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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Визначення основних характеристик будь-якої електричної 

машини пов’язано з аналізом електромагнітних процесів, що в ній відбуваються. Це 

передбачає розв’язання крайових задач, наприклад, для потенціалів 

електромагнітного поля, а якщо аналізуються і електромеханічні процеси, то сумісно 

з ними і рівнянь механіки. Аналітичні рішення можна отримати тільки в 

найпростіших випадках. На практиці доводиться виконувати розрахунки 

характеристик електромагнітного поля в електромагнітних системах з достатньо 

складною геометрією, які можуть містить масивні феромагнітні рухомі елементи, і в 

даному випадку, найбільш ефективним є методи розв’язання крайових задач 

числовими методами. 

В задачах розрахунку характеристик електромагнітних полів у робочих зонах 

електричних машин найчастіше використовуються метод скінчених різниць, метод 

скінчених елементів, метод граничних елементів, методи, які ґрунтуються на редукції 

крайових задач до еквівалентних систем інтегральних рівнянь з наступним їх 

розв’язанням числовими методами, на використанні законів Кірхгофа та комбіновані 

методи, що поєднують в собі переваги одних методів та позбавлені їх недоліків. 

Для комп’ютеризації проектно-конструкторських робіт зі створення нових та для 

вдосконалення існуючих електричних машин з необхідними, за технологічними 

умовами, характеристиками важливого значення набуває математичне моделювання 

зв’язаних нестаціонарних електромагнітних та механічних процесів, які протікають в 

них. При наявності розробленого алгоритму чисельного розв’язку, якій допускає 

варіювання геометрією, властивостями матеріалів та іншими характеристиками, в 

багатьох випадках є можливість замінити дорогий фізичний експеримент значно 

більш ефективним і економним математичним. 

Головною особливістю всіх режимів роботи електромеханічних систем 

зворотно-поступальної дії є неможливість одночасного використання всіх контурів 

обмотки статора. Це призводить до перехідних процесів у первинних та вторинних 

контурах на протязі всього робочого циклу і, як наслідок, збільшення втрат на вихрові 

струми та перемагнічування у крайових зонах магнітопроводів, зменшення ККД та 

коефіцієнта потужності. Крім того, виготовлення шихтованих магнітопроводів для 

осесиметричних електромеханічних систем зворотно-поступальної дії є складною 

технологічною задачею. Значно простіше виготовляти магнітопроводи з масивних 

циліндричних елементів, але це потребує врахування вихрових струмів при 

моделюванні нестаціонарних електромеханічних процесів. 

Наявні підходи і методи розв'язання задач розрахунку електромагнітного поля 

різні за постановкою, складністю числової реалізації, можливостям повного 

урахування реальної геометрії електромагнітної системи і реальних фізичних 

властивостей компонентів, які входять в неї. Зважаючи на те, що в лінійних 

електромеханічних системах мають місце великі поля розсіювання це призводить до 

необхідності проводити розрахунок характеристик електромагнітного поля у значно 

більшій області простору, ніж займає пристрій використання методу скінченних 

різниць або методу скінченних елементів у такому разі може бути нераціональним. 

Метод редукції крайової задачі на основі рівнянь Максвелла до системи інтегро-

диференціальних рівнянь для джерел електромагнітного поля (вихрових струмів у 
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масивних тілах та зв’язаних струмів намагніченості на границях феромагнітних тіл) з 

наступною апроксимацію системою лінійних алгебраїчних рівнянь та числовим 

розв’язком дозволяє значно зменшити область пошуку рішення. Крім того, за рахунок 

відсутності необхідності перераховувати при русі тіл в електромагнітній системі 

елементи основної матриці системи лінійних алгебраїчних рівнянь, які відповідають 

за кожний окремий масивний елемент електромагнітної системи, дозволяє заощадити 

обчислювальні ресурси при проведенні багатоваріантних оптимізаційних 

розрахунків. 

Тому розвиток методу інтегральних рівнянь для розрахунку електромагнітних 

систем в частині урахування взаємного руху складових електромагнітної системи зі 

складною геометрією є актуальною науковою задачею. 

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

виконувалась на кафедрі електричних машин і експлуатації електрообладнання ННІ 

енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів 

і природокористування України в рамках НТР «Розробка методологічних засад 

управління якістю енергозабезпечення та енергоефективністю технологічних 

процесів АПК» (номер державної реєстрації 0111U003694). Роль автора у виконанні 

вказаної НТР полягає у розробці уточнених методів розрахунку нестаціонарних 

електродинамічних процесів у частині урахування взаємного руху складових 

електромагнітної системи зі складною геометрією, їх магнітних та електропровідних 

властивостей. Основні теоретичні результати та методи моделювання нестаціонарних 

електромеханічних процесів у системах з масивними феромагнітними елементами 

конструкції з аксіальною симетрією використано в Інституті електродинаміки НАН 

України для оцінки втрат потужності від вихрових струмів в елементах конструкції 

електромагнітного вібратора приводу механізму коливань розливочного столу 

машини безперервного лиття заготовок. Матеріал використано під час виконання 

науково-дослідної роботи «Розробка ефективних технічних рішень вузлів 

електроенергетичного обладнання (ОБ’ЄКТ)» в період 2010-2012 рр. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розвиток методу інтегральних 

рівнянь для розрахунку нестаціонарних електродинамічних процесів у частині 

урахування взаємного руху складових електромагнітної системи зі складною 

геометрією, їх магнітних та електропровідних властивостей на прикладі 

електромеханічної системи зворотно-поступальної дії. 

Для досягнення мети були сформульовані та розв’язані наступні задачі: 

• Обґрунтувати необхідність вдосконалення існуючих методів розрахунку 

нестаціонарних електродинамічних процесів в системах з масивними рухомими 

феромагнітними тілами з використанням інтегральних та інтегро-диференційних 

рівнянь; 

• Вдосконалити існуючі методи розрахунку зв’язаних нестаціонарних 

електромагнітних та механічних процесів в електромагнітних системах з масивними 

феромагнітними осердями; 

• Застосувати розроблені методи для визначення зв’язку між електрофізичними 

параметрами та динамічною характеристикою коаксіально-лінійного двигуна з 

постійними магнітами та порівняти отримані результати з відомими теоретичними і 

експериментальними результатами в граничних випадках; 
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• Виявити вплив вихрових струмів на енергетичні та динамічні характеристики 

електромеханічної системи зворотно-поступальної дії з масивним феромагнітним 

осердям; 

• Встановити взаємозв’язок між формою напруги живлення та рухом якоря 

електромеханічної системи зворотно-поступальної дії з масивним феромагнітним 

осердям. 

Об’єктом дослідження є зв’язані нестаціонарні електромагнітні та механічні 

процеси в електромеханічних системах. 

Предметом дослідження — метод інтегральних рівнянь для розрахунку 

характеристик і параметрів коаксіально-лінійних електромеханічних систем. 

Методи дослідження базуються на використанні теорії електромагнітного поля, 

векторного аналізу, концепції вторинних джерел, теорії інтегральних рівнянь, теорії 

апроксимації, теорії чисельного диференціювання та інтегрування, чисельному 

розв’язання систем інтегро-диференційних рівнянь, чисельного рішення систем 

лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

1. Отримав подальший розвиток метод інтегральних рівнянь для розрахунку 

нестаціонарних електродинамічних процесів, де вперше враховано взаємний рух 

масивних феромагнітних тіл зі складною геометрією границі в якому магнітні 

властивості середовища відображаються введенням простого шару поверхневих 

струмів намагнічування. 

2. Розвинуто метод розрахунку електродинамічних процесів у системах 

зворотно-поступального руху з урахуванням складного руху масивних елементів і 

втрат на вихрові струми, в якому пошук координат положення рухомих частин та їх 

швидкостей відбувається в різні моменти часу, що дає змогу перевести нелінійну 

задачу відносно координат і швидкостей у дві лінійні, пов’язані між собою задачі 

відносно часу і просторового положення. 

3. Науково обґрунтовано доцільність використання масивних елементів у 

конструкції коаксіально-лінійного двигуна, що дає змогу ефективно керувати 

законом руху якоря шляхом зміни форми напруги живлення статора. 

Практичне значення одержаних результатів. Загальні методики розрахунку 

нестаціонарних електромеханічних процесів в електромеханічних системах 

зворотно-поступальної дії з масивними феромагнітними магнітопроводами та 

методика оцінки втрат потужності від вихрових струмів в елементах конструкцій 

електричних машин можуть бути використані в навчальному процесі на кафедрі 

електричних машин і експлуатації електрообладнання Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 

Практичне значення для електротехнічної галузі має запропонований алгоритм 

розрахунку нестаціонарних електродинамічних процесів в електромеханічних 

системах зворотно-поступальної дії з масивними феромагнітним осердями на основі 

якого написано програму на мові FORTRAN, яка дозволяє за відомими вхідними 

даними (геометричні параметри системи, електрофізичні параметри матеріалів, 

параметри навантаження) розрахувати динамічні та енергетичні параметри 

електромеханічної системи та провести оптимізацію за обраними критеріями. 
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Особистий внесок здобувача. В наукових публікаціях, виданих у співавторстві 

автору дисертації належать: у [1] розробка математичної моделі розрахунку 

нестаціонарного електромеханічного процесу в коаксіально-лінійному двигуні для 

режиму струмів; у [2] розробка математичної моделі розрахунку нестаціонарного 

електромеханічного процесу в коаксіально-лінійному двигуні для режиму напруг та 

складання загального алгоритму розрахунку нестаціонарного електромеханічного 

процесу в коаксіально-лінійному двигуні; у [3,4] розробка математичної моделі 

розрахунку нестаціонарного електромеханічного процесу для системи з постійними 

магнітами, проведення алгебраізації інтегральних рівнянь; у роботі [5] уточнення 

алгоритму чисельного розрахунку нестаціонарного електромеханічного процесу та 

його програмна реалізація; у [6] проведення досліджень, які стосуються впливу 

повздовжнього крайового ефекту на електродинамічний процес. 

Апробація результатів наукової роботи. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювались на: Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених та спеціалістів «Моделирование — 2010» Інституту 

проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова (м. Київ); XIII Міжнародній 

науково-технічній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в 

електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» Кременчуцький національний 

університет ім. Михайла Остроградського (м. Кременчук); Міжнародному симпозіумі 

«Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика 

SIEMA’2011» Національний технічний університет «Харківських політехнічний 

інститут», (м. Харків, 2011 р.); Міжнародній науково-технічній конференції 

«Проблеми підвищення ефективності електромеханічних перетворювачів в 

електромеханічних системах» Севастопольський національний технічний 

університет (м. Севастополь, 2012 р.); ХVI Міжнародній конференції 

«Обчислювальні проблеми електротехніки» — «Computational Problems of Electrical 

Engineering» (СРЕЕ), Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, 

2015 р.); Семінарі Наукової Ради з проблеми «Наукові основи електроенергетики» 

«Електротехнології та електрообладнання в системі біоресурсів і 

природокористування» Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ, 2015 р.); Наукових семінарах Інституту 

електродинаміки НАН України «Моделювання процесів і полів в електротехніці» 

(2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати роботи опубліковані в 6 статтях у 

наукових фахових виданнях України, з них 1 в іноземному виданні, 1 стаття у виданні, 

що індексується наукометричною базою SCOPUS, та у 5 тезах доповідей наукових 

конференцій. 

Структура роботи. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, списку 

використаних джерел зі 180 найменувань та 2-х додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 152 сторінки. У тому числі 117 сторінок основного тексту, 8 таблиць та 32 

рисунки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, зв’язок роботи з науковими 

програмами та темами, сформульовано мету та задачі дослідження, вказано об’єкт та 

предмет дослідження, викладено наукову новизну, наведено перелік використаних 

методів дослідження, дані про практичне значення одержаних результатів, 

апробацію, публікації. 

В першому розділі проведено огляд сучасних методів моделювання 

електромагнітних полів, зроблено їх аналіз, досліджено переваги та недоліки 

застосування. Особливу увагу приділено розрахунку вихрових струмів у масивних 

феромагнітних рухомих провідниках та питанням врахування їх впливу на 

електромеханічний процес на прикладі електромеханічних систем зворотно-

поступальної дії. Показано, що головною особливістю таких систем є технологічна 

складність виготовлення шихтованих магнітопроводів якоря та статора, що ставить 

актуальну задачу більш детального вивчення впливу вихрових струмів на 

електромеханічний процес, а практичний інтерес представляє саме оцінка впливу 

наявності масивних провідників в конструкції двигуна на енергетичні та механічні 

характеристики. 

Моделюванням режимів роботи лінійних двигунів займались багато науковців 

серед яких варто виділити роботи Афоніна А.А., Голенкова Г.М., Гребеннікова В.В., 

Євдокімова В.Ф., Жильцова А.В., Квачева Г.С., Кондратенка І.П., Петрушенка Є.І., 

Ращепкіна А.П. та ін. 

Дослідження електромеханічних систем зворотно-поступального руху 

найчастіше обмежувались пристроями з непровідними або неферомагнітними 

елементами конструкції та у більшості випадків носили прикладний характер. Багато 

робіт спираються на експериментальні дані конкретних реалізацій двигуна з 

подальшим підкріпленням цих даних обрахунками. Моделювання найчастіше 

проводилось для одного пристрою без узагальнення на клас електромеханічних 

систем. Аналіз літературних джерел показує, що в задачах, які були розв’язані, не в 

повній мірі враховуються особливості 

роботи електромеханічних систем. А 

саме: складність виготовлення 

непровідних магнітопроводів; вплив 

рухомих масивних феромагнітних 

елементів конструкції; наявність 

зовнішнього навантаження на якір 

електромеханічної системи; необхідність 

керування режимом роботи. 

В другому розділі на основі методу 

інтегральних рівнянь розроблено 

алгоритм розрахунку зв’язаних 

нестаціонарних електромагнітного та 

механічного процесів руху масивного 

феромагнітного тіла в полі нерухомих 

струмів. Сформульована крайова задача 

Рис. 1. Модель руху масивного 

феромагнітного тіла в полі 

нерухомих струмів 
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для тривимірної електромагнітної системи, зроблено ряд припущень та виведено 

систему інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь для електромагнітної 

системи з осьовою симетрією. 

На рис. 1 зображено розташування елементів. Система складається з котушки 

Dw  зі струмом 
w  та тороїдних сталевих тіл 

1D  та 
2D . 

1D  рухається відносно 

нерухомих 
2D  та Dw  зі швидкістю v . 

Моделювання електромеханічного процесу в такій системі є складною задачею, 

яка ґрунтується на сумісному рішенні рівнянь Максвела у необмеженій області, що 

містить складні за формою феромагнітні масивні провідники та рівняння руху якоря. 

Основна задача розділяється на дві: 

1. Розв’язання електромагнітної задачі — розрахунок електромагнітного поля в 

системі при заданому взаємному положенні та швидкості елементів; розрахунок 

електромагнітної компоненти сили, що діє на рухомий елемент; 

2. Розв’язання механічної задачі — розрахунок характеристик механічного 

процесу при заданому значенні сили. 

Розрахунок нестаціонарного електромагнітного поля відбувався за допомогою 

системи рівнянь Максвела, на основі якої сформульовано крайову задачу для 

векторного магнітного потенціалу A  та скалярного електричного потенціалу  . 

Крайова задача для розрахунку векторного магнітного та скалярного 

електричного потенціалів розв’язувалась сумісно з задачею механіки для розрахунку 

миттєвих значень положення та швидкості рухомих масивних феромагнітних 

елементів: 

 
     тяж ем демпф

dV t
m F t F t F t

dt
   ;    (1) 

dr
V

dt
 ;        (2) 

  (0)0r r ;        (3) 

   00V V ,        (4) 

де (1) — закон руху масивного тіла в полі сил F , r  — радіус-вектор положення 

рухомого тіла відносно обраної точки відрахунку, m  — маса тіла, кг, тяжF  — сила 

тяжіння, що діє на рухомі частини системи, емF  — сила, що діє зі сторони магнітного 

поля, демпфF  — демпфуюча сила (сила в’язкого тертя). 

Великий клас електротехнічних пристроїв, зокрема різноманітні системи 

обертового та зворотно-поступального руху мають геометричні особливості, які 

можна розглядати, як осьову симетрію. Складові частини цих пристроїв мають вигляд 

торів або циліндрів, що розташовані на одній вісі. Струми в котушках індукторів 

мають лише меридіанний напрям. На підставі цього зроблено припущення щодо 

аксіальної симетрії системи, що розглядається. А саме: 

- Всі тіла являють собою співвісно розташовані в просторі тіла обертання; 

- Реальний індуктор з обмоткою у вигляді гвинтової лінії заміщується 

ідеалізованою котушкою із замкненими співвісними витками; 
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- Індуктор може складатись з кількох однакових секцій, що з’єднані послідовно і 

зустрічно. Але розглядається лише такий випадок взаємного розташування елементів 

системи, коли є площина симетрії електричного поля в перерізі системи меридіанною 

площиною; 

- Питома провідність матеріалів  , магнітна проникливість   не залежить від 

координати   циліндричної системи координат  , ,r z  вісь z  якої суміщена з віссю 

симетрії системи (рис.1 ); 

- Струмами зміщення в діелектрику, що 

оточує провідники можна знехтувати. 

Розрахунок поля, в такому разі, достатньо 

виконати в меридіанній площині const  , тому що 

в інших площинах воно буде ідентичним. На рис. 2 

зображено меридіанний переріз системи з 

відповідними позначеннями елементів, де ,r z  — 

компоненти циліндричної системи координат; t  — 

час; e , re , ze  — орти циліндричної системи 

координат. 

Отримана крайова задача за допомогою теорії 

потенціалу зводиться до системи інтегро-

диференціальних рівнянь для миттєвого значення 

густини поверхневих струмів намагніченості на 

границях магнітопроводів та миттєвого значення 

густини вихрових струмів в перерізі масивних 

провідників: 

0

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )M M

D

Q t M t P Q M dl M t P Q M ds
  

  
  

     

1 2 1 2( , ) ( , ) ,  ,

w

w M

D

M t P Q M ds Q D D D





       ; (5) 

1

1 0

( , )
( , ) ( , ) ( , ) ( , )M M

D

Q t
M t T Q M dl M t T Q M ds

t t

 
 

  

 
  

    

1( , ) ( , ) ( , ),  Q

w

w M

D

M t T Q M ds Q t D
t




   
 

;  (6) 

2

2 0

( , )
( , ) ( , ) ( , ) ( , )M M

D

Q t
M t T Q M dl M t T Q M ds

t t

 
 

  

 
  

    

2( , ) ( , ) ,  Q

w

w M

D

M t T Q M ds D
t




  
 

, (7) 

де 0

2





 ;     

1 1
( , ) ( , ), ( , ) ( ), ( , )z rQ t e V Q t B Q t V t B Q t

 
   ; 0

0

 


 





; 

( , ) , ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , )z Q z r r zP Q M e n b Q M n Q b Q M n Q b Q M   
 

. 

Рис. 2. Меридіанний 

переріз електромагнітної 

системи 
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Вираз  ,Q t  описує вплив на рухому магнітну систему зовнішнього магнітного 

поля  ,B Q t . 

Таким чином на основі системи рівнянь Максвелла з використанням теорії 

електродинамічних потенціалів отримано крайову задачу для векторного магнітного 

та скалярного електричного потенціалу для електромагнітної системи з рухомими 

масивними феромагнітними тілами. Також отримано систему інтегральних та 

інтегро-диференційних рівнянь для розрахунку миттєвих значень густини вихрових 

струмів в перерізі масивних феромагнітних тіл та миттєвого значення густини струмів 

намагніченості на границях магнітопроводів в яких сукупно враховано взаємний рух 

масивних феромагнітних тіл зі складною геометрією. 

В третьому розділі на основі системи інтегральних та інтегро-диференціальних 

рівнянь, отриманих раніше, розроблено математичні моделі зв’язаних нестаціонарних 

електромагнітного та механічного процесів в електромеханічній системі зворотно-

поступального руху, які враховують вплив вихрових струмів у масивному 

магнітопроводі на електромеханічний процес, проведено дискретизацію отриманих 

рівнянь за просторовими та часовими змінними, розроблено алгоритм чисельного 

рішення отриманої системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

На рис. 3 зображена спрощена схема електромеханічної системи зворотно-

поступальної дії, яка складається з співвісно розташованих кільцевих котушок та 

тороїдних сталевих тіл. Вісь системи суміщена з віссю z  циліндричної системи 

координат  ,r z . На рис. 4 зображено меридіанний переріз пристрою. 

Якір складається з масивного 

феромагнітного провідного осердя 1D  та 

розташованих на ньому котушок, що включені 

послідовно та зустрічно і живляться від джерела 

постійної напруги  1 ,u t const  або джерела 

постійного струму  1 .i t const  Статор зроблено 

з масивного провідного корпусу 2D  та 

розміщених в ньому котушок 2Dw , які 

живляться від перетворювача частоти з 

напругою 2 2 ( ),u u t  або 2 2 ( ).i i t  Відомими 

вважаються геометричні параметри системи, а 

також електричні та магнітні властивості 

матеріалів: 1 , 2 , 3  — електропровідності 

матеріалів якоря та статора; 1 , 2  — абсолютна 

магнітна проникливість матеріалів якоря та 

статора; k  – коефіцієнт жорсткості пружин; m  

— маса якоря. При подачі змінної напруги 2( ),u t  

або змінного струму 2 ( )i t  на обмотку статора 

виникає пульсуюче поле, яке при взаємодії з 

полем струмів, які протікають у якорі, та 

вихровими струмами у масивних провідниках 

Рис. 3. Спрощена схема 

електромеханічної системи 

зворотно-поступальної дії 
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призводить до виникнення сили, що діє на 

рухомий якір та змушує його до коливань з 

амплітудою 
maxz . 

Як найбільш простий для математичного 

моделювання першим було розглянуто режим 

роботи електромеханічної системи, при якому 

заданою вважається густина струму в 

котушках якоря та статора (режим струмів). 

Система рівнянь для густини струмів 

намагніченості на границях магнітопроводів 

 ,Q t , густини вихрових струмів у масивних 

провідниках  1 ,Q t ,  2 ,Q t  має вигляд (5)-

(7), де      1 2, , , ,Q t Q t Q t     1 2  , 

     1 2, , , ,Q t Q t Q t     1 2D D D  , 

     1 2, , ,w w wQ t Q t Q t    , 1 2.w w wD D D   

На практиці частіше використовуваним є 

режим роботи електротехнічних пристроїв, 

при якому задаються напруги на затискачах 

обмоток (режим напруги). За такого режиму 

роботи миттєві значення густини струму в котушках якоря та статора стають 

невідомим і система рівнянь доповнюється рівняннями, які зв’язують повний 

розподіл струмів у системі з напругою, яка прикладена до затискачів обмоток статора 

та якоря.  

Схему заміщення обмоток якоря та 

статора наведено рис. 5. Вона 

представляє собою два магнітозв’язані 

контури. Коло якоря з живленням від 

джерела постійної напруги  1u t , 

струмом  1i t  та активним опором 
1R  і 

коло статора з живленням від джерела 

змінної напруги  2u t , струмом  2i t  та 

активним опором 2R . Через наявність в 

системі рухомих феромагнітних 

елементів магнітний зв’язок між обмотками статора та якоря є нелінійним і 

описується через повне потокозчеплення з обмоткою якоря  1 t  та статора  2 t . 

Система інтегральних та інтегро-диференційних рівнянь (5)-(7) доповнюється 

рівняннями, які описують повний розподіл струмів у електромагнітній системі, 

залежно від прикладеної до котушок напруги, записаними за другим законом 

Кірхгофа: 

1
1 1 1

( )
( )

d t
u i t R

dt


  ;     (8) 

Рис. 5. Схема заміщення обмоток 

якоря та статора 

Рис. 4. Меридіанний переріз 

електромеханічної системи 
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2
2 2 2

( )
( ) ( )

d t
u t i t R

dt


  .     (9) 

Повне потокозчеплення з обмоткою якоря  1 t  та статора  2 t  явно 

виражається через значення векторного потенціалу. 

У зв’язку з появою високоенергетичних порошкових магнітів, на основі 

рідкоземельних металів, актуальним постає питання створення магніто-механічних 

пристроїв, оскільки використання цих магнітів дозволяє отримувати значні зусилля. 

В таких пристроях широке застосування може знайти система, в якій постійний 

магніт втягується в магнітопровід. З технологічної точки зору використання 

постійних магнітів у електромеханічних пристроях є вигіднішим, тому що вони 

являють собою не споживаючі енергії джерела магнітного поля. Це спрощує 

конструкцію, але призводить до необхідності окремого моделювання режимів роботи 

таких пристроїв. 

На рис. 6 зображена спрощена схема 

електромеханічної системи з постійними магнітами, 

який складається з співвісно розташованих 

кільцевих котушок, постійних магнітів та тороїдних 

сталевих тіл. Конструкція статора двигуна 

аналогічна тій, що розглядалася в попередній задачі 

(рис. 3). Якір складається з масивного 

неферомагнітного провідного осердя 1D , 

феромагнітних кілець 2D  та зустрічно намагнічених 

постійних магнітів Lw  з намагніченістю M .  

Система рівнянь для миттєвого значення 

густини струмів намагніченості  ,Q t  на границі 

магнітопроводів та миттєвого значення густини 

вихрових струмів  ,Q t  у масивних провідниках 

(режим струмів) матимуть вигляд аналогічний (5)-

(7), де      1 2, , ,Q t Q t Q t    , 1 2  , 

       1 2 3, , , ,Q t Q t Q t Q t      , 1 2 3 ,D D D D    

   2, ,w wQ t Q t  , 2w wD D , але в правій частині 

першого рівняння з’являється складова, що описує 

вплив рухомого постійного магніту на 

електродинамічний процес (10). 

1

1 ( , ) ( , )
w

m M
Ld

M t P Q M dl


 


 ,    (10) 

де m  — поверхнева густина струмів намагніченості яка чисельно дорівнює z -

проекції намагніченості постійних магнітів. 

Для режиму напруг в схемі заміщення залишається лише коло статора (рис. 5). 

Система інтегральних та інтегро-диференційних рівнянь (5)-(7) доповнюється 

рівнянням, яке описує повний розподіл струмів в електромагнітній системі, залежно 

від прикладеної до котушки напруги, записаним за другим законом Кірхгофа: 

Рис. 6. Спрощена схема 

електромеханічної системи з 

постійними магнітами 
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2
2 2 2

( )
( ) ( )

d t
u t i t R

dt


  .     (11) 

Обравши необхідну математичну модель електродинамічного процесу та 

розрахувавши повний розподіл струмів у системі сила, яка діє на масивний якір зі 

сторони електромагнітного поля, розраховується за формулою: 

         2 , , 2 , ,z Q r Q Q r Q

S

F t r Q t B Q t ds r Q t B Q t dl         

    2 , ,

w

Q m r Q

L

r Q t B Q t dl   .   (12) 

Таким чином рівняння (12) дозволяє отримати миттєве значення сили, що діє на 

масивний якір коаксіально-лінійного двигуна при відомому розподілі струмів у 

системі. 

Для чисельного розв’язування проводилась апроксимація отриманих систем 

інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь з використанням методу повного 

осереднення за просторовими змінними та з використанням кубатурних формул з 

ваговими коефіцієнтами за часом. 

За основу алгоритму чисельного розв’язку отриманих систем алгебраїчних 

рівнянь було взято схему з «перекрокуванням». Особливістю запропонованої схеми є 

те, що електромагнітна задача розв’язується на дрібній часовій сітці, а координата і 

швидкість руху розраховуються в різні моменти часу. Це дає можливість перевести 

нелінійну задачу відносно координати та швидкості у дві лінійні, пов’язані між 

собою. 

Розроблені математичні моделі дозволять провести розрахунок залежності 

динамічних характеристик електромеханічних пристроїв зворотно-поступальної дії з 

масивними феромагнітними елементами від електрофізичних параметрів матеріалів з 

яких планується виготовляти прилад, способу живлення, виду зовнішнього впливу на 

якір двигуна, видозміни геометричних параметрів. Також може бути проведено аналіз 

втрат на вихрові струми в масивних провідниках. 

В четвертому розділі з використанням розроблених математичних моделей та 

запропонованого алгоритму на прикладі електромеханічної системи зворотно-

поступальної дії розв’язано задачу врахування впливу вихрових струмів у рухомих 

масивних феромагнітних провідниках на електродинамічний процес. Проаналізовано 

вплив вихрових струмів у масивних провідниках на струм в обмотці статора та на 

енергетичні характеристики. Дано аналіз зв’язку між наявністю вихрових струмів у 

масивних елементах конструкції пристрою та зменшенням амплітуди власних 

коливань якоря електромеханічної системи. Проведено аналіз зв’язку між формою 

напруги живлення та рухом якоря котушок статора електромеханічної системи 

зворотно-поступальної дії. 

Для перевірки достовірності отриманих результатів моделювання 

нестаціонарного електромеханічного процесу було зроблено порівняння розрахунків, 

проведених з використанням розробленої на основі методу вторинних джерел 

математичної моделі з моделлю, що була побудована в програмному пакеті Comsol 

Multiphysics 3.5a. 
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На рис. 7 наведено переріз і лінійні 

розміри електромеханічної системи. 

Моделювання проводилось для одного 

полюсного ділення коаксіально-лінійного 

двигуна. Розрахунок проводився для 

статичного положення якоря відносно статора. 

Розглядався режим струмів. 

Отримані результати показують, що 

розподіл густини вихрових струмів та індукції 

магнітного поля в повітряному проміжку 

отриманий при моделюванні у програмному 

пакеті Comsol Multiphysics 3.5a та за 

запропонованим алгоритмом розв’язку, 

співпадає. Середньоквадратичне відхилення 

результатів розрахунку миттєвого значення 

густини вихрових струмів не перевищує 1%. 

Середньоквадратичне відхилення результатів 

розрахунку миттєвого значення індукції 

магнітного поля не перевищує 2%, що 

свідчить про достовірність отриманих 

результатів. 

Для перевірки адекватності розроблених 

математичних моделей нестаціонарного 

електродинамічного процесу в 

електромеханічній системі зворотно-

поступального руху було проведено 

порівняння результатів розрахунків з 

відомими фізичними моделями.  

Порівняння проводилось з фізичною моделлю коаксіально-лінійного двигуна з 

постійними магнітами, вектор намагнічування яких направлений вздовж вісі симетрії 

системи z  (рис. 8). 

На рис. 8, а: 1 — статор; 2 — магнітопровід статора; 3 — обмотка статора; 4 — 

бігун; 5 — пружини; 6 — додаткова маса.  

На рис. 8, б: 1 — постійні магніти, 2 — концентратори магнітного потоку; 3 — 

стрижень бігуна. 

Моделювання електромеханічної характеристики проводилось при постійному 

струмі в обмотці статора 4I   А та 5I   А, що відповідає густині струму 

6,29   А/мм2 та 7,87   А/мм2. 

 

Рис. 7. Переріз і лінійні розміри 

електромеханічної системи 
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а б 

Рис. 8. Схематичне зображення коаксіально-лінійного двигуна (а), бігун з постійними 

магнітами, що намагнічені аксіально (б) 
 

Результат розрахунку наведено на рис. 9, а для струму в обмотці статора 

4I   А, та на рис.10, б для струму в обмотці статора 5I   А. 

 

  
а б 

Рис. 9. Електромеханічна характеристика коаксіально-лінійного двигуна з постійними 

магнітами 
 

Порівняння результатів експериментальних досліджень з числовими 

розрахунками показало, що середньоквадратичне відхилення не перевищує 5%, що 

дає змогу зробити висновок про адекватність запропонованої математичної моделі 

нестаціонарного електродинамічного процесу. 

Проводилось дослідження впливу повздовжнього крайового ефекту на 

електромагнітний процес. Показано, що при даних геометричних розмірах для 

кількості пар полюсів більше 9 (тобто при відношенні висоти до діаметру, як 6:1) 

вплив повздовжнього крайового ефекту складає менше 5%, що варто враховувати при 

проектування коротких пристроїв. 



14 

Було вирішено задачу аналізу впливу вихрових струмів в перерізі масивних 

елементів конструкції електромеханічної системи на електродинамічний процес. 

Розрахунки показали (рис. 10), що для системи з непровідним магнітопроводом 

наявне накладання власних коливань масивного якоря та вимушених коливань під 

дією електромагнітних сил. Наявність вихрових струмів у перерізі масивних 

провідників виступає у ролі демпфера зменшуючи амплітуду власних коливань якоря. 

Аналіз впливу вихрових струмів на струм в котушці статора показав (рис. 11), 

що для системи з шихтованим магнітопроводом присутні вищі гармоніки струму, що 

впливає на якість електроенергії в мережі. Графік струму для системи з масивним 

магнітопроводом більш гладкий.  

  
Рис. 10. Графік залежності положення 

якоря коаксіально-лінійного двигуна від часу: 

а) без врахування впливу вихрових струмів; б) 

з вихровими струмами. 

Рис. 11. Графік залежності струму в 

котушках коаксіально-лінійного двигуна від 

часу: а) без врахування впливу вихрових 

струмів; б) з вихровими струмами 
 

Розрахунки показали, що середнє значення потужності теплових втрат від дії 

вихрових струмів в електромеханічній системі з масивними магнітопроводами не 

перевищує 11% від загальної потужності пристрою. 

Проведено оцінку можливості керування рухом якоря електромеханічної 

системи шляхом зміни форми напруги на затискачах котушки статора. На рис. 12, а 

наведено необхідну форму руху якоря електромеханічної системи, на рис. 12, б 

запропоновану форму зміни напруги на затискачах обмотки статора.  

  
а б 

Рис. 12. Графік залежності миттєвого значення координати від часу (а) та 

запропонована форма напруги живлення (б) 
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Встановлено, що форма зміни положення якоря відповідає формі зміни напруги 

(рис. 13).  

 
Рис. 13. Графік залежності положення якоря від часу 

 

Аналіз впливу несинусоїдної напруги живлення на динамічну характеристику 

електромеханічної системи дозволив встановити зв’язок між формою напруги 

живлення та рухом якоря. 

 

ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі розв’язано актуальне наукове завдання розвитку методу 

інтегральних рівнянь для розрахунку електромагнітних систем в частині урахування 

взаємного руху складових електромагнітної системи зі складною геометрією, що має 

суттєве значення для подальшого розвитку методів розрахунку характеристик 

електромагнітних полів та має важливе значення для галузі теоретична 

електротехніка. 

Виконані в дисертаційній роботі дослідження дозволили сформулювати наступні 

висновки: 

1. Проведений аналіз літературних джерел виявив необхідність 

вдосконалення існуючих методів розрахунку нестаціонарних електромеханічних 

процесів у пристроях з масивними феромагнітними конструктивними елементами, 

що дозволить врахувати взаємний рух масивних феромагнітних елементів 

конструкції пристрою та вплив вихрових струмів, що виникають в них, на 

електромеханічний процес. 

2. Розроблено методи розрахунку зв’язаних нестаціонарних 

електромагнітних та механічних процесів у системі з масивними феромагнітними 

магнітопроводами з аксіальною симетрією при заданому законі зміни струму в 

котушках, заданому законі зміни напруги на виводах котушок, при наявності 

постійних магнітів у якості не споживаючих енергії джерел магнітного поля. 

3. Обґрунтовано демпфуючу дію вихрових струмів в масивних 

феромагнітних елементах конструкції коаксіально-лінійного двигуна з постійними 

магнітами, що призводить до зменшення амплітуди власних коливань якоря. 
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4. В процесі розрахунків показано, що вплив вихрових струмів в масивних 

феромагнітних елементах конструкції коаксіально-лінійного двигуна на загальну 

потужність пристрою становить не більше 11%. 

5. На прикладі коаксіально-лінійного двигуна з постійними магнітами та з 

рухомими масивними феромагнітними конструктивними елементами встановлено 

зв’язок між формою напруги живлення обмоток статора та формою динамічної 

характеристики (законом руху якоря), що створює передумови для розробки критеріїв 

по напрузі для джерела живлення з метою забезпечення необхідного закону руху 

якоря, що у сукупності з науково обґрунтованими результатами дослідження є 

суттєвими при вирішенні задач побудови та підвищення ефективності 

електромеханічних систем. 

6. Основні теоретичні результати та методи моделювання нестаціонарних 

електромеханічних процесів в системах з масивними феромагнітними елементами 

конструкції з аксіальною симетрією використано в Інституті електродинаміки НАН 

України для оцінки втрат потужності від вихрових струмів в елементах конструкції 

електромагнітного вібратора приводу механізму коливань розливочного столу 

машини безперервного лиття заготовок. Матеріал використано під час виконання 

науково-дослідної роботи «Розробка ефективних технічних рішень вузлів 

електроенергетичного обладнання (ОБ’ЄКТ)» в період 2010-2012 рр. Загальні 

методики розрахунку нестаціонарних електромеханічних процесів в коаксіально-

лінійних двигунах з масивними феромагнітними магнітопроводами та методики 

оцінки втрат потужності від вихрових струмів в елементах конструкцій електричних 

машин можуть бути використані в навчальному процесі на кафедрі електричних 

машин і експлуатації електрообладнання Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

7. Достовірність та обґрунтованість наукових результатів забезпечена 

коректним та послідовним використанням методів теорії інтегро-диференційних 

рівнянь, результатами їх практичного застосування при розрахунках характеристик 

нестаціонарних електромеханічних процесів в конкретних електротехнічних 

пристроях, співпадінням отриманих результатів в граничних випадках з відомими 

результатами. 

8. Результати досліджень і розробок нових методів розрахунку 

нестаціонарних електродинамічних процесів в електромеханічних системах 

зворотно-поступальної дії використовуються в Інституті електродинаміки НАН 

України для оцінки втрат потужності від вихрових струмів в елементах конструкції 

електромагнітного вібратора приводу механізму коливань розливочного столу 

машини безперервного лиття заготовок. Загальні методики розрахунку 

нестаціонарних електромеханічних процесів в коаксіально-лінійних двигунах з 

масивними феромагнітними магнітопроводами та методики оцінки втрат потужності 

від вихрових струмів в елементах конструкцій електричних машин можуть бути 

використані в навчальному процесі на кафедрі електричних машин і експлуатації 

електрообладнання Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 
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АННОТАЦІЇ 

 

Сорокін Д.С. Розвиток методу інтегральних рівнянь для розрахунку 

нестаціонарних електродинамічних процесів в системах з осьовою симетрією. — 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.09.05 — теоретична електротехніка. — Інститут електродинаміки 

НАН України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі розвитку методу 

інтегральних рівнянь для розрахунку електромагнітних систем в частині урахування 

взаємного руху складових електромагнітної системи зі складною геометрією та 

науковому обґрунтуванню доцільності використання масивних елементів в 

конструкції коаксіально-лінійного двигуна, а також ефективного управління рухом 

якоря електромеханічної системи зворотно-поступального дії. 

Запропоновано метод розрахунку нестаціонарних електродинамічних процесів в 

електромагнітних системах з осьової симетрією, розроблено алгоритм чисельного 

рішення нестаціонарної задачі, проведено дослідження з виявлення впливу вихрових 

струмів в рухомих масивних феромагнітних елементах електромагнітної системи на 

електродинамічний процес. 

Доведено можливість забезпечення необхідного закону руху якоря 
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електродинамічної системи зворотно-поступального дії шляхом керування формою 

напруги живлення. 

Ключові слова: нестаціонарні процеси, метод інтегральних рівнянь, вихрові 

струми, числові методи, демпфування коливань, керування законом руху. 

 

Сорокин Д.С. Развитие метода интегральных уравнений для расчета 

нестационарных электродинамических процессов в системах с осевой 

симметрией. — Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.09.05 — теоретическая электротехника. — Институт 

электродинамики НАН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена решению актуальной научной задачи развития метода 

интегральных уравнений для расчета параметров электромагнитных систем в части 

учета взаимного движения составляющих электромагнитной системы со сложной 

геометрией и научному обоснованию целесообразности использования массивных 

элементов в конструкции коаксиально-линейного двигателя, а также эффективному 

управлению движением якоря электромеханической системы возвратно-

поступательного действия. 

Проведенный анализ литературных источников показал необходимость 

разработки новых и совершенствования существующих методов расчета 

нестационарных электромеханических процессов в устройствах с массивными 

ферромагнитными конструктивными элементами. Исследование 

электромеханических систем возвратно-поступательного движения чаще всего 

ограничивались устройствами с непроводящими или неферромагнитными 

элементами конструкции и, в большинстве случаев, носили прикладной характер. 

Многие работы опираются на экспериментальные данные конкретных реализаций 

двигателя с последующим подкреплением этих данных расчетами. Анализ 

показывает, что в некоторых задачах, которые были решены, не в полной мере 

учитываются особенности работы линейных электромеханических систем, в рамках 

исследования разработаны методы расчета связанных нестационарных 

электромагнитных и механических процессов в системах с массивными 

ферромагнитными элементами с осевой симметрией при различных режимах работы, 

и при наличии постоянных магнитов в качестве не потребляющих энергии 

источников магнитного поля. Проведена дискретизация полученных систем интегро-

дифференциальных уравнений по пространственным переменным методом полного 

осреднения и по времени с помощью кубатурных формул с весовыми 

коэффициентами. На основе метода с перешагиванием разработан алгоритм расчета 

нестационарного электродинамического процесса в электромеханической системе с 

осевой симметрией, который позволяет превратить нелинейную задачу относительно 

скорости движения якоря, плотности вихревых токов в сечении проводников и 

плотности токов намагниченности на границе магнитопроводов в две линейные, 

сдвинутые во времени. Алгоритм был реализован на языке программирования 

FORTRAN, доказана достоверность полученных результатов путем сравнения с 

моделями, построенными в программном комплексе Comsol Multiphysics 3.5a и 

адекватность математических моделей путем сравнения с ранее опубликованными 
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результатами экспериментальных исследований.  

Проведено исследование по выявлению влияния вихревых токов в движущихся 

массивных ферромагнитных элементах электромагнитной системы на 

электродинамический процесс. Было показано демпфирующее действие вихревых 

токов, что приводит к уменьшению амплитуды собственных колебаний системы. 

Рассчитанные тепловые потери не превышают 11%. Показано уменьшение 

амплитуды высших гармоник тока, что влияет на показатели качества 

электроэнергии.  

В качестве практического применения электромеханическую систему возвратно-

поступательного действия предложено использовать как привод кристаллизатора 

машины непрерывного литья заготовок для обеспечения оптимального закона 

движения кристаллизатора.  

Показана возможность обеспечения необходимого закона движения якоря 

электродинамической системы возвратно-поступательного действия путем 

управления формой напряжения питания. 

Ключевые слова: нестационарные процессы, метод интегральных уравнений, 

вихревые токи, численные методы, демпфирование колебаний, управление законом 

движения. 

 

Sorokin D.S. Development of the method of integral equations for calculation of 

non-stationary electromagnetic processes in systems with axial symmetry. — 

Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in specialty 05.09.05 — theoretical electrical 

engineering. — Institute of Electrodynamics of NAS of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the actual scientific problem of the method of integral 

equations for calculating electromagnetic systems of the account of the mutual movement 

components electromagnetic system with complex geometry and the scientific rationale for 

the use of massive elements in the design of coaxial line engine and efficient traffic 

management anchor electromechanical system of reciprocal action. 

The method of calculation of non-stationary electromagnetic processes in 

electromagnetic systems with axial symmetry algorithm unsteady numerical solution of the 

problem, a study on the effects of eddy currents in the ferromagnetic elements moving 

massive electromagnetic system for electrodynamic process. 

The possibility of providing the necessary law of motion of the armature 

electrodynamic system of reciprocal steps by controlling the shape of the supply voltage. 

Keywords: transient processes, the method of integral equations, eddy current, 

numerical methods, damping oscillations, control traffic law. 


