Попередній зазор між ударни-

ком та демпфером становить Δ = 0,0045 м. 

Ділянки, що прилягають до точок а1, 

а2 зліва та справа, відповідають суто віб-

раційному режиму. На проміжку між точ-

ками а1 та а2 режим є віброударним. При-

чому для частоти ω1 = 182,2 рад/с один удар припадає на два цикли збудження, для 

частоти ω2 = 194,15 рад/с один удар відповідає кожному циклу збудження. 

На рис. 19 показано залежність характеристик двигуна від ударного приско-

рення якоря Aam та сили удару Fimm (максимальні значення) для обох зазначених ви-

ще режимів. Зміна прискорення (та сили удару) реалізується за допомогою зміни 

амплітуди напруги живлення ЛМД. 

Як видно з наведених даних, для режиму, коли один удар припадає на два ци-

кли збудження (рис. 19, в, г), характеристики набувають двох значень, одне з яких 

належить до безударного періоду, інше – до ударного. Зростання ударного наванта-

ження призводить до погіршення енергетичних показників ЛМД (коефіцієнтів по-

тужності PFv та гармонік струму THD). 

Характеристики наведені вище, відповідають стійким, періодичним режимам 

роботи. Зміна електричних та механічних параметрів системи може суттєво вплину-

ти на її поведінку, спричинити виникнення нерегулярних режимів роботи. У синх-

ронних машинах із постійними магнітами, значний вплив на динамічну поведінку 

мають конструктивні особливості, пов’язані з конфігурацією та інтенсивністю поля 

збудження. На рис. 20, а показано діаграму біфуркацій струму ЛМД залежно від ам-

плітуди потокозчеплення обмотки, що реалізується зміною магнітного потоку пос-

тійних магнітів. Діаграма відповідає випадку: ω = 153,9 рад/с; Uv = 19,9 В; Δ = 

0,0045 м; ma = 9,8 кг, й отримана за допомогою повільної зміни амплітуди потокоз-

чеплення Ψm (3,143·10
-4

 Вб/с). 

На ділянці b1b2, діаграми, режим суто вібраційний, і як видно з рис. 20, б, 

струм на цій ділянці має найменші значення коефіцієнту гармонік THD. У віброуда-

Рис. 18 Діаграма біфуркацій струму 

ЛМД під час зміни частоти ω 
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рному режимі значення коефіцієнту гармонік погіршується. На ділянці b2b3 режим є 

періодичним, віброударним. Подальше зростання амплітуди потокозчеплення зумо-

влює виникнення неперіодичних режимів роботи, і коефіцієнт гармонік струму на 

цій ділянці стає невизначеним. 

          
                               а                                                                               б 

         
                               в                                                                                г  

Рис. 19 Характеристики ЛМД: для частоти ω2 (а, б); для частоти ω1 (в, г) 

 

       
                                 а                                                                                  б 

Рис. 20 Діаграми біфуркацій струму iv (а) та коефіцієнту гармонік THD (б) унаслідок зміни амплі-

туди потокозчеплення Ψm 
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Як видно з рисунка 20, б, відношення амплітуди магнітної індукції в повітря-

ному проміжку (від поля постійних магнітів) Bg до лінійного струмового наванта-

ження Asv, за якого ЛМД втрачає стійкість, становить 3,95·10
-5

 Тл·м/А. Для підви-

щення стійкості необхідно збільшувати значення магніторушійної сили обмотки 

статора або зменшувати значення магнітної індукції в повітряному проміжку, що 

створюється постійними магнітами. 

Збільшення напруги живлення, і як наслідок, збільшення електромагнітної си-

ли, призводить до збільшення ударних прискорень та більш складної поведінки ди-

намічних змінних. На рис. 21 показано фазовий портрет системи та відповідні часові 

діаграми для випадку, коли напруга живлення ЛМД становить В35vU  і спостері-

гається квазіперіодичний перебіг електромеханічних процесів. 

 
Рис. 21 Фазовий портрет швидкості, струму та переміщення якоря va(iv,xa), а також часові діаграми 

для випадку Uv = 35 B 
 

Фазовий портрет та часові діаграми для випадку, що ілюструють хаотичний 

режим коливань, і відповідають значенню напруги живлення В115vU , показано 

на рис. 22. 

 
Рис. 22 Фазовий портрет швидкості, струму та переміщення якоря va(iv,xa), а також часові діаграми 

для випадку Uv = 115 B 
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Наявність електромеханічних коливальних процесів із хаотичною динамікою 

забезпечує можливість використання ЛМД для реалізації хаотичного режиму руху 

робочих органів будівельних машин та механізмів і дає змогу розширити їхні функ-

ціональні можливості. 

У шостому розділі проведено дослідження втрат та енергоефективності віб-

раційних ЛМД будівельних машин. Підвищення вібростійкості двигуна потребує 

збільшення жорсткості конструкції як статорної, так і якірної частин, що призводить 

до необхідності застосування масивних магнітопроводів із конструкційних сталей. 

Крім того, такий тип машин має, як правило, невелику кількість полюсів та зіставну 

довжину активних частин статора та якоря. Перше зумовлює значний вплив потоків 

крайового ефекту на загальне магнітне поле машини, друге – суттєву зміну цих по-

токів під час руху якоря. 

Дослід короткого замикання дає змогу виявити магнітні втрати, пов’язані зі 

зміною магнітного поля внаслідок зміни струму обмотки. Під час визначення втрат 

короткого замикання передбачається, що якір машини зафіксований у нерухомому 

стані, а отже зміна магнітного поля внаслідок дії поля якоря не проявляється. 

Для розрахунку магнітних втрат використовувалася польова модель, наведена 

в розділі 3. Якір дослідної машини (див. рис. 10, а) є нерухомим, тобто рівняння ру-

ху з розрахункової моделі вилучається. Крім того, розглядалося два варіанти вико-

нання полюса якоря. Перший, коли полюс виконаний суцільним, другий, коли по-

люс виконаний із того ж матеріалу (Ст4), проте має осьовий розріз. 

Для визначення втрат у масивних полюсах, вираз для об’ємних резистивних 

втрат (Вт/м
3
)  


 

t

Tt
eddy dtEJ

T
P 1  інтегрувався по об’єму двох полюсів Vpole (обла-

сті D3, D4, див. рис. 10, б), тобто 
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де Еυ, Jυ – відповідно напруженість електричного поля та густина струму 

(υ-компоненти); r – відстань від осі симетрії до поверхні інтегрування; Spole – площа 

перетину полюсів. Усі інші види втрат у магнітопроводі якоря нехтувались. 

Магнітні втрати в магнітопроводі статора, який виготовлений шихтованим з 

електротехнічної сталі, представлені сумою трьох складників (в осесиметричному 

наближенні): 

від вихрових струмів core
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втрати на гістерезис  
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де Score – площа перетину магнітопроводу статора; α = 3, khys = 2,148·10
-3

, keddy = 

1,96·10
-4

, kexc = 6,97·10
-4

 – коефіцієнти, що характеризують параметри матеріалу 
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(шихтована електротехнічна сталь 3411), отримані за результатами власних дослі-

джень; ρcore – густина електротехнічної сталі; Bn – компоненти вектора магнітної ін-

дукції в циліндричній системі координат; n – r, z; Bmn – амплітуда магнітної індукції. 

На рис. 23 показано (лініями) залежності сумарних магнітних втрат ЛМД Pmag 

від густини струму в обмотці Je, розраховані згідно з наведеними вище виразами. 

Залежності представлені для трьох значень частоти струму: 20; 50; 75 Гц. Маркером 

показано експериментальні дані, отримані за допомогою дослідного зразка ЛМД, 

полюси якого спочатку виконувалися суцільними. Потім, після проведення досліду 

короткого замикання, полюси розрізалися й експеримент повторювався знову. 

        
                                  а                                                                             б 

Рис. 23 Залежність сумарних магнітних втрат у ЛМД із суцільними (а) та розрізними (б) полюсами 

якоря в режимі короткого замикання 
 

Як випливає з отриманих даних, розрізна конструкція полюса забезпечує зме-

ншення сукупних магнітних втрат, у режимі короткого замикання, приблизно на 

20% проти суцільної. 

У робочому режимі ефективність двигуна суттєво залежить від режиму наван-

таження. Використовуючи математичну модель ЛМД вібраційної дії, можна записа-

ти вираз для ККД 
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З наведеного виразу, за допомогою диференціювання по bl, визначиться нава-

нтаження, за якого ККД буде максимальним 
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Аналіз виразів (20, 21) свідчить, що навантаження, яке відповідає найвищому 

ККД, залежить від механічних та електричних параметрів ЛМД, а також від частоти. 

Максимальне значення ККД, як видно з (20), спостерігатиметься коли 
2 alv mkk . Водночас, за умови фіксованої частоти, є оптимальне значення кое-

фіцієнту в’язкого тертя навантаження, визначене виразом (21), за якого ефектив-

ність буде найвища. 
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У разі роботи в неперіодичних режимах, розрахунок втрат та теплових показ-

ників машини має виконуватись одночасно з розрахунком електромеханічних про-

цесів, що зумовлено нерегулярним характером останніх. Для вирішення цієї задачі, 

було розроблено мультифізичну модель взаємопов’язаних електромагнітних, меха-

нічних та теплових процесів ЛМД вібраційної дії та досліджено його тепловий стан 

у перехідному та усталеному режимах роботи. 

Модель (рис. 24) має п’ять функціональних блоків – електричний 1, механіч-

ний 2, тепловий (перехідний режим) 3, тепловий (усталений режим) 4, та блок 5 для 

візуалізації результатів розрахунку. 

 
Рис. 24 Мультифізична Simulink-модель системи на макрорівні 

 

Теплові процеси в ЛМД задовольняють рівнянню теплопередачі у вигляді 

Q
t

C ppp 


 )Θ(Θ , 

де всі позначення є загальновідомими. Для 

переходу до дискретного аналогу цього рів-

няння, використовувався метод контрольного 

об’єму. Обираючи в якості контрольних 

об’ємів активні елементи двигуна – обмотку, 

магнітопроводи статора та якоря, зовнішній 

корпус, можливо отримати систему звичай-

них диференційних рівнянь, записаних від-

носно невідомих значень температури в 

центральних точках зазначених елементів. 

Цій системі відповідає еквівалентне теплове 

коло, яке показано на рис. 25 (блок 3 на 

рис. 24). Вузлові напруги в цьому колі є ана-

логом температур відповідних елементів – 

магнітопроводу якоря, обмотки статора, маг-

нітопроводу статора та корпусу, а струми у 

вітках кола є аналогом теплових потоків між 

цими елементами. 

Для обчислення втрат у шихтованому 

магнітопроводі статора ЛМД, у моделі вико-

ристовуються такі вирази: Рис. 25 Теплове коло для розрахунку 

перехідного теплового режиму (блок 3) 
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що дають змогу визначити складники питомих магнітних втрат на одиницю маси. 

Втрати в масивному магнітопроводі якоря PFe,a визначаються на підставі розрахун-

кових залежностей PFe,a(v,Iv) для дослідного двигуна, отриманих за результатами чи-

сельного польового дослідження. 

Результати розрахунку довготривалого перехідного теплового процесу (для 

діючих значень струму 4 А і 5 А) наведені на рис. 26. Суцільними лініями показано 

залежності температур корпусу двигуна, магнітопроводу якоря та обмотки статора 

від часу – результати розрахунку за допомогою теплового кола блока 3. Також на 

цьому рисунку пунктирними лініями показано значення цих температур в усталено-

му режимі – результати розрахунку теплового кола блока 4. 

      
                                             а                                                                                  б 

Рис. 26 Результати розрахунку теплового перехідного процесу: Iv = 4 A (a); Iv = 5 A (б) 

 

За результатами розрахунку режиму пуску двигуна та виходу на усталений те-

пловий режим видно, що перехідний тепловий процес дослідного зразка двигуна 

триває понад 2 години, водночас найбільш нагрітим його елементом є обмотка, яка 

(за умови діючого значення струму 4 А) нагрівається до температури біля 120 ºС. 

Застосування розробленої мультифізичної моделі дає змогу прогнозувати еле-

ктромеханічні та теплові характеристики двигуна в перехідних, усталених, форсова-

них або неперіодичних режимах роботи і забезпечити необхідні технологічні показ-

ники з урахуванням допустимого рівня температури. 

У сьомому розділі наведено результати розрахунково-експериментальних до-

сліджень вібраційних лінійних машин. Практична реалізація ЛМД вібраційної дії та 

приводів на їхній основі потребує детального вивчення характеристик цих машин у 

різних режимах роботи. 

Стенд для досліджень статичних тягових характеристик (рис. 27) має привод-

ний обертовий двигун 1, який за допомогою передачі «гвинт-гайка» 2 приєднується 

до якоря дослідної машини 3. Вимірювання положення якоря виконується за допо-

могою оптичного датчика 4. Між тяговим двигуном та дослідною машиною закріп-

лений тензометричний датчик сили 5. Джерело постійної напруги 6 забезпечує не-

обхідне значення струму, що вимірюється датчиком 7 та реєструється приладом 8. 

Сигнал, пропорційний електромагнітній силі, підсилений підсилювачем 9, подається 
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на вхід АЦП 10, звідки надходить до мікроконтролера 11. Останній забезпечує пе-

редачу даних на персональний комп’ютер 12, який виконує функцію реєстратора. 

Розроблений стенд відрізня-

ється від аналогічних конструкцій 

тим, що не має обмежень щодо на-

прямку струму в обмотці ЛМД. Це 

стало можливим завдяки застосуван-

ню між дослідним та приводним 

двигуном жорсткої передачі типу 

«гвинт-гайка», та тензодатчика дво-

направленого типу дії. За такої умо-

ви тягові характеристики можуть бу-

ти отримані безпосередньо з проце-

дури досліду в автоматичному ре-

жимі. 

Експериментальні залежності 

електромагнітної сили Fev від поло-

ження якоря x, для сталого струму 

обмотки, показані на рис. 28, а (мар-

кером). Унаслідок симетричності ха-

рактеристик відносно початку коор-

динат, залежності наведено для умовного додатного напрямку зміщення від поло-

ження електромагнітної рівноваги (коли полюси якоря розміщуються проти полюсів 

статора). Рис. 28, б ілюструє експериментальну залежність електромагнітної сили 

від струму обмотки Iv, у положенні якоря х = 0,0095 м. 

         
                                              а                                                                              б 

Рис. 28 Силові характеристики дослідної машини 
 

Електромагнітна сила дослідного ЛМД представлена двома складниками. Пе-

рший зумовлений протіканням струму в обмотці, другий – наявністю сил тяжіння 

між зубцями статора і якоря. Останній, за умови, що струм рівний нулю, для показа-

ного на рис. 28, б положення, становить 80,2 Н. Віднявши силу зчеплення між зуб-

цями Fcog, отримаємо силу, зумовлену протіканням струму в обмотці (крива Fev-Fcog 

на рис. 28, б). Сила тертя (крива Ff) зростає пропорційно струму обмотки. Це пояс-

нюється впливом радіальної електромагнітної сили, що виникає внаслідок несимет-

Рис. 27 Схема (а) та зовнішній вигляд (б) дослід-

ного стенду 

а 

б 
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ричного розташування якоря відносно статора, та її збільшенням зі зростанням 

струму. 

Дані експериментальних досліджень силових характеристик добре узгоджу-

ються з результатами розрахунку чисельним методом скінченних елементів (розбі-

жність складає 9%). Останні показано на рис. 28, а суцільними лініями. 

Експериментальне дослідження електромеханічних характеристик ЛМД віб-

раційної дії, залежно від параметрів та режиму навантаження, проводилося на стен-

ді, представленому на рис. 29. Тут якір дослідного ЛМД 1 жорстко з’єднується з 

якорем навантажувальної машини 2. Живлення дослідної машини здійснюється від 

синусоїдного джерела, що реалізується за допомогою генератора 3 та підсилювача 4. 

Під час дослідів у обмотці навантажувальної машини підтримується певне стале 

значення струму. Для цього застосо-

вується гістерезисний регулятор 

струму, який складається з мікроко-

нтролера 5 та інвертора 6. Установка 

обладнана акселерометром AS, що 

кріпиться до якоря дослідної маши-

ни. Сигнали вимірюваних величин 

подаються на багатоканальний ви-

мірювальний модуль АЦП 7 і пере-

даються до комп’ютера 8, який ви-

конує функцію реєстратора. 

Електромеханічні характерис-

тики отримувались експерименталь-

но для трьох режимів навантаження: 

сталого струму ЛМД, сталої амплі-

туди коливань, та сталого приско-

рення. На рис. 30 маркером показано 

експериментальні характеристики 

для режиму, коли струм двигуна є 

сталим – Iv = 4,75 А. Розрахунок 

проводився для трьох значень час-

тоти: 24,2; 24,9; 25,6 Гц. У цьому 

частотному діапазоні електромеха-

нічна система наближена до частоти 

механічного резонансу ωr. 

Як видно з рис. 30, 

експериментальні дані задовільно 

узгоджуються з результатами розра-

хунків згідно з аналітичною модел-

лю, які показані лініями. Оскільки 

робочий діапазон частоти порівняно 

невеликий (Δf = 1,4 Гц), зміна 

параметрів машини залежно від 

частоти практично не проявляється. 

Рис. 29 Стенд для дослідження характеристик ЛМД 

вібраційної дії: а, б – зовнішній вигляд; в – схема 

а 

б 

в 
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Водночас середня похибка розрахунку амплітуди коливань, напруги, коефіцієнту 

потужності та потужності споживання ЛМД, у режимі сталого струму, становить 

5,8% відносно експериментальних значень. 

      
                                       а                                                                           б 

      
                                       в                                                                             г 

Рис. 30 Характеристики ЛМД вібраційної дії для режиму Iv = const 

 

Загалом, основні результати, отримані в роботі, добре узгоджується з даними 

експериментів, розбіжність із якими в середньому становить 7%. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-прикладну проблему роз-

витку теорії лінійних магнітоелектричних двигунів вібраційної дії в напрямі розроб-

лення нових та вдосконалення наявних математичних моделей для розрахунку й 

аналізу електромагнітних параметрів та електромеханічних характеристик, які вра-

ховують особливості будівельних технологічних процесів. Сукупність отриманих 

результатів склала наукову основу для вдосконалення конструкції та покращення 

ефективності двигунів. 

Найбільш важливі наукові та практичні результати, що сприяли розв’язанню 

наукової проблеми, є такі. 

1. Проведено аналіз сучасного вібраційного обладнання, визначено, що ефек-

тивне застосування ЛМД у приводах вібраційних будівельних машин потребує ви-
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рішення комплексу теоретичних та практичних завдань, до яких належать підви-

щення точності розрахунку електромагнітних параметрів та електромеханічних ко-

ливальних процесів, покращення ефективності проєктування та розроблення нових 

технічних рішень шляхом вибору оптимальних конструктивних параметрів двигунів 

із урахуванням вимог їхнього застосування в будівельних технологічних процесах. 

2. Науково обґрунтовано конструктивні принципи побудови лінійних магніто-

електричних двигунів вібраційної дії з урахуванням особливостей їхнього застосу-

вання в будівельних машинах та механізмах із коливальним рухом робочого органу, 

у тому числі визначено: 

- оптимальне співвідношення між шириною полюса якоря та полюсною поділ-

кою, залежно від параметрів магнітного кола, за критерієм максимуму амплітуди 

першої гармоніки магнітної індукції в повітряному проміжку, що для дослідної 

конструкції ЛМД спостерігається за ширини полюса τp = (0,45÷0,5)τ; 

- оптимальний зовнішній діаметр активної зони двигуна за критерієм макси-

муму відношення електромагнітної сили до об’єму активної зони, що дало змогу 

збільшити питомі показники вібраційного ЛМД до 3,1·10
5
 Н/м

3
; 

- оптимальні параметри пружно-в’язкого навантаження та співвідношення між 

амплітудою коливань та полюсною поділкою за критерієм максимуму ККД, що за-

безпечує ефективність конструктивних рішень на етапі проєктування двигунів; 

- у діапазоні частот від 25 до 100 Гц оптимальне відношення амплітуди коли-

вань до полюсної поділки варіюється залежно від параметрів навантаження в межах 

0,18÷0,4, з підвищенням робочої частоти це значення зменшується й навпаки. 

3. Запропоновано структуру магнітної системи якоря, у якій циліндричні пос-

тійні магніти з аксіальним напрямком намагнічування утоплені в тіло полюса та збі-

льшена висота шліца. Така конструкція дає змогу розвантажити магніти від інерцій-

них сил інших частин якоря за допомогою немагнітних вставок між полюсами, оби-

рати ширину магнітів незалежно від полюсної поділки, під час проєктування, а та-

кож обирати ширину полюсів з урахуванням мінімізації зубцевих гармонік електро-

магнітної сили. 

4. За результатами проведеного аналізу встановлено, що робота реактивної 

компоненти електромагнітної сили, зумовленої полюсністю магнітної системи яко-

ря, має додатне значення в разі, коли фазовий кут між електромагнітною силою та 

переміщенням більше π/2, і від’ємне значення, якщо фазовий кут менше π/2. Це зу-

мовлює підвищення робочої частоти, яка відповідає максимуму ККД двигуна, зі 

зростанням струму. 

5. За допомогою апроксимації статичної залежності кривої реактивної компо-

ненти електромагнітної сили від переміщення поліномом третього порядку, отрима-

но вираз для розрахунку оптимального значення фазового кута між електромагніт-

ною силою та переміщенням якоря за критерієм максимуму механічної роботи 

впродовж періоду коливань. 

6. Удосконалено науковий підхід до визначення електромеханічних характе-

ристик ЛМД вібраційної дії через урахування закономірностей зміни параметрів 

схеми заміщення від робочої частоти, сили струму та режиму роботи, який ґрунту-

ється на одночасному вирішенні польової та електричної задач, та застосуванні екві-

валентного комплексного механічного опору в рівнянні рівноваги напруг, що дало 
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змогу дослідити вплив вихрових струмів на параметри машини й підвищити точ-

ність розрахунку електромеханічних коливальних процесів (у середньому на 18%) у 

широкому діапазоні зміни робочої частоти (0-2 кГц). 

7. Урахування взаємного впливу електромагнітних та електромеханічних про-

цесів у математичній моделі ЛМД за допомогою сумісного розрахунку нестаціонар-

ного електромагнітного поля в неоднорідному нелінійному провідному середовищі з 

висококоерцитивними постійними магнітами, а також рівнянь електричного та ме-

ханічного кіл, дало можливість підвищити точність розрахунків амплітуди коли-

вань, напруги, коефіцієнту потужності та потужності споживання ЛМД, у режимі 

сталого струму та змінного навантаження. Причому розбіжність результатів розра-

хунку з експериментальними даними становить 3%. 

8. За допомогою розробленої коло-польової математичної моделі визначено, 

що розрізна конструкція масивного полюса якоря із конструкційної сталі забезпечує 

зменшення сукупних магнітних втрат, у режимі короткого замикання, приблизно на 

20% порівняно з конструкцією із суцільними полюсами, що підтверджено також ек-

спериментально. 

9. За допомогою розробленої моделі отримано аналітичні вирази для еквівале-

нтних механічних опорів електричної схеми заміщення ЛМД, аналіз яких свідчить, 

що: 

 - в одномасових електромеханічних системах, залежно від їхніх параметрів, 

можуть бути дві частоти електричного резонансу ЛМД, які були визначені відповід-

ним аналізом; 

- у двомасових системах можуть спостерігатися до чотирьох частот електрич-

ного резонансу; 

- частоти електричних резонансів не можуть збігатися з частотами механічних 

унаслідок того, що останні спостерігаються в режимі роботи, коли еквівалентний 

реактивний механічний опір ЛМД є близьким до нуля, і не може забезпечити ком-

пенсацію індуктивного опору обмотки, тому для досягнення високого значення кое-

фіцієнту потужності, частотою електричного резонансу можливо керувати штучно, 

за допомогою введення в коло живлення двигуна, елемента з ємнісним опором, за-

безпечуючи рівність частот максимуму ККД та електричного резонансу. 

10. Розроблено комп'ютерні моделі для аналізу перехідних процесів у лінійних 

магнітоелектричних двигунах вібраційної та віброударної дії й віртуальні експери-

ментальні стенди на їхній основі для дослідження електромеханічних коливальних 

процесів із урахуванням механічного навантаження, характерного для будівельних 

машин, що дало змогу отримати низку наукових та практичних результатів, а саме: 

- за допомогою Simulink-моделі двомасової електромеханічної системи 

«ЛМД-віброплощадка» для ущільнення бетону визначено, що ККД двигуна і проце-

су загалом є вищими на частоті другої головної форми коливань, унаслідок меншого 

струму і втрат двигуна та більшої швидкості якоря, водночас відношення потужнос-

ті споживання до амплітуди сили інерції робочого органу становить 0,19 Вт/Н, що 

на 9% менше за аналогічний показник для вібраційних площадок із обертовим при-

водом від асинхронних двигунів; 

- за допомогою розробленої комп’ютерної моделі встановлено, що під час віб-

раційного занурення будівельної палі в ґрунт, максимальний ККД процесу та міні-
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мальне діюче значення струму двигуна відповідають частоті фазового механічного 

резонансу (коли збігаються фазові кути електромагнітної сили та швидкості руху 

якоря), водночас відношення потужності споживання до амплітуди сили інерції ро-

бочого органу варіюється залежно від частоти і становить 0,09 Вт/Н для частоти 

14 Гц, що на 10-20% менше за аналогічний показник для інерційних занурювачів 

поздовжнього типу коливань із обертовим приводом від асинхронних двигунів; 

- за допомогою розробленої комп’ютерної моделі визначено, що застосування 

трьох лінійних двигунів, які одночасно діють у трьох взаємно перпендикулярних 

напрямках, дає змогу через зміну амплітуд напруг, фаз та частот джерел живлення 

цих двигунів, отримувати різні траєкторії руху робочого органу, як в окремій пло-

щині, так і в тривимірному просторі, та покращити ефективність будівельних техно-

логічних процесів (наприклад під час обробки виробів складної форми), формуючи 

вібраційне поле заданої конфігурації. 

11. За допомогою вдосконаленої через урахування сили контактної взаємодії 

Герца математичної моделі проведено дослідження електромеханічних процесів 

ЛМД у віброударній системі. Виявлено, що: 

- збільшення зазору між якорем та демпфером, за умови сталого струму обмо-

тки, призводить до збільшення напруги живлення та потужності споживання ЛМД, 

що пояснюється зростанням амплітуди коливань та швидкості якоря; 

- зростання ударного прискорення якоря призводить до погіршення енергети-

чних показників двигуна (коефіцієнтів потужності та гармонік струму). 

12. Проведені дослідження виявили можливість реалізації за допомогою лі-

нійного двигуна трьох динамічних режимів роботи: періодичного, квазіперіодично-

го та хаотичного. Здійснення цих режимів залежить від значення зазору між ударни-

ком та демпфером, амплітуди потокозчеплення обмотки, амплітуди та частоти на-

пруги живлення, а також електромеханічних параметрів системи. Наявність хаотич-

них електромеханічних коливальних процесів підтверджено теоретично – методом 

обчислення експоненціальних показників Ляпунова, а також експериментально за 

допомогою розробленої експериментальної установки двомасової віброударної сис-

теми. Застосування ЛМД для реалізації хаотичного режиму руху робочого органу 

будівельних машин дає змогу розширити їхні функціональні можливості. 

13. За допомогою методу точкових відображень Пуанкаре та діаграм біфурка-

цій проведено параметричне дослідження динамічних характеристик ЛМД вібрацій-

ної дії в хаотичному режимі роботи. Визначено, що для підвищення стійкості роботи 

двигуна необхідно збільшувати значення магніторушійної сили обмотки статора або 

зменшувати значення магнітної індукції в повітряному проміжку, що створюється 

постійними магнітами. 

14. Розроблено мультифізичну математичну модель для аналізу теплових про-

цесів ЛМД вібраційної дії, яка ґрунтується на теорії кіл і враховує взаємний зв’язок 

електромагнітних, механічних та теплових процесів у коливальному режимі роботи. 

За результатами розрахунку режиму пуску та виходу на усталений тепловий режим 

визначено, що перехідний тепловий процес дослідного зразка двигуна триває понад 

2 години, і водночас найбільш нагрітим його елементом є обмотка, яка (за умови ді-

ючого значення струму 4 А) нагрівається до температури біля 120 
○
С. Застосування 

розробленої моделі дає змогу прогнозувати електромеханічні та теплові характерис-
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тики двигуна в перехідних, усталених, форсованих або неперіодичних режимах ро-

боти і забезпечити необхідні технологічні показники з урахуванням допустимого 

рівня температури. 

15. Ступінь достовірності отриманих у дисертаційній роботі основних резуль-

татів підтверджено за допомогою їх порівняння з результатами проведених експе-

риментальних досліджень, розбіжність із якими в середньому становить 7%. Для 

проведення цих досліджень були створені спеціалізовані дослідні стенди та наван-

тажувальне обладнання, а також розроблено відповідні експериментально-

розрахункові методики для дослідження статичних та динамічних електромеханіч-

них процесів ЛМД у різних навантажувальних режимах. 

16. Основні результати дисертаційної роботи у вигляді розрахункових 

характеристик статичних та динамічних режимів, конструктивних рішень, були 

використані під час створення дослідних та робочих зразків ЛМД вібраційної дії, які 

застосовуються в приводах випробувальних вібраційних установок (Національний 

авіаційний університет), у процесах вібраційного занурення будівельних елементів 

(ТОВ «СКФ-БУД»), для сортування й орієнтування деталей та приготування 

штукатурних сумішей під час виробництва надлегких термоізоляційних стінових 

панелей (НВП «Проммашсервіс»), а також у навчальному процесі Київського 

національного університету будівництва і архітектури. Результати роботи рекомен-

довано використовувати під час розроблення нових зразків ЛМД вібраційної дії для 

приводів будівельних машин і механізмів. 
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АНОТАЦІЯ 

Бондар Р. П. Лінійні магнітоелектричні двигуни вібраційної дії для при-

воду будівельних машин і механізмів. – Кваліфікаційна наукова праця на пра-

вах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціа-

льністю 05.09.01 «Електричні машини і апарати». – Інститут електродинаміки НАН 

України, м. Київ, 2020 р. 

Дисертаційна робота присвячена розвитку теорії лінійних магнітоелектричних 

двигунів (ЛМД) вібраційної дії в напрямі розроблення нових та вдосконалення ная-

вних математичних моделей, методів розрахунку й аналізу електромагнітних пара-

метрів, електромеханічних характеристик, які дають змогу врахувати особливості 

будівельних технологічних процесів, зокрема коливальний рух якоря, широкий ро-

бочий частотний діапазон, застосування масивних магнітопроводів із низьковугле-
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цевих конструкційних сталей та неперіодичний характер електромеханічних коли-

вальних процесів. 

У роботі науково обґрунтовано конструктивні принципи побудови ЛМД віб-

раційної дії, зокрема визначено оптимальне співвідношення між шириною полюса 

якоря та полюсною поділкою за критерієм максимуму амплітуди першої гармоніки 

магнітної індукції в повітряному проміжку, оптимальний зовнішній діаметр актив-

ної зони двигуна за критерієм максимуму відношення електромагнітної сили до 

об’єму активної зони, а також оптимальні параметри навантаження та співвідно-

шення між амплітудою коливань та полюсною поділкою за критерієм максимуму 

ККД, що забезпечує ефективність конструктивних рішень на етапі проєктування. 

Удосконалено науковий підхід до визначення електромеханічних характерис-

тик лінійного магнітоелектричного двигуна вібраційної дії за допомогою врахування 

закономірностей зміни параметрів схеми заміщення від робочої частоти, сили стру-

му та режиму роботи, який ґрунтується на одночасному вирішенні польової та елек-

тричної задач, та застосуванні еквівалентного комплексного механічного опору в 

рівнянні рівноваги напруг, що забезпечило підвищення точності розрахунку елект-

ромеханічних коливальних процесів у широкому діапазоні зміни робочої частоти. 

Удосконалено математичну модель для аналізу електромеханічних процесів 

ЛМД у віброударній системі через урахування сили контактної взаємодії Герца, що 

дало змогу дослідити динамічні характеристики та визначити вплив робочої часто-

ти, напруги живлення, магніторушійної сили обмотки, інтенсивності поля постійних 

магнітів на виникнення періодичного та квазіперіодичного режимів руху якоря. 

Уперше, за допомогою методу точкових відображень Пуанкаре, виявлено у 

лінійному магнітоелектричному двигуні електромеханічні коливальні процеси з ха-

отичною динамікою, а також визначено умови їхнього виникнення, що забезпечує 

розширення функціональних можливостей такого типу машин завдяки реалізації 

хаотичного режиму руху робочих органів будівельних машин та механізмів. 

Уперше розроблено мультифізичну математичну модель для аналізу теплових 

процесів у лінійному магнітоелектричному двигуні вібраційної дії, що ґрунтується 

на теорії кіл, яка, на відміну від відомих, враховує взаємний зв'язок електромагніт-

них, механічних та теплових процесів у коливальному режимі роботи, що дає змогу 

прогнозувати електромеханічні та теплові характеристики двигуна як у перехідних, 

так і усталених режимах роботи і забезпечити необхідні технологічні показники з 

урахуванням допустимого рівня температури. 

Розроблено нову коло-польову математичну модель лінійного магнітоелект-

ричного двигуна вібраційної дії, яка, на відміну від наявних, суміщає розрахунок 

нестаціонарного електромагнітного поля в неоднорідному нелінійному провідному 

середовищі з висококоерцитивними постійними магнітами з одночасним розрахун-

ком рівнянь електричного та механічного кіл, що підвищує точність розрахунків 

електромеханічних коливальних процесів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні рекоменда-

цій щодо вибору структури та оптимальних конструктивних параметрів ЛМД вібра-

ційної дії, використання яких на практиці дає змогу створювати будівельне облад-

нання, що має покращені енергетичні характеристики завдяки здійсненню, за допо-

могою таких двигунів, заданого руху робочих органів – просторові коливання, нере-
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гулярні (хаотичні) коливання, регулярні коливання, що чергуються з хаотичними 

та ін. 

Основні результати дисертаційної роботи у вигляді розрахункових характери-

стик статичних та динамічних режимів, конструктивних рішень, були використані 

під час створення дослідних та робочих зразків лінійних магнітоелектричних двигу-

нів вібраційної дії, які застосовуються в приводах випробувальних вібраційних 

установок (Національний авіаційний університет), у процесах вібраційного занурен-

ня будівельних елементів (ТОВ «СКФ-БУД»), для сортування й орієнтування дета-

лей та приготування штукатурних сумішей під час виробництва надлегких термоі-

золяційних стінових панелей (НВП «Проммашсервіс»), а також у навчальному про-

цесі Київського національного університету будівництва і архітектури. Результати 

роботи рекомендовано використовувати під час розроблення нових зразків ЛМД ві-

браційної дії для приводів будівельних машин і механізмів. 

Ключові слова: вібраційна система, електромагнітні параметри, електромеха-

нічні процеси, енергетичні характеристики, коливальний рух, лінійний магнітоелек-

тричний двигун, математичні моделі. 
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The dissertation is devoted to the progress of the linear permanent magnet vibratory 

motors (LPMVM) theory by means of new mathematical models development and exist-

ing ones improvement, further elaboration of electromagnetic parameter calculation meth-

ods and electromechanical characteristic analysis ones, which allow to consider the fea-

tures of the building technological processes, in particular an armature oscillating motion, 

a wide operating frequency range, the use of massive magnetic cores which are made of 

low-carbon steels and non-periodic nature of electromechanical oscillating processes. 

The constructive principles of the LPMVM are scientifically substantiated in the 

dissertation, including an optimum ratio between an armature pole width and a pole pitch 

on criterion of a maximum fundamental component of the Fourier series expansion of an 

air-gap flux density, an optimum external diameter of an motor's active zone on criterion 

of a maximum ratio between the electromagnetic force and a motor volume, the optimal 

load parameters and a relationship between the oscillations amplitude and the pole pitch 

on criterion of a maximum efficiency, which allowed to ensure the high efficiency of the 

motor's constructive solutions at the stage of a design synthesis. 

The approach to determining the electromechanical characteristics has been im-

proved by taking into account the regularities of changing the parameters of the LPMVM's 

equivalent circuit from the operating frequency, the current strength and the operating 

mode, which is based on the simultaneous solution of the field and electrical problems, 

and the use of an equivalent complex mechanical resistance in the voltage equilibrium 
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equation, which provide a calculating accuracy of electromechanical oscillatory processes 

in a wide operating frequency range. 

The mathematical model of the LPMVM for the analysis of the electromechanical 

processes in a vibro-impact system was improved by taking into account the Hertz's theory 

of contact interaction, which allowed to study the dynamic characteristics of the motor de-

pending on the operating frequency, supply voltage, winding MMF and permanent mag-

net's field intensity. 

For the first time, with the help of Poincare mapping method, electromechanical os-

cillatory processes with chaotic dynamics in the LPMVM was revealed, and the conditions 

of their occurrence were determined, which provides the possibility of using this motors to 

implement the chaotic motion of the constructional machines' executive organs. 

For the first time, a multiphysics mathematical model has been developed for the 

analysis of thermal processes in the LPMVM, based on the circuit theory, which, unlike 

the known ones, takes into account the interrelation of electromagnetic, mechanical and 

thermal processes in an oscillatory operation mode, and makes it possible to predict the 

electromechanical and thermal characteristics of the motor in transient and steady-state 

operating modes. 

A new mathematical circle-field model of the LPMVM has developed, which, un-

like the existing ones, combines the calculation of a non-stationary electromagnetic field 

in an inhomogeneous nonlinear conducting medium with high-coercive permanent mag-

nets, with simultaneous calculation of electrical and mechanical equations, which made it 

possible to increase the calculation accuracy of the electromechanical oscillatory           

processes. 

The practical significance of the obtained results is as follows. Recommendations 

have been made on the choice of structure and optimal design parameters of the LPMVM, 

the use of which in practice allows to create construction equipment, with such motors as a 

drive, with improved energy characteristics. 

The results of the conducted studies of electromechanical processes when working 

in vibration and vibro-impact modes and developed recommendations for the choice of 

rational operation modes of the LPMVM allow to create in practice the new construction 

equipment of high efficiency due to the implementation of specified motion of their execu-

tive organs: spatial oscillations, irregular (chaotic) oscillations, regular oscillations alter-

nating with chaotic, etc. 

The main dissertation results were applied in the creation of experimental and work-

ing samples of the LPMVM which are used in vibration test installation (National Avia-

tion University), in the processes of vibration immersion of building elements (LLC "SKF-

BUD"), for the sorting and orientation of details and preparation of plaster mixes, during 

the production of lightweight thermal insulation wall panels (research-and-production un-

ion Prommashservice), as well as in training in the Kyiv National University of Construc-

tion and Architecture. The dissertation results are recommended to be used during the de-

velopment of new constructions of the linear permanent magnet vibratory motors for 

building machines drives. 

Keywords: electromagnetic parameters, electromechanical processes, energy charac-

teristics, linear permanent magnet motor, mathematical models, oscillatory motion, vibra-

tion system. 




