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АНОТАЦІЯ
Бондар Р. П. Лінійні магнітоелектричні двигуни вібраційної дії для
приводу будівельних машин і механізмів. – Кваліфікаційна наукова праця на
правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за
спеціальністю 05.09.01 «Електричні машини і апарати». – Київський
національний університет будівництва і архітектури МОН України, м. Київ,
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 наявних математичних моделей, методів розрахунку й
аналізу електромагнітних параметрів, електромеханічних характеристик, які
дають змогу врахувати особливості будівельних технологічних процесів,
зокрема коливальний рух якоря, широкий робочий частотний діапазон,
застосування масивних магнітопроводів із низьковуглецевих конструкційних
сталей та неперіодичний характер електромеханічних коливальних процесів.
Об’єкт дослідження – електромагнітні, електромеханічні та теплові
процеси лінійних магнітоелектричних двигунів вібраційної дії.
Предмет

дослідження

–

динамічні

властивості,

електромеханічні

характеристики та конструктивні особливості лінійних магнітоелектричних
двигунів вібраційної дії, пов’язані з їхнім застосуванням у будівельних
машинах і механізмах.
Методи дослідження електромеханічних процесів ґрунтуються на
аналітичних та чисельних математичних моделях ЛМД вібраційної дії. Перші
враховують найбільш суттєві особливості та закономірності, і розроблені з
використанням символічного методу та методу електромеханічних аналогій, що
дає

змогу

представити

механічну

частину

пристрою

еквівалентними

параметрами електричної заступної схеми. Врахування нелінійності тягової
характеристики у цих моделях здійснюється за допомогою енергетичного

3

методу. Другі (чисельні моделі) побудовані з використанням методу скінченних
елементів, а також чисельного розв’язку диференційних рівнянь у часткових
похідних. Ступінь деталізації цих моделей визначається типом розрахункової
задачі та вибором польових рівнянь, що вирішуються в статичному,
квазістаціонарному

або

нестаціонарному

наближеннях.

Під

час

експериментального визначення параметрів механічних схем заміщення ЛМД,
застосувалися метод згасаючих коливань та спектральний метод, а для
розрахунку

механічних

використовувався

метод

параметрів
динамічної

навантажувальної

петлі

гістерезису.

У

машини,
разі,

коли

конструктивний елемент машини має суттєво нелінійні характеристики, останні
отримувалися за результатами безпосередніх вимірів та досліджень. Складання
рівнянь механічного руху вібраційних

систем ґрунтується

на методі

д’Аламбера з використанням законів Ньютона та теорії контактної взаємодії
Герца. Динамічна поведінка двомасових віброударних систем із приводом від
ЛМД, досліджується за допомогою методу точкових відображень Пуанкаре, а
також за допомогою діаграм біфуркацій. Дослідження стійкості віброударних
систем ґрунтується на методі експонент Ляпунова.
У роботі отримано такі наукові результати.
Набула подальшого розвитку теорія лінійних магнітоелектричних
двигунів

вібраційної

дії

через

урахування

особливостей

будівельних

технологічних процесів (коливального руху якоря, широкого робочого
частотного діапазону, режиму механічного навантаження), що дало змогу
науково обґрунтувати конструктивні принципи побудови, зокрема вперше
визначити оптимальне співвідношення між шириною полюса якоря та
полюсною поділкою за критерієм максимуму амплітуди першої гармоніки
магнітної індукції в повітряному проміжку, оптимальний зовнішній діаметр
активної зони двигуна за критерієм максимуму відношення електромагнітної
сили до об’єму активної зони, а також оптимальні параметри навантаження та
співвідношення між амплітудою коливань та полюсною поділкою за критерієм
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максимуму ККД, що забезпечує ефективність конструктивних рішень на етапі
проєктування двигунів.
Удосконалено

науковий

підхід

до

визначення

електромеханічних

характеристик лінійного магнітоелектричного двигуна вібраційної дії за
допомогою врахування 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

електромеханічних

коливальних процесів (у середньому на 18%) у широкому діапазоні зміни
робочої частоти (0-2000 Гц).
Удосконалено аналітичну модель лінійного магнітоелектричного двигуна
вібраційної дії за допомогою апроксимації статичної залежності реактивної
компоненти 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 переміщенням якоря за критерієм максимуму механічної роботи
впродовж періоду коливань.
Удосконалено математичну модель для аналізу електромеханічних
процесів лінійного магнітоелектричного двигуна у віброударній системі через
урахування сили контактної взаємодії Герца, що дало змогу дослідити
динамічні характеристики двигуна та визначити вплив робочої частоти,
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 хаотичною динамікою, а також визначено умови їхнього виникнення,
що забезпечує розширення функціональних можливостей такого типу машин
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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
електромагнітних, 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

магнітоелектричного двигуна вібраційної дії, яка, на відміну від наявних,
суміщає розрахунок нестаціонарного електромагнітного поля в неоднорідному
нелінійному провідному середовищі з висококоерцитивними постійними
магнітами з одночасним розрахунком рівнянь електричного та механічного кіл,
що дало можливість підвищити точність розрахунків електромеханічних
коливальних процесів.
Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному.
Розроблено рекомендації щодо вибору структури та оптимальних
конструктивних параметрів лінійних магнітоелектричних двигунів вібраційної
дії, використання яких на практиці дає змогу розробляти будівельне
обладнання, що має покращені енергетичні характеристики, і забезпечує
зменшення відношення потужності споживання до амплітуди сили інерції на
9-20% порівнюючи з наявними машинами.
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 експлуатаційних характеристик, що дає змогу на практиці

6

здійснювати раціональний вибір двигунів такого типу для роботи в будівельних
машинах, які використовуються для відповідних технологічних процесів.
Використання результатів проведених досліджень електромеханічних
процесів ЛМД під час роботи у вібраційному та віброударному режимах та
розроблених рекомендацій щодо вибору раціональних режимів роботи, дає
змогу розробляти нове будівельне обладнання підвищеної ефективності завдяки
здійсненню за допомогою таких двигунів заданого руху робочих органів –
просторові коливання, нерегулярні (хаотичні) коливання, регулярні коливання,
що чергуються з хаотичними та ін.
Основні результати дисертаційної роботи у вигляді розрахункових
характеристик статичних та динамічних режимів, конструктивних рішень, були
використані під час створення дослідних та робочих зразків лінійних
магнітоелектричних двигунів 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 рекомендовано
використовувати під час розроблення нових зразків ЛМД вібраційної дії для
приводів будівельних машин і механізмів.
Ключові

слова:

вібраційна

система,

електромагнітні

параметри,

електромеханічні процеси, енергетичні характеристики, коливальний рух,
лінійний магнітоелектричний двигун, математичні моделі.
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ANNOTATION
Bondar R. P. Linear permanent magnet vibratory motors for the construction
machines and mechanisms drive. – Qualification scientific work with the manuscript
copyright.
The thesis for a doctor of technical sciences degree in specialty 05.09.01
“Electrical machines and apparatuses”. – Kyiv National University of Construction
and Architecture, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, Institute of
Electrodynamics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020.
The dissertation is devoted to the progress of the linear permanent magnet
vibratory motors (LPMVM) theory by means of new mathematical models
development and existing ones improvement, further elaboration of electromagnetic
parameter calculation methods and electromechanical characteristic analysis ones,
which allow to consider the features 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.
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The object of research is electromagnetic, electromechanical and thermal
processes of the linear permanent magnet vibratory motors.
The subject of research is the dynamic properties, electromechanical
characteristics and design features of the linear permanent magnet vibratory motors,
associated with their use in the construction machinery and mechanisms.
Methods for the study of electromechanical processes are based on analytical
and numerical mathematical models of permanent magnet vibratory motors. The
former take into account the most essential features and patterns, and are designed
using the symbolic method and the method of electromechanical analogies, which
allows to represent the mechanical part of the device, equivalent to the parameters of
the electrical circuit. The nonlinearity of thrust characteristic in these models is taken
into account by the energy method. The second (numerical models) are built using
the finite element method, as well as the numerical solution of differential equations
in partial derivatives. The degree of detail of these models is determined by the type
of calculation problem and the choice of field equations that are solved in a static,
frequency or quasi-stationary approximation. During the experimental determination
of the mechanical equivalent circuit parameters of the permanent magnet vibratory
motors, the step-response method and the spectral method were applied, and the
dynamic hysteresis loop method was used to calculate the parameters of the loading
machine. In the case where the structural element of the machine has substantially
nonlinear characteristics, the latter were obtained from the results of direct
measurements and studies. The equations for the mechanical motion of vibration
systems are based on the D'Alembert method using Newton's laws and Hertz's theory
of contact interaction. The dynamic behavior of two-mass vibration-driven systems
driven by linear permanent magnet motor is investigated using the Poincare mapping
method, as well as using bifurcation diagrams. The study of the stability of vibration
impact systems is based on the Lyapunov exponent method.
The following scientific results are obtained in the dissertation.
The constructive principles of the LPMVM are scientifically substantiated in
the dissertation, including an optimum ratio between an armature pole width and a
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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
improved 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 equation, which provide a calculating accuracy of
electromechanical oscillatory processes in a wide operating frequency range.
The analytical model of the linear permanent magnet vibratory motor is
improved, by means of approximation of static dependence of a reactive
electromagnetic force (caused by polarity of magnetic system of the armature) on
movement, by the polynomial equation. This is allowed to investigate the work of
this electromagnetic force component and determine the optimal value of the phase
angle between the electromagnetic force and the movement of the armature on the
criterion of the maximum mechanical work for the period of oscillations.
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 depending on the operating frequency, supply voltage,
winding MMF and permanent magnet's field intensity.
For the first time, with the help of Poincare mapping method,
electromechanical oscillatory processes with chaotic dynamics in the LPMVM was
revealed, and the conditions of their occurrence were determined, which provides the
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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,
unlike the existing ones, combines the calculation of a non-stationary electromagnetic
field in an inhomogeneous nonlinear conducting medium with high-coercive
permanent magnets, 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.
A specialized test bench and loading equipment for the study of
electromechanical processes in linear permanent magnet motors with a power up to
2 kW and an oscillation frequency of 1-100 Hz have been developed. An
experimental calculation method for determining the electromagnetic parameters and
the operational characteristics of such motors is proposed. This makes it possible in
practice to make rational choices of motors of this type for use in construction
machines used for the respective technological processes.
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
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motion of their executive organs: spatial oscillations, irregular (chaotic) oscillations,
regular oscillations alternating with chaotic, etc.
The main dissertation results were applied in the creation of experimental and
working samples of the LPMVM which are used in vibration test installation
(National Aviation 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 union Prommashservice), as well as in training
in the Kyiv National University of Construction and Architecture. The dissertation
results are recommended to be used during the development of new constructions of
the linear permanent magnet vibratory motors for building machines drives.
Keywords: electromagnetic parameters, electromechanical processes, energy
characteristics, linear permanent magnet motor, mathematical models, oscillatory
motion, vibration system.
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ВСТУП
Вібраційні технології є основою багатьох сучасних технологічних
процесів пов’язаних із переміщенням та обробкою матеріалів, ущільненням,
сортуванням, гранулюванням тощо. Зазвичай для реалізації зворотнопоступального

руху

застосовуються

обертові

двигуни

з

відповідними

механічними передачами, а також гідравлічні та пневматичні перетворювачі.
Невисока ефективність обертових приводів зумовлена значними механічними
втратами в передавальних пристроях, а недостатня надійність – динамічними
перевантаженнями, що суттєво скорочує тривалість безаварійної роботи
застосовуваних у них типових серій асинхронних двигунів (75-100 год.) [1].
Лінійні магнітоелектричні двигуни (ЛМД) є альтернативою традиційним
приводам на основі двигунів обертання. До їхніх переваг належать низький
рівень шуму, брак механічних передач, висока надійність та покращена
керованість. У теперішній час лінійні двигуни (ЛД) активно застосовуються для
заміни систем, що використовують обертові двигуни з перетворенням
обертового руху в прямолінійний.
На

відміну

пневматичних,

від

інших

інерційних,

типів

віброзбуджувачів

електромагнітних),

лінійні

(гідравлічних,

магнітоелектричні

вібратори мають певні переваги внаслідок широкого частотного діапазону
роботи, порівняно невеликої потужності споживання енергії, низького рівня
шуму та хороших питомих показників електромагнітної сили [2]. Тому лінійні
вібраційні двигуни все частіше використовуються в приводах промислових,
транспортних, будівельних та інших механізмів, не зважаючи на те, що їхня
технічна реалізація часто потребує більших капіталовкладень.
Обґрунтування вибору теми дослідження. Ефективне застосування
лінійних магнітоелектричних двигунів у приводах вібраційних будівельних
машин потребує вирішення комплексу теоретичних та практичних завдань, до
яких належать підвищення точності розрахунку електромагнітних параметрів
та

електромеханічних

коливальних

процесів, покращення

ефективності
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проєктування та розроблення 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 методів дослідження електромеханічних процесів, із попередньо
визначеними, на підставі польового аналізу, сталими параметрами схем
заміщення. Такі моделі дають змогу 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 нелінійним
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 дослідження електромеханічних резонансних властивостей
ЛМД, що є відмінною особливістю 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 науководослідних робіт.
«Розвиток
автоматизованих

теорії
систем

та

дослідження

контролю

електромеханічних

технологічних

процесів

комплексів,
та

якості

конструкцій і споруд у будівельній галузі» (№ ДР 01060010010), де автором
проведено дослідження методів моделювання електромеханічних перехідних
процесів у лінійних магнітоелектричних двигунах вібраційної дії, розроблено
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математичну

модель

електромеханічної

системи

«лінійний

двигун-

віброплощадка», досліджено її резонансні властивості та виявлено найбільш
ефективні режими роботи.
«Автоматизовані електромеханічні системи та вимірювальні комплекси»
(№ ДР 0112U005112), де автором виконано дослідження коаксіально-лінійних
магнітоелектричних вібраційних систем із багатьма ступенями вільності,
проведено

моделювання

електромеханічних

характеристик

ЛМД

за

одномасовою та двомасовою механічними схемами.
«Розвиток

теорії,

розробка

математичних

моделей,

дослідження

динамічних процесів в електромеханічних системах будівельних машин та
механізмів» (№ ДР 0115U005386), де автором виконано експериментальні
дослідження електромеханічних процесів, розроблено метод розрахунку
електромеханічних характеристик та електромагнітних параметрів ЛМД
вібраційної дії, в основу якого покладено залежність параметрів схеми
заміщення від робочої частоти, сили струму та режиму роботи.
«Дослідження

режимів

роботи,

розроблення

вдосконалених

математичних моделей електромеханічних систем технологічного обладнання
та транспортних засобів будівництва» (№ ДР 0118U004934), де автором
запропоновано моделі для дослідження електромеханічних процесів ЛМД
вібраційної дії з навантаженням ударного типу, проведено параметричні
дослідження, які дають змогу визначити відношення магнітного навантаження
(магнітної індукції в повітряному проміжку) до лінійного струмового
навантаження, та інші конструктивні параметри, що задовольняють умовам
стійкості ЛМД.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розвиток теорії лінійних
магнітоелектричних двигунів вібраційної дії в напрямі розроблення нових та
вдосконалення наявних математичних моделей для розрахунку й аналізу
електромагнітних
враховують

параметрів

особливості

та

електромеханічних

будівельних

технологічних

характеристик,
процесів,

які

зокрема

коливальний рух якоря, широкий робочий частотний діапазон, застосування
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масивних магнітопроводів із конструкційних сталей та неперіодичний характер
електромеханічних коливальних процесів і забезпечують вдосконалення
конструкції та покращення ефективності двигунів.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися такі завдання:
 за

допомогою

будівельних

аналізу

сучасного

технологічних

процесів

вібраційного
визначити

обладнання
їхні

та

характерні

особливості та вимоги до конструктивних 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 визначити оптимальні конструктивні
виконання із урахуванням особливостей їхнього використання в
будівельних машинах та механізмах;
 розробити уточнені математичні моделі, що враховують взаємний
вплив електромагнітних та механічних коливальних процесів і дають
змогу

провести

дослідження

електромагнітних

параметрів

та

електромеханічних характеристик ЛМД у разі широкого частотного
діапазону роботи, та врахувати вплив вихрових 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 обґрунтувати ефективні режими
роботи за критерієм максимуму ККД та коефіцієнту потужності;
 розробити комп'ютерні моделі для аналізу перехідних процесів у
лінійних магнітоелектричних двигунах вібраційної та віброударної дії й
віртуальні експериментальні стенди, на їхній основі, для дослідження
електромеханічних коливальних процесів із урахуванням механічного
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навантаження, характерного для будівельних машин (ущільнення
бетонної суміші, занурення палі та ін.);
 дослідити умови виникнення квазіперіодичних та хаотичних режимів
руху якоря ЛМД як елемента віброударної системи, підтвердити за
допомогою експериментальних досліджень достовірність отриманих
результатів та провести аналіз динамічних характеристик двигуна в
таких режимах коливань;
 розробити на основі теорії мультифізичних кіл комп’ютерну модель
для розрахунку 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

магнітоелектричних

двигунів

вібраційної

зразки
та

лінійних

віброударної

дії,

спеціалізовані дослідні стенди для випробування таких машин у
режимах, наближених до роботи будівельних машин. Провести
експериментальні дослідження електромеханічних процесів створених
дослідних зразків із метою підтвердження достовірності отриманих
теоретичних результатів. Створити та впровадити зразки лінійних
двигунів у будівельних машинах підвищеної ефективності.
Об’єкт дослідження – електромагнітні, електромеханічні та теплові
процеси лінійних магнітоелектричних двигунів вібраційної дії.
Предмет дослідження – динамічні властивості, електромеханічні
характеристики та конструктивні особливості лінійних магнітоелектричних
двигунів вібраційної дії, пов’язані з їхнім застосуванням у будівельних
машинах і механізмах.
Методи дослідження. Дослідження електромеханічних коливальних
процесів ЛМД вібраційної дії проводилося за допомогою символічного методу
та методу електромеханічних аналогій, що дає змогу представити механічну
частину пристрою еквівалентними параметрами електричної заступної схеми.
Розрахунок електромагнітних параметрів ЛМД базується на застосуванні
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методу скінченних елементів та чисельному розв’язку диференційних рівнянь
електромагнітного поля в часткових похідних, що вирішуються в часовій та
частотній областях. Складання рівнянь механічного 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 механічного навантаження), що дало змогу
науково обґрунтувати конструктивні принципи побудови, зокрема вперше
визначити оптимальне співвідношення між шириною полюса якоря та
полюсною поділкою за критерієм максимуму амплітуди першої гармоніки
магнітної індукції в повітряному проміжку, оптимальний зовнішній діаметр
активної зони двигуна за критерієм максимуму відношення електромагнітної
сили до об’єму активної зони, а також оптимальні параметри навантаження та
співвідношення між амплітудою коливань та полюсною поділкою за критерієм
максимуму ККД, що забезпечує ефективність конструктивних рішень на етапі
проєктування двигунів.
2. Удосконалено науковий підхід до визначення електромеханічних
характеристик лінійного магнітоелектричного двигуна вібраційної дії за
допомогою врахування 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

електромеханічних

коливальних процесів (у середньому на 18%) у широкому діапазоні зміни
робочої частоти (0-2000 Гц).
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3. Удосконалено аналітичну модель лінійного магнітоелектричного
двигуна вібраційної дії за допомогою апроксимації статичної залежності
реактивної

компоненти

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 переміщенням 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 характеристики двигуна та визначити вплив робочої частоти,
напруги живлення, магніторушійної сили обмотки, інтенсивності поля
постійних магнітів на виникнення періодичного та квазіперіодичного режимів
руху якоря.
5. Уперше, за допомогою методу точкових відображень Пуанкаре,
виявлено

у

лінійному

магнітоелектричному

двигуні

електромеханічні

коливальні процеси з хаотичною 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
теплових процесів у лінійному магнітоелектричному двигуні вібраційної дії, що
ґрунтується на теорії кіл, яка, на відміну від відомих, враховує взаємний зв'язок
електромагнітних, 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

температури.

показники

з

урахуванням

допустимого

рівня
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7. Розроблено нову коло-польову математичну модель лінійного
магнітоелектричного двигуна вібраційної дії, яка, на відміну від наявних,
суміщає розрахунок нестаціонарного електромагнітного поля в неоднорідному
нелінійному провідному середовищі з висококоерцитивними постійними
магнітами з одночасним розрахунком рівнянь електричного та механічного кіл,
що дало можливість підвищити точність розрахунків електромеханічних
коливальних процесів.
Практичне значення отриманих результатів полягає в наступному:
1. Розроблено рекомендації щодо вибору структури та оптимальних
конструктивних параметрів лінійних магнітоелектричних двигунів вібраційної
дії, використання яких на практиці дає змогу розробляти будівельне
обладнання, що має покращені 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 експлуатаційних характеристик, що дає змогу на практиці
здійснювати раціональний вибір двигунів такого типу для роботи в будівельних
машинах, які використовуються для відповідних технологічних процесів.
3. Використання результатів проведених досліджень електромеханічних
процесів ЛМД під час роботи у вібраційному та віброударному режимах та
розроблених рекомендацій щодо вибору раціональних режимів роботи, дає
змогу розробляти нове будівельне обладнання підвищеної ефективності завдяки
здійсненню за допомогою таких двигунів заданого руху робочих органів –
просторові коливання, нерегулярні (хаотичні) коливання, регулярні коливання,
що чергуються з хаотичними та ін.
4. Основні результати дисертаційної роботи у вигляді розрахункових
характеристик статичних та динамічних режимів, конструктивних рішень, були
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використані під час створення дослідних та робочих зразків лінійних
магнітоелектричних двигунів 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.
Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати, що
виносяться на захист, отримані автором особисто на основі самостійних
досліджень, узагальнень і висновків. У дисертації не використовувались ідеї та
розробки, що належать 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: [3] – розроблення комп’ютерної моделі
віртуального стенду для розрахунку робочих характеристик ЛМД, їхній
розрахунок та аналіз; [4] – побудова математичної моделі електромеханічної
системи «ЛМД-паля-ґрунт», розроблення комп’ютерної моделі, розрахунок
робочих характеристик; [5] – побудова комп’ютерної моделі ЛМД; [6] –
розроблення математичної моделі та розрахунок польової задачі; [7] –
розроблення математичної та комп’ютерної моделей; [8] – особисто отримано
аналітичні вирази для електромеханічних характеристик двигуна та проведено
порівняльні розрахунки за допомогою уточненої чисельної моделі, що враховує
нелінійність параметрів ЛМД; [9] – розроблення польової моделі, проведення
експериментальних досліджень; [10] – побудова польової моделі, чисельний
розрахунок та експериментальне вимірювання робочих характеристик ЛМД;
[11, 12] – побудова розрахункової моделі віброударної системи з лінійним
електроприводом, проведення польового розрахунку параметрів моделі,
моделювання електромеханічних процесів ЛМД під час роботи на ударне
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навантаження. Проведення експериментальних досліджень виконувалося разом
зі співавтором; [13, 14] – розроблення розрахункової моделі та дослідження, з її
допомогою,

динамічних

властивостей

двомасової

віброударної

електромеханічної системи з приводом від ЛМД; [15] – побудова комп’ютерної
моделі ЛМД, проведення розрахунків теплових режимів, аналіз отриманих
результатів.
Апробація

результатів

дисертації.

Основні

положення

роботи

доповідалися й обговорювалися на: міжнародному симпозіумі «Проблеми
удосконалення електричних машин та апаратів. Теорія і практика» (Харків,
2010 р.);

міжнародній

науково-технічній

конференції

«Проблеми

енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і
практика»

(Кременчук,

2013 р.);

міжнародному

симпозіумі

«Проблеми

удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (Харків,
2014 р.);

міжнародному

симпозіумі

«Проблеми

електроенергетики,

електротехніки та електромеханіки» (Харків, 2018 р.); міжнародній науковопрактичній

конференції

«Build-master-class-2018»

(Київ,

2018 р.);

міжнародному симпозіумі «Проблеми електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки»

(Харків,

2019 р.);

міжнародній

науково-практичній

конференції «Build-master-class-2019» (Київ, 2019 р.).
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 424
сторінках машинописного тексту, складається зі вступу, 7 розділів, загальних
висновків, списку використаних джерел та 4 додатків. Обсяг основного тексту
дисертації складає 344 сторінки друкованого тексту. Робота ілюстрована 17
таблицями та 174 рисунками. Список використаних джерел містить 265
найменувань, із них 99 кирилицею та 166 латиницею.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЛІНІЙНИХ ВІБРАЦІЙНИХ
МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН
1.1 Застосування вібраційної технології в будівництві та виробництві
будівельних матеріалів
Вібраційні машини і процеси широко застосовуються в будівництві та під
час виробництва будівельних матеріалів. У залежності від типу процесу,
застосування вібрації змінює характер взаємодії робочого органу машини з
оброблюваним середовищем, а також властивості цього середовища.
У процесі формування залізобетонних виробів, вібраційні технології
використовуються для видалення з бетонної суміші пухирів повітря, що сприяє
компактному розміщенню зерен наповнювача та заповненню форми, особливо
у жорстких бетонних сумішах. Під час вібраційної дії на цементне тісто,
відбувається руйнування гідроізоляційної оболонки цементних зерен [16]. Це
призводить до посилення реакції зерна з водою та зростання міцності
цементного каменю.
Міцність бетону залежить також від того, як формується кристалізаційна
структура, та від розміру кристалів, що утворюються під час зміцнення.
Рівномірний розподіл цементного тіста навколо зерен наповнювача досягається
віброперемішуванням

та

ущільненням.

Для

збільшення

кількості

кристалізаційних центрів застосовують два методи – додавання поверхневоактивних речовин і вібрацію.
Під

дією

вібрації,

навколо

центрів

кристалізації

утворюється

дрібнокристалізаційна структура бетону з високою міцністю. Тобто вібраційна
дія на бетонну суміш, у процесі її формування і зміцнення, полягає в
руйнуванні

зв’язків

та

перетворенні

заданої

структури

в

тимчасово

псевдоньютонівську рідину. Руйнування структури суміші, полегшує процес
формування та прискорює його.
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Подібні явища відбуваються також і в інших технологічних процесах. Під
час

вібраційного

середовищу,

яке

різання,

вібрація

розрізається.

ріжучого

Внаслідок

інструменту

перетворення

передається

останнього

у

псевдоньютонівську рідину, процес проникнення інструменту полегшується.
Тому віброрізання більш ефективне, ніж безвібраційні способи різання.
Аналогічна картина спостерігається під час занурення паль, шпунтів і
оболонок. У багатьох випадках застосування вібрації дозволяє різко зменшити
витрати часу та вартість цих операцій.
Вібраційним

зануренням

називають

проникнення

(переважно

вертикально вниз) твердого тіла в середовище, під дією постійної та
знакозмінної сил. Вертикальні коливання передаються ґрунту, відбувається
руйнування зв’язків між частинками ґрунту та зменшення тертя між ґрунтом та
палею [17], що полегшує її занурення в ґрунт під дією постійної сили. Це дає
змогу, за допомогою вібраційних машин порівняно невеликої маси, занурювати
елементи, опір зануренню яких в багато разів перевищує силу вібраційної
системи. У випадку значної зміни властивостей ґрунту, що відбувається у
водонасичених ґрунтах, можливо досягти не тільки зменшення необхідної для
занурення статичної сили, але й енергії, яка витрачається на занурення.
Опір ґрунту складається з лобового, який сприймається торцем
занурюваного елемента і бокового, який дії на його стінки. Під дією вібрації,
сили динамічного бокового опору зменшуються порівняно зі статичними у 2-10
разів [18]. Динамічний лобовий опір у маловологих ґрунтах залишається
приблизно рівним статичному, а у водонасичених ґрунтах, зменшується до 2
разів. Під час занурення в слабкі водонасичені ґрунти, зменшується опір як по
боковій, так і лобовій поверхнях. У деяких випадках (переважно під час
занурення у щільні маловологі ґрунти) доцільно застосовувати ударновібраційні режими.
Ідея вібраційного занурення використовується не тільки в занурювачах, а
й у машинах для прокладки підземних комунікацій [19], вібраційних кротах
[20], машинах для розробки, рихлення і різання ґрунту та інших.
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Якщо сила вібраційної дії на тіло більша сили тертя, то тіло можливо
перемістити в будь-якому напрямку. На цьому ефекті ґрунтуються вібраційне
транспортування окремих тіл та насипних матеріалів, робота вібраційних
перетворювачів руху, вібродвигунів, вібраційних екіпажів [21]. Особливістю
вібраційних транспортних машин є те, що переміщення вантажу в них
здійснюється не в результаті їхнього сумісного руху з робочим органом –
трубою, лотком, платформою, а внаслідок вібрації останнього. Найбільш часто
використовуються прямолінійні поступальні гармонічні коливання, траєкторії
яких нахилені до осі труби чи лотка під гострим кутом.
Перевагами такої технології є можливість об’єднання транспортування
матеріалу

з

зволожуванням),

його

технологічною

можливість

обробкою

транспортування

(підігрівом,
матеріалів

із

сушкою,
високою

температурою (до 500-700º С), простота герметизації транспортних ліній під
час переміщення загазованих, запилених чи токсичних матеріалів, надійність та
простота обслуговування.
Велике значення в промисловості будівельних матеріалів мають
технологічні процеси, мета яких полягає в розділенні часток насипного
матеріалу за крупністю, щільністю, формою та іншими параметрами. Вібрація
перетворює сили типу сухого тертя, що є характерними для насипних сумішей,
у сили в’язкого тертя [21]. У результаті створюються умови для прояву
відмінностей у параметрах розподілу. В статичних умовах, за відсутності
вібрації, ці відмінності, зазвичай, ніяк не проявляються.
Одночасно з перетворенням сил тертя, на частинки суміші починають
діяти вібраційні сили, що призводить до інтенсифікації процесу розділення.
Частинки насипного матеріалу з різними властивостями (коефіцієнтами тертя,
формою, пружністю, розмірами) рухаються різними траєкторіями, що дозволяє
розділяти

їх

без

використання

сит.

Вібраційні

сили

забезпечують

транспортування суміші вздовж робочої поверхні, а продуктів розділення до
відповідних приймачів.
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Розділення часток у масі матеріалу під дією вібрації, використовується як
самостійний процес, і як складова більш складного сортувального процесу,
наприклад у грохотах чи концентраційних столах.
Вібрація є важливим елементом процесів просіювання, оскільки вона
забезпечує інтенсивний рух частинок відносно отворів сита і збільшує
ймовірність проходження частин мілкої фракції крізь отвори.
У промисловості будівельних матеріалів вібраційне грохочення широко
застосовується для розділення матеріалів на товарні класи. Розділення
відбувається в процесі вібраційного переміщення по поверхні просіювання, що
виконується у вигляді сита, решета, чи набору колосників із каліброваними
отворами. Грохоти з активною поверхнею просіювання, незалежно від
принципу дії, застосовують для грохочення липких, глинистих, вологих
матеріалів, та для самоочищення отворів сит.
Вібраційний метод має широке застосування для ущільнення ґрунтів,
дорожніх основ і покриттів. Ефективність вібромашин, за глибиною та
ступенем ущільнення ґрунтів, вища в кілька разів ніж статичних [22]. Це дає
змогу,

в

багатьох

випадках,

замінити

важкі

машини

статичної

дії,

вібромашинами невеликої потужності.
Вібраційні млини застосовують для особливо тонкого помелу матеріалів
у виробництві залізобетонних виробів, кераміки, скла та ін. Так, збільшення
тонкості помелу цементу на 60-70%, дає змогу вдвічі збільшити його марку та
скоротити час твердіння, що дає суттєву економію під час виготовлення
виробів із цементу [23].
Для підвищення ефективності розвантаження злежаних або замерзлих
матеріалів, та очищення кузовів транспортних засобів, застосовуються вібрації
або періодичні удари [24]. Дія вібрації зумовлює низку перетворень в
дисперсійному матеріалі, характер яких залежить від інтенсивності і виду
вібраційного навантаження. За певної інтенсивності вібрації, матеріал втрачає
контакт із днищем ємності, в якій він знаходиться. Порушуються зв’язки між
частинками, в масі виникає циркуляційний рух, на поверхні бурління –
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середовище переходить у стан вібраційного кипіння. Цей стан характеризується
розрихленням дисперсного середовища і зменшенням його густини, що
призводить до таких змін характеристик навалочного вантажу, як зменшення
кута природного відкосу, зменшення коефіцієнта внутрішнього тертя,
збільшення швидкості переміщення вантажу відносно несучої платформи.
Отже, вібраційні технології є досить поширеними в будівництві та
виробництві

будівельних

матеріалів.

Основні

параметри

вібраційних

технологічних процесів, застосовуваних у будівельній галузі, наведено в
табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Вібраційні технологічні процеси, що застосовуються у будівництві та
виробництві будівельних матеріалів
Технологічний
процес

Частота, Амплітуда, Прискорення,
Гц
мм
м/с2

Ущільнення

20-350

0,01-3

10-1000

Формування

3-100

0,25-8

10-500

Перемішування

3-25

10-90

4-2000

50-100

0,001-0,1

1-40

5-40

1-15

1-1000

Подрібнення, помел

50-300

0,1-5

10-1000

Прокладка труб

15-45

15-93

150-1500

Транспортування

5-350

0,5-50

10-1000

Розвантаження і
очищення

15-30

1-10

10-50

Сепарація
(грохочення)

8-50

1-10

5-500

Різання, свердління
Занурення

Характер коливань
гармонічний,
полігармонічний,
випадковий
гармонічний,
полігармонічний,
асиметричний (віброударний)
гармонічний,
випадковий
гармонічний
гармонічний,
асиметричний (віброударний)
гармонічний
гармонічний,
асиметричний (віброударний)
гармонічний,
асиметричний (віброударний)
гармонічний,
полігармонічний,
асиметричний (віброударний)
гармонічний,
полігармонічний
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В залежності від характеру робочого процесу, розрізняються вимоги та
обмеження, що накладаються на відповідне вібраційне обладнання. Далі подано
короткий огляд типів віброзбудників, які застосовуються для утворення
вібраційного руху.
1.2 Способи збудження вібрації та типи віброзбудників
Існує досить велика кількість типів та різновидів конструкцій збудників
механічних коливань. У будівельній галузі переважно використовуються такі
типи:
 інерційні віброзбудники, в яких збурювальна сила виникає
внаслідок руху інерційного елемента;
 пневматичні

та

гідравлічні

перетворювачі,

в

яких

енергія

газоподібного чи рідкого робочого органу перетворюється в
енергію механічних коливань;
 механічні перетворювачі обертового руху в коливальний;
 електромеханічні віброзбудники, в яких електрична енергія
перетворюється в енергію механічних коливань.
Для

збудження

коливань

у

низькочастотному

діапазоні,

використовуються інерційні, ексцентрикові, гідравлічні та електромагнітні
вібратори.
В інерційних вібраторах збурювальна сила створюється внаслідок
обертання однієї або кількох неврівноважених мас, так званих дебалансів.
Відцентрова сила, яка виникає під час обертання неврівноваженої маси,
постійна за величиною, але безперервно змінює свій напрям, утворюючи
повний цикл за один оберт. Значення цієї сили пропорційне масі дебалансу,
відстані його центра мас від осі обертання, та квадрату кутової швидкості
обертання. Цю силу можна змінювати в широких межах, змінюючи значення
неврівноваженої маси або її відстань від центра обертання, а також збільшуючи
або зменшуючи швидкість обертання. Для забезпечення направленої дії,
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застосовують два дебаланси, що синхронно обертаються в протилежних
напрямках (рис. 1.1).

Рис. 1.1 Дебалансний інерційний вібратор
Для

інтенсифікації

деяких

технологічних

процесів,

крім

суто

вібраційного, застосовують також віброударний режим роботи.
Інерційний віброзбудник безпружинного вібромолота для занурення
будівельних елементів (паль, шпунтів, оболонок), показано на рис.1.2, а. Він
працює в режимі поздовжньо-обертальних коливань, коли через кожні 90°
повороту дебалансів, його бойки здійснюють послідовні удари по ковадлу
рами: поздовжній удар вниз, обертальний удар за годинниковою стрілкою,
поздовжній удар вверх, обертальний удар проти годинникової стрілки і т. д.
[18]. У разі збільшення зазорів між бойками та ковадлами, можна отримати
також одноударний режим роботи у напрямку вниз, двоударний у напрямку
вниз і вверх, трьохударний у напрямку вниз, обертальний за годинниковою
стрілкою і проти.
Друга схема (рис.1.2, б) забезпечує роботу ударно-вібраційної машини,
що призначена переважно для вилучення з ґрунту труб і шпунта. В залежності
від ступеня попереднього стискання пружин, до елемента, що вилучається,
можуть передаватися удари, які направлені вверх або послідовно вверх та вниз.
Важливою властивістю таких конструктивних рішень вібромолотів є те,
що вони мають високу стійкість у збереженні сталого ударно-вібраційного
режиму в значному діапазоні частот коливань.
Гідравлічні віброзбудники використовують пульсацію робочої рідини або
переривання постійного потоку рідини за допомогою золотникових пристроїв.

42

За принципом дії гідравлічні віброзбудники поділяються на пульсаторні,
автоколивальні, слідкуючі та самокеровані. У пульсаторних віброзбудниках
робочий орган збуджується пульсуючим тиском, що утворюється пульсуючим
потоком робочої рідини. В автоколивальних та самокерованих гідравлічних
віброзбудниках періодична сила утворюється за допомогою живлення від
магістралі постійного тиску, спеціальною системою, яка автоматично здійснює
періодичне підведення та відведення робочої рідини.

а
б
Рис. 1.2 Конструктивні схеми інерційних вібромолотів: 1 – віброзбудник із
приводним електродвигуном; 2 – рама; 3, 4 – бойки поздовжніх ударів; 5, 6 –
бойки обертальних ударів; 7, 8 – ковадла обертальних ударів; 9, 10 – ковадла
поздовжніх ударів
Виконавчим органом гідравлічного вібратора є циліндр, у якому
переміщується поршень зі штоком (рис. 1.3, а). Циліндр закріплений на рамі
вібромашини, а її шток сполучений із робочим органом. Робоча рідина надає
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поршню зворотно-поступальний хід, який через шток передається робочому
органу і надає йому коливання.

а
б
Рис. 1.3 Гідравлічний і пневматичний приводи вібромашин: пульсуючий (а); з
електромагнітними клапанами (б)
Зворотно-поступальні переміщення можуть утворюватись за допомогою
переривання потоку робочої рідини золотниковими чи клапанними пристроями.
Наявність механічних золотників і клапанів ускладнює конструкцію вібратора
та обмежує його швидкодію.
Механічні клапани у вібраторі за рис. 1.3, б, замінені електромагнітними.
Такий гідровібратор має гідроциліндр двосторонньої дії, гідромагістраль із
рідиною, тиск якої підтримується гідронасосом і системою електричних
клапанів. Одна порожнина гідроциліндра з’єднується з напірною магістраллю, а
друга – зі зливною. Під час перемикання керуючих клапанів, напрям руху
рідини змінюється. Отже, частота коливань гідровібратора задається частотою
перемикання керуючих пристроїв, а величина збурювальної сили – тиском
робочої рідини в магістралі. Оскільки сучасні гідросистеми можуть працювати
під тиском 30-40 МПа, гідравлічні приводи, за невеликих розмірів, здатні
генерувати значні збуджуючі сили.
Гідропульсатор із вертикальним розміщенням циліндрів складається з:
корпусу 1 (рис.1.4), в якому розміщений вал із двома ексцентриками 2; блоку
циліндрів зі штовхачами 3 і поршнями 4; клапанної коробки 5, у якій
монтується відсічний клапан із гвинтовим штурвалом 6.
Конструкція

гідропульсатора

передбачає

плавне

регулювання

навантаження на приводний двигун (без перевантажень на час пуску) за
допомогою сполучення робочих камер поршнів з’єднувальним каналом, який
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частково або повністю перекритий відсічним клапаном. Для попередження
перевантажень, що діють на привод гідропульсатора під час заклинення
робочого органу, передбачені аварійні клапани, які розміщені у клапанній
коробці.

Рис. 1.4 Конструктивна схема гідропульсаторного віброзбудника
Гідравлічний і пневматичний приводи вібромашин за принципом дії
аналогічні. Проте останній не використовують у разі необхідності створення
значних потужностей і передачі великих зусиль, унаслідок невиправданого
збільшення габаритних розмірів машини.
Без проміжних елементів із обертовим рухом, коливання збуджуються в
електромагнітних та магнітоелектричних вібраторах. Вони відрізняються
підвищеною надійністю та значним терміном служби, оскільки не мають пар
тертя (в деяких конструкціях) та механічних передач. Однак за габаритами,
вагою та значеннями питомих збурювальних зусиль, вони поступаються
дебалансним віброзбудникам.
В електромагнітних вібраторах сили, що збуджують коливання,
утворюються в результаті дії змінного у часі магнітного поля на феромагнітні
тіла. За принципом дії вони поділяються на однотактні та двотактні. Однотактні
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вібратори мають один електромагніт, який притягує якір, а його зворотній хід
забезпечується

пружною

системою.

У

двотактних

вібраторах

є

два

електромагніти, які притягують якір почергово.
Електромагнітний вібратор складається зі статора (електромагніту) і
якоря, сполучених між собою пружною системою (рис. 1.5). Працює
електромагнітний

вібратор

таким

чином.

Обмотки

електромагніту

приєднуються до джерела змінного струму. Струм, що протікає в обмотці,
утворює магнітний потік, який, взаємодіючи з якорем, збуджує електромагнітну
силу, спрямовану на зменшення повітряного проміжку між статором та якорем.
Струм змінюється за синусоїдою, і за один період двічі досягає максимального
значення. Під час переходу струму через нуль, електромагнітна сила також
рівна нулю, а відновлювальна сила пружних елементів повертає якір у
початкове положення.

Рис. 1.5 Електромагнітний вібратор (іv – струм, Fеv – електромагнітна сила)
Конструкція однотактного електромагнітного вібратора [22] показана на
рис. 1.6. Він містить дві основні частини – корпус 1 і якір 2. У корпусній
частині закріплені шпильки 3 і ярмо електромагніту 4. Якірна частина з’єднана
з корпусом через циліндричні пружини 5, які можуть піджиматися гайками 6.
На якірній частині закріплений електромагніт 7. Підведення струму від клемної
колодки 8 до котушки електромагніту здійснюється через бронзові пружинки 9.
Увесь вібратор закритий кожухом 10. Корпус вібратора закріплюється за
допомогою болтів на робочому органі.
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У

магнітоелектричних

вібраторах,

змінна

електромагнітна

сила

утворюється внаслідок взаємодії постійного магнітного поля з провідником, в
якому протікає змінний електричний струм.

Рис. 1.6 Однотактний електромагнітний вібратор
На

рис.

1.7

показана

конструкція

циліндричного

лінійного

магнітоелектричного двигуна (ЛМД) зворотно-поступального руху [25]. Він
складається зі статора, двох обмоток збудження і постійного магніту, який
жорстко кріпиться на немагнітному стрижні.

Рис. 1.7 Лінійний магнітоелектричний двигун: 1 – статор; 2, 3 – обмотки; 4 –
постійний магніт; 5 – немагнітний стрижень
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Постійний магніт намагнічений в аксіальному напрямку. Дві обмотки
з’єднані послідовно так, щоб утворювати протилежно направлені намагнічуючі
сили. У результаті виникає аксіальна електромагнітна сила, напрямок якої
залежить від напрямку струму в обмотках. Коли струм в обмотках рівний нулю,
магніт зі стрижнем фіксується в початковому положенні під дією власного
магнітного поля.
Технічні

характеристики

цього

двигуна

такі:

напруга

живлення

постійного струму 24 B; опір обмотки 12 Ом; кількість витків обмотки – 700;
маса рухомої частини (постійний магніт і стрижень) 32 г; постійний магніт типу
BaO×6Fe2O3 (з коерцитивною силою Нc =104 кА/м та залишковою магнітною
індукцією Вrem = 0,17 Тл); розміри Ø40×44 мм.
Основні

характеристики

розглянутих

типів

віброзбудників,

що

зумовлюють сферу їхнього застосування у відповідних технологічних процесах,
представлено в табл. 1.2.
Таблиця 1.2
Характеристики віброзбудників, що застосовуються у будівництві та
виробництві будівельних матеріалів
Віброзбудники

Питома
Гранична Максимальна
Додаткове
потужність1,
частота, Гц амплітуда, мм
обладнання
Вт/Н

Інерційні

60

-

0,1-0,6

-

Пневматичні

250

-

0,9-5

+

Гідравлічні

500

500

0,25-0,5

+

Механічні

25

15

0,2-0,9

-

Електромагнітні

100

5

0,2-0,5

-

10000

25

0,02-0,1

-

Магнітоелектричні

1

– Відношення потужності споживання до амплітуди сили інерції.

Типи коливань
гармонічні,
полігармонічні,
асиметричні,
випадкові
гармонічні,
асиметричні
гармонічні,
асиметричні
гармонічні,
асиметричні
гармонічні,
полігармонічні,
асиметричні
гармонічні,
полігармонічні,
асиметричні,
випадкові
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Кожен з наведених типів має свої переваги та недоліки, що визначаються
принципами їхньої роботи та конструктивними особливостями.
Далі буде розглянуто більш детальніше конструктивні особливості та
характеристики

вібраційних

пристроїв

із

приводом

від

лінійних

магнітоелектричних двигунів.
1.3 Аналіз типів та конструкцій лінійних магнітоелектричних
двигунів
Досить складно дати загальну класифікацію лінійних двигунів (ЛД),
оскільки на сьогодні

розроблено досить

велику їхню кількість, що

відрізняються принципом дії, топологією, структурою тощо. Традиційною
сферою застосування ЛД донедавна вважалися транспортні системи, в якості
приводу яких застосовуються асинхронні ЛД [26, 27]. Останнім часом, поява
нових високоенергетичних магнітних матеріалів (NdFeB, SmCo) зумовила
значний

приріст

магнітоелектричних

ефективності
ЛД.

та

З’явилась

питомих

можливість

силових

показників

створення

компактних

потужних машин із хорошими динамічними показниками.
Також потрібно зазначити, що розвиток мікропроцесорних систем
керування, поява надійних силових напівпровідникових пристроїв (транзистори
IGBT, MOSFET) та розвиток їхньої схемотехніки, дозволяють конструювати
приводи із заданими динамічними властивостями, які адаптовані до вимог
конкретного технологічного процесу.
Тому

сьогодні

лінійний

привід

усе

частіше

застосовують

в

електромеханічних системах, що використовують перетворення обертового
руху в лінійний або зворотно-поступальний (вібраційний). Перевагами такого
технічного рішення є усунення механічних обмежень перетворювальної ланки,
що забезпечує вищі швидкість, прискорення та точність позиціонування
робочого органу.
Зазначені

обставини

зумовили

поширення

лінійного

приводу

в

промисловості незважаючи на те, що вартість таких систем є, зазвичай, вищою.
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Топологія

лінійних

машин

(ЛМ)

визначається

їх

геометричною

структурою, яка може бути коаксіальною (циліндричною) або плоскою. Обидва
ці типи можуть бути виконані з довгим або коротким статором. У випадку
плоскої геометрії, ЛМ бувають односторонніми або двосторонніми. Також
розрізняють машини з пазовою та безпазовою структурою статора чи якоря.
Перевагою останніх є відсутність сил зчеплення між зубцями та постійними
магнітами (ПМ), і реактивних сил [28].
Існують три загальні конфігурації магнітоелектричних ЛМ: із рухомою
обмоткою, рухомим осердям та з рухомим магнітом.
Зазвичай, машини з рухомою обмоткою мають нерухомі постійні магніти,
що намагнічені в аксіальному чи радіальному напрямку і розміщені на статорі,
та рухомий якір із обмоткою.
Для того, щоб збільшити питоме тягове зусилля, такі машини
виконуються з потужними постійними магнітами з рідкоземельних матеріалів
(NdFeB, SmCo). Останні забезпечують досить значні магнітні навантаження за
незначних електричних, що зменшує об’єм обмотки та рухому масу. Це
зумовлює високу швидкодію та хороші динамічні характеристики, й визначає
типову сферу застосування таких машин: приводи комп’ютерних дисків [29],
робототехніка, аерокосмічна галузь [30]. До інших переваг такого типу машин
відносяться також невеликі магнітні втрати.
Досить добре відома топологія С-подібних магнітоелектричних ЛД із
рухомою обмоткою (рис. 1.8), що часто використовується тоді, коли необхідна
висока точність позиціонування та швидкодія [31-33]. Відсутність пазів
забезпечує відсутність сил зчеплення між зубцями.
Типове значення ходу якоря для таких машин становить 5-20 мм, і
обмежується необхідністю застосування гнучких рухомих виводів для
підключення обмотки до джерела живлення. Застосування щіток знімає це
обмеження, проте обидва способи мають невелику надійність.
До інших недоліків такого типу машин можна віднести складність
відводу тепла від обмоток та невисокі питомі показники електромагнітної сили.
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Рис. 1.8 Магнітоелектричний ЛД із рухомою обмоткою
Машини з рухомим осердям мають простішу конструкцію. Як обмотки,
так і магніти розміщені на нерухомому статорі, що забезпечує високу стійкість
до

вібраційних

навантажень.

Рухомий

масивний

якір

виконується

з

феромагнітного матеріалу. Часто двигуни такого типу мають однонаправлену
електромагнітну силу, а рух у зворотному напрямку забезпечується пружною
підвіскою.
Конструкція двигуна з рухомим осердям показана на рис. 1.9 [34].

Рис. 1.9 Магнітоелектричний ЛД із рухомим осердям
Двигун має розміщені на статорі постійні магніти та дві обмотки.
Перевагою такої топології є те, що магнітний потік ПМ взаємодіє
безпосередньо з полем обмоток, що забезпечує кращі питомі силові показники.
До недоліків машин із рухомим осердям можна віднести необхідність
високої точності під час виготовлення та збирання, що підвищує їхню вартість,
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а також невисоке питоме тягове зусилля. Порівняно з попереднім типом машин,
така конфігурація має меншу робочу частоту, внаслідок збільшення маси
рухомої частини. Однак висока надійність сприяє їхньому застосуванню в
несприятливих для електричних машин умовах: в якості імплантатів штучного
серця [35], або за умов високих температур [36] (до 800 ºС).
У двигунах із рухомим магнітом, останні розміщуються на рухомому
якорі, а обмотка на нерухомому статорі. Принцип їхньої дії аналогічний, як і
двигунів із рухомою обмоткою, але призначення статорної та якірної частин у
них протилежне. Оскільки обмотки двигуна розміщені на статорі, якір із
постійними магнітами не має електричних виводів, що суттєво підвищує
надійність. Такі двигуни застосовуються в приводах компресорів [37], у
медицині [38], системах автоматики [39] та робототехніки [40].
Безпазовий циліндричний ЛД з рухомими ПМ, показаний на рис. 1.10,
розроблений для застосування у приводах повітряних компресорів [41].
Зовнішній діаметр та довжина двигуна становлять відповідно 40 мм та 34 мм.
Постійні магніти (NdFeB) мають залишкову індукцію 0,57 Тл. Двигун продукує
тягове зусилля 2,5 Н за струму 1 А.

Рис. 1.10 Магнітоелектричний ЛД із рухомими магнітами
Є доволі значна кількість можливих конструкцій таких двигунів,
розглянутих зокрема у [42]. Підвищення питомих силових показників, у таких
машинах, досягається завдяки збільшенню маси магнітів та їх енергетичних
показників, а також застосуванню пазової структури статора.
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Проведені у [43, 44] дослідження свідчать, що такий тип двигунів має
кращу ефективність ніж двигуни з рухомою обмоткою. Порівняно з попереднім
типом двигунів, об’єм магнітів, для досягнення того ж питомого зусилля, є
меншим [42, 45]. Крім того, відсутність рухомих виводів сприяє надійності та
міцності таких машин, що робить їх досить привабливими під час застосування
у важких робочих умовах [46].
Кожна з трьох розглянутих вище конфігурацій ЛМ, може відрізнятись
певними геометричними ознаками поданими далі.
У ЛМ із довгим статором, статорна частина довша ніж якірна. У машинах
із коротким статором, навпаки – статорна частина коротша (або рівна) за
якірну. Розташування ПМ може бути поверхневим, утопленим [47] або
утворювати

масив

Гольбаха

[48].

Класифікація

основних

типів

ЛМ

представлена на рис. 1.11.

Рис. 1.11 Класифікація лінійних машин за конструктивними ознаками
Лінійні машини з безпазовою структурою магнітопроводу не мають
зубців, а отже в них відсутні сила зчеплення між зубцями та постійними
магнітами, а також реактивні сили [28]. Декілька структур таких машин
наведено на рис. 1.12.
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а

б

в

г
Рис. 1.12 Конструкція лінійних машин із безпазовою структурою: а –
односторонній без осердя; б – односторонній з осердям; в – двосторонній із
рухомими обмотками; г – двосторонній із магнітною структурою Гольбаха
Машини з пазовою структурою та постійними магнітами, мають широке
застосування в промислових, транспортних системах, виконавчих та інших
механізмах, що пояснюється відносно невисокою вартістю та високими
енергетичними показниками [29].
На відміну від безпазових, ЛМ із зубцями мають магнітопровід, у пази
якого вкладаються обмотки (рис. 1.13). Такі двигуни можуть розвивати значне
тягове зусилля за відносно невеликих розмірів. Проте, завдяки постійним
магнітам, виникає сила, яка притягує статор до якоря. Через це, направляючі
якір конструкції повинні мати високу точність виготовлення, щоб підтримувати
постійним розмір повітряного проміжку. Для того, щоб мінімізувати проблему,
застосовуються двосторонні або циліндричні ЛМ. Крім того, в таких машинах
може виникати значна сила зчеплення між феромагнітними зубцями та
постійними магнітами.
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Рис. 1.13 Лінійна машина з зубцевим магнітопроводом: 1 – постійні магніти; 2 –
феромагнітні полюси; 3 – немагнітна платформа
Більшість ЛМ можна класифікувати, як машини з поздовжнім магнітним
потоком, оскільки він протікає у площині, яка паралельна напрямку руху. В
машинах із поперечним магнітним потоком [49-51], останній протікає у
площині, яка перпендикулярна до напрямку руху (рис. 1.14).

Рис. 1.14 Двигун із поперечним магнітним потоком
Такі машини найчастіше використовуються в якості двигунів, і можуть
бути розділені на кілька моторних модулів, що утворюють багатофазну
структуру. Крім тягового зусилля, в таких двигунах часто присутні сила
зчеплення

зубців

та

реактивна

сила.

Ці

дві

останні

компоненти

електромагнітної сили виникають тоді, коли необхідно отримати постійну
амплітуду тягового зусилля, для чого ЛД живиться струмом специфічної
форми.
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Кожен із розглянутих вище типів машин, має свої переваги та недоліки,
зумовлені як конструктивними особливостями, так і фізичними принципами
їхньої роботи. Лінійні двигуни вібраційної дії мають деякі специфічні ознаки,
пов’язані з характером робочого процесу, які буде розглянуто в наступному
підрозділі.
Конструктивні

1.4

особливості

вібраційних

лінійних

магнітоелектричних двигунів та їхні характеристики
У вібраційних приводах промислових та будівельних машин і
механізмів,

унаслідок

значних

вібраційних

навантажень,

найчастіше

застосовується циліндрична топологія ЛМД із зубцевим або беззубцевим
статором, що забезпечує більшу надійність. Крім того, такі машини мають
високі питомі показники [2] та кращу міцність, а застосування феромагнітних
полюсів на якорі, дозволяє розвантажити постійні магніти від вібраційних
навантажень.
Відмінною особливістю вібраційних ЛМД є наявність пружної системи.
Вона відіграє важливу роль у передачі енергії від двигуна до робочого органу,
сприяє

збільшенню

робочої

частоти

приводу,

зменшенню

струмових

навантажень та споживаної потужності. Наслідком застосування пружної
системи є суттєва залежність характеристик двигуна від робочої частоти.
Наявність пружних сил та інерційної маси, зумовлює виникнення механічних
резонансів [52] і складну взаємодію електромагнітних та механічних процесів
вібраційного приводу.
Теоретично, вібраційні режими роботи можливі й у випадку, коли
пружної системи немає. Проте, як зокрема показано у [53], для такого приводу
є властивим негармонічний закону руху, і збільшення потужності споживання
та струму живлення з підвищення робочої частоти. Тому в потужних приводах
більш доцільним є застосування пружних елементів того, чи іншого типу.
Будову циліндричного лінійного двигуна з рухомою обмоткою [54],
показано на рис. 1.15. Циліндричні постійні магніти, що виконані з матеріалу
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МnAl, намагнічені почергово в аксіальному напрямку й утворюють чотири
полюси. Якір має чотири обмотки в кожному магнітному полюсі. Кінці
постійних магнітів і якоря зафіксовані в пластинчастих пружинах.

Рис. 1.15 Циліндричний лінійний двигун: 1 – постійний магніт; 2 – якір; 3 –
обмотки; 4 – пружини
Збудження обмоток здійснюється на частоті механічного резонансу
системи. Якір і постійні магніти рухаються у протифазі один до одного. Двигун
забезпечує значення робочого ходу 1 мм на частоті 100 Гц.
Характеристики двигуна представлені в табл. 1.3.
Таблиця 1.3
Характеристики циліндричного лінійного двигуна
матеріал постійного магніту
максимальна енергія (BH)max
діаметр
Циліндричний
постійний магніт
довжина
маса
полюсна поділка
магнітний проміжок
ширина обмотки
товщина обмотки
Якір
кількість витків обмотки
довжина
маса

MnAl
кДж/м2
31,84
мм
20
мм
20,8
г
329
мм
40
мм
1,0
мм
30
мм
2
240
мм
180
г
175
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Будову вібраційного циліндричного ЛМД із безпазовою структурою
статора [55] представлено на рис. 1.16. Двигун складається зі сталевого
циліндричного корпуса 1, в якому закріплений магнітопровід статора 2 з
обмоткою 3. Рухома частина (якір) містить постійні магніти 4, намагнічені у
аксіальному напрямку та сталеві концентратори (полюси) 5, закріплені на
немагнітному стрижні 6. Якір двигуна з'єднується зі статором через
циліндричні гвинтові пружини 7.

Рис. 1.16 Загальний вигляд ЛМД вібраційної дії
Характеристики двигуна представлено в таблиці 1.4.
Полюси якоря виконані зі сталі марки Ст3, та мають радіальні розрізи для
зменшення втрат від вихрових струмів.
На рис. 1.17 показані розраховані та експериментальні значення
радіальної компоненти магнітної індукції вздовж поверхні якоря Вr(х) за
відсутності статора.
Розподіл магнітної індукції – важливий параметр, що визначає силові
показники ЛМД. Хід-амперна характеристика (рис. 1.18) являє собою
залежність струму Іv, необхідного для утворення певного фіксованого значення
електромагнітної сили Fеv, від положення якоря х.
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Таблиця 1.4
Характеристики ЛД вібраційної дії

Тороїдний постійний
магніт

Повітряний проміжок

Якір

Статор

Габаритні розміри

матеріал постійного магніту
максимальна енергія (BH)max
зовнішній діаметр
внутрішній діаметр
товщина
маса
ширина
матеріал полюсів
діаметр
довжина
маса
матеріал стрижня
ширина котушки
товщина обмотки
кількість витків у котушці
дріт
довжина
полюсна поділка
довжина
діаметр

NdFeB (N38)
кДж/м2
294
мм
110
мм
43
мм
31
кг
1,87
мм
3,0
Ст3
мм
116
мм
555
кг
42
бронза БрАЖ
мм
71
мм
10
1100
ПЭТВ Ø 0,7
мм
284
мм
71
мм
445
мм
250

Максимальне значення електромагнітної сили відповідає положенню
якоря, в якому його полюси знаходяться між полюсами статора. Зі зміщенням
якоря, значення електромагнітної сили (за того ж струму) зменшується.
Під час створення ЛМД вібраційної дії великої потужності, можуть
виникати деякі конструктивні труднощі. Так, збільшення потужності машини
зумовлює утворення значних сил інерції, які збільшуються за рахунок
збільшення частоти коливань або маси якоря. В обох випадках, підвищуються
вимоги до пружної системи, навантаження якої є обмеженим.
Один із можливих способів подолання зазначеної проблеми демонструє
конструкція,

представлена

в

[56].

У

ній

використовується

подвійна

пневматична пружина, в якій процес стискання газу є близьким до
адіабатичного. Це дає змогу суттєво зменшити втрати у пружній системі.
Пневматичні пружини здатні запасати значну кількість енергії, а подвійна
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конфігурація забезпечує близьку до лінійної силову характеристику пружної
системи.

Рис. 1.17 Розподіл магнітної індукції (радіальної компоненти) у повітряному
проміжку на відстані 1 мм від поверхні якоря (лінією показані розрахункові
значення, точками – виміряні)

Рис. 1.18 Хід-амперні характеристики ЛМД
Представлений прототип (рис. 1.19) сконструйований для максимального
тиску в пружинах 3 МПа. З метою мінімізації об’єму машини, магніти і обмотка
знаходяться усередині пневматичної системи. Резонансна частота може
змінюватися залежно від тиску в пружинах. Маса якоря незмінна, і становить
4 кг.

60

Рис. 1.19 ЛМД із пневматичною пружною системою: 1 – постійні магніти; 2 –
обмотки
Двигун керується однофазним мостовим інвертором, який формує
прямокутну форму напруги живлення. Для регулювання амплітуди коливань, у
приводі передбачено ПІ-регулятор. Контроль здійснюється шляхом оцінки
поточного значення тиску в пружинах із перерахунком в амплітуду коливань.
Для занурення паль вібростатичним методом [57], у [58] був розроблений
віброзанурювач із приводом від циліндричного ЛМД із постійними магнітами,
розміщеними на якорі (рис. 1.20).
Характеристики віброзанурювача наведено в табл. 1.5.
Під час спорудження фундаментів та спеціальних технологічних споруд
під землею, використовуються довгомірні будівельні елементи (палі, шпунти,
труби та ін.). Ці елементи найчастіше занурюються в ґрунт за допомогою
установок із потужністю 15 кВт та більше (з обертовим приводом). Вибір
необхідного обладнання має враховувати необхідну довжину вильоту стріли
крана чи копрової щогли базової машини. Тому для збільшення потужності
віброзанурювача бажано збільшувати його діаметральний розмір, а не висоту.
На сьогодні, суцільні магніти виготовляються з максимальним діаметром
200 мм [59, 60] та зусиллям 1 т. Збільшення діаметра ПМ, у якій би частині
вони не розміщувались (на статорі чи на якорі), можливе за умови їхньої
часткової або повної сегментації. По-перше, це зумовлено необхідністю
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зменшення магнітних втрат у постійних магнітах, по-друге, технологічно
досить складно виготовити магніти, що мають значний діаметр. До того ж,
сучасні

високоенергетичні

намагніченому

стані,

що

магніти мають значні притягальні
робить

процес

збирання

такої

сили в

конструкції

ускладненим, і навіть небезпечним. Тому магнітні системи потужних ЛМД
виготовляють із магнітних сегментів.

Рис. 1.20 Віброзанурювач: 1 – статор; 2 – магнітопровід статора; 3 – обмотка
статора; 4 – якір; 5 – стрижень якоря; 6 – постійні магніти; 7 – феромагнітні
полюси; 8 – додатковий вантаж; 9 – пружини; 10 – основа
Таблиця 1.5
Характеристики віброзанурювача
Потужність віброзанурювача
Робоча частота
Амплітуда коливань
Маса коливальної частини
Маса віброзанурювача
Збурювальна сила
Тягове зусилля
Маса постійних магнітів (NdFeB)
Зовнішній діаметр магнітів

кВт
Гц
мм
кг
кг
Н
Н
кг
мм

4,8
17,1
27
180
250
56046
5400
5,4
110
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Прикладом такої конструкції є двигун представлений у [61]. Тут магнітні
сегменти розміщуються на поверхні феромагнітних полюсів, і мають
радіальний напрям намагнічування (рис. 1.21).
Конструктивні параметри машини наведено в табл. 1.6.
На рис. 1.22 показано тягові характеристики двигуна [61], а на рис. 1.23 –
амплітудо-частотні [62], для різних значень густини струму в обмотці.

Рис. 1.21 Вібраційний ЛМД із радіальним напрямком намагнічування магнітів:
1 – статор; 2 – магнітопровід статора; 3 – обмотки статора; 4 – пружини; 5 –
якір; 6 – стрижень якоря; 7 – постійні магніти; 8 – магнітопровід якоря; 9 –
додаткова маса
Як видно з наведених характеристик, амплітуда коливань якоря Хm
суттєво залежить від частоти. Очевидно, що для одномасових вібраційних
систем робоча частота має обиратись в околиці механічного резонансу. Частота
останнього визначається механічними параметрами системи – коефіцієнтом
жорсткості пружної підвіски та масою якоря. Для багатомасових систем, вибір
робочої частоти не є очевидним, і має здійснюватись на підставі детального
аналізу динамічної поведінки системи залежно від
навантаження.

її параметрів та
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Таблиця 1.6
Конструктивні розміри та фізичні параметри вібраційного двигуна
Зовнішній діаметр магнітопроводу статора
Внутрішній діаметр магнітопроводу статора
Довжина магнітопроводу статора
Зовнішній діаметр котушки статора
Внутрішній діаметр котушки статора
Ширина котушки
Перетин дроту обмотки статора
Кількість витків в котушці статора
Розміри сегментів постійних магнітів
Маса постійних магнітів
Діаметр якоря
Повітряний проміжок
Полюсна поділка
Кількість пружин
Коефіцієнт жорсткості пружини
Маса двигуна

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм2
мм
кг
мм
мм
мм
Н/мм
кг

96
86
152
86
76
76
0,724
245
38×10×5
0,495
50
3
76
8
2959,25
18,28

Рис. 1.22 Тягові характеристики двигуна: 1 – експериментальні дані; 2 –
апроксимація
Одним із можливих способів підвищення питомих силових показників
ЛМД вібраційної дії, є оптимізація їхньої конструкції. Залежності питомих
показників від геометричних розмірів та співвідношень дають змогу, за
відповідного аналізу, обирати оптимальні геометричні параметри під час
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проєктування ЛМД. У тому разі, коли немає жорсткого обмеження вартості
машини, така оптимізація може бути виконана за рахунок збільшення об’єму
магнітних матеріалів, що застосовуються в магнітній системі. Дослідження в
цьому напрямку проводились, зокрема, в роботах [63-71].

Рис. 1.23 Амплітудо-частотні характеристики двигуна Хm(f)
У роботі [2] виконано порівняння питомих силових показників різних
топологій ЛМД: із поверхневим та утопленим розташуванням постійних
магнітів, із зубчастою та беззубцевою структурою статора. На рис. 1.24
показано питоме електромагнітне зусилля (відношення електромагнітної сили
до об’єму активної зони) циліндричних ЛМД, як функцію відношення
внутрішнього діаметра статора Din до його зовнішнього діаметра De.
Дослідження проводилось для двох типів постійних магнітів – NdFeB та на
основі фериту.
Як видно з наведених характеристик, застосування постійних магнітів
типу NdFeB забезпечує кращі питомі показники порівняно з феритами, що
пояснюється значно кращими енергетичними показниками перших. Зубцева
конструкція ЛМД має менший опір магнітного кола, а отже забезпечує вищі
значення магнітного поля і, як наслідок, електромагнітної сили. З аналогічної
причини, конструкція з утопленим розташуванням магнітів має кращі питомі
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показники порівняно з поверхневим. Максимум питомого електромагнітного
зусилля має місце за відношення Din/De ≈ 0,80-0,85 для беззубцевої топології, та
Din/De ≈ 0,55-0,60 – для зубчастої.

а
б
Рис. 1.24 Питоме електромагнітне зусилля циліндричних ЛМД: із утопленим (а)
та поверхневим (б) розташуванням магнітів
На рис. 1.25 показано питоме тягове зусилля беззубцевого циліндричного
ЛМД із осьовим напрямком намагнічування ПМ, як функцію відношення
ширини постійного магніту τpm до полюсної поділки τ [65].
Оскільки відношення τpm/τ безпосередньо впливає на характер розподілу
магнітної індукції в повітряному проміжку машини, то потокозчеплення
обмотки та електромагнітна сила, які є пропорційними першій гармоніці
радіальної складової магнітної індукції, суттєво змінюються під час варіації
даного параметру. Потрібно зазначити, що для машин із зубчастим статором,
питомі показники можуть бути ще кращими.

Рис. 1.25 Питоме електромагнітне зусилля циліндричних ЛМД, як функція
відношення τpm/τ
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Найбільш суттєвими критеріями розглянутих вище типів ЛМД, які
забезпечують їх ефективне застосування в будівельних вібраційних машинах, є
такі: високі силові характеристики, надійність, міцність, вібростійкість,
невелика вартість. Із трьох загальних конфігурацій ЛМД, найбільше відповідає
зазначеним умовам конфігурація з рухомими магнітами на якорі. Підвищення
вібростійкості такої машини можливо досягти утопленим розташуванням
магнітів між феромагнітними полюсами, та застосуванням циліндричної
геометрії, яка забезпечує відсутність лобових частин обмотки. Живлення від
однофазного джерела, робить машину відносно простою та надійною,
зменшуючи також витрати на виготовлення. Для підвищення питомих силових
показників можливо застосовувати пазову структуру статора. Тому саме
зазначений тип ЛМД, у більшості випадків, може використовуватись у
приводах будівельних вібраційних машин.
1.5 Математичні моделі лінійних магнітоелектричних двигунів та
методи їхнього вирішення
Суттєвий

внесок

у

розвиток

теорії

та

методів

дослідження

електромагнітних процесів у лінійних магнітоелектричних машинах, а також у
практику їх застосування внесли відомі вітчизняні й закордонні вчені та
спеціалісти (за алфавітом): А. А. Афонін, А. И. Вольдек, Г. М. Голенков,
В. В. Гребеніков,

А. В.

Жильцов,

І. П. Кондратенко,

В. С. Попков,

А. П. Ращепкін, В. Ф Шинкаренко, N. Bianchi, I. Boldea, J. F. Gieras, D. Howe
та ін.
Для розрахунку та аналізу ЛМД застосовуються різні методи, що
ґрунтуються на теорії поля або теорії кіл (електричних чи магнітних). Можливе
також застосування комбінованого підходу, який поєднує обидві теорії. Вибір
того чи іншого методу та вигляд розрахункових рівнянь значно залежить від
типу і структури машини, а також необхідного результату.
Моделі, що ґрунтуються на схемах заміщення із зосередженими
параметрами, можуть вирішуватись аналітичними методами. Такі моделі
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зручно використовувати в тих випадках, коли завданням розрахунку є
отримання електромеханічних характеристик двигуна. Крім того, такі моделі
застосовуються

для

синтезу

систем

керування

та

оптимізації

характеристик ЛМД.
Оскільки розрахунок за допомогою аналітичних моделей займає, як
правило, незначний час, вони можуть застосовуватись на етапі попереднього
проєктування, та для проведення параметричних досліджень, які б зайняли
триваліший час у разі чисельного розрахунку за допомогою, наприклад,
польових методів. Серед останніх, отримали розповсюдження такі чисельні
методи, як метод скінченних різниць та метод скінченних елементів (МСЕ).
Моделі,

що

ґрунтуються

на

чисельному

рішенні

рівнянь

електромагнітного поля, відзначаються високою точністю, універсальністю та
можливістю застосування до машин зі складною геометрією активної зони.
Разом із тим, розрахунок за такими моделями займає тривалий час, і потребує
значних обчислювальних ресурсів.
Лінійні машини, порівняно з їх обертовими аналогами, мають специфічні
електромагнітні процеси. Наявність розімкненого магнітопроводу призводить
до несинусоїдного розподілу магнітного поля в повітряному проміжку,
погіршує тягові та енергетичні характеристики. Крім того, внаслідок
нерівномірного розподілу магнітного поля, фазні обмотки знаходяться в різних
магнітних умовах, що спричиняє магнітну та електричну асиметрію фазних
ЕРС та струмів у багатофазних машинах.
У тому разі, коли зазначені особливості не мають суттєвого впливу на
характеристики
обертових

ЛМД,

двигунів

можуть
того

ж

використовуватись
самого

типу.

моделі

Такий

відповідних

підхід,

зокрема,

використовується в роботах [5, 72-74]. За такої умови, рівняння рівноваги
напруг складають як і для обертової машини, але з урахуванням коефіцієнтів,
що залежать від виконання ЛМ.
Згідно з цим підходом, необхідно спочатку встановити відповідність між
ЛМ та аналогічною до неї машиною обертового руху, а також визначити її
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електромагнітні параметри. Потім, використовуючи стандартні математичні
моделі, можна провести аналіз та розрахунок ЛМ у статичних та динамічних
режимах.
Зазначений підхід може бути використаний за таких припущень:
 невелика швидкість руху машини, коли впливом поздовжнього
крайового ефекту можна знехтувати;
 машина має короткий статор, тобто її параметри не залежать від
положення ротора (якоря);
 наближено рівні між собою параметри фазних обмоток.
На рис. 1.26 показано три конструкції синхронної машини з постійними
магнітами. У машині обертового руху традиційної конструкції (рис. 1.26, а),
ротор містить намагнічені радіально постійні магніти і обертається відносно
статора. Якщо розрізати магнітопровід обертової машини на два однакових
сегменти, збільшивши радіус сегментів до нескінченності, отримаємо лінійну
двосторонню плоску машину (рис. 1.26, б), а за відсутності одного сегмента –
односторонню. Якщо тепер згорнути плоский магнітопровід у циліндр,
отримаємо циліндричний лінійний двигун (рис. 1.26, в).
За вказаних вище припущень, електромагнітні процеси в лінійному
двигуні будуть подібними до відповідних процесів у обертовому, якщо
виконуються такі умови [5]:
 геометрична подібність структури активної зони і рівність основних
її геометричних розмірів – полюсної поділки τ, довжини та ширини
активної зони, кількості пар полюсів р та ін.;
 рівність швидкості якоря ЛД та лінійної швидкості на поверхні
ротора двигуна обертання
r d r 2  v ;

(1.1)

 рівність механічних потужностей

Ter  Fev v  Fev  2Te / dr ;
 рівність кінетичної енергії рухомої частини двигуна

(1.2)
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J2r / 2  mа v 2 / 2  J  mа d r2 4 .

(1.3)

Тут: ωr, Te, J, dr – відповідно кутова швидкість обертання ротора,
електромагнітний момент, момент інерції та зовнішній діаметр ротора двигуна
обертового руху; v, Fev, ma – відповідно швидкість руху якоря, електромагнітна
сила та маса якоря лінійного двигуна.

а

б

в
Рис. 1.26 Обертова машина (а), лінійна двостороння плоска машина (б),
циліндрична лінійна машина (в): 1 – магнітопровід статора; 2 – постійні
магніти; 3 – магнітопровід ротора; 4 – платформа
Діаметр якоря dr, у виразах (1.1-1.3), може бути визначений із рівності
dr  2 p , де 2 p – довжина активної зони лінійного двигуна.

У разі виконання наведених умов відповідності, електромеханічний
процес у лінійній машині може бути описаний тією ж системою диференційних
рівнянь, як і для машини обертового руху, та мати такі ж значення параметрів.
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Вигляд цих рівнянь, у координатах dq, наведено зокрема в [75]. Чисельне
рішення цієї системи засобами структурного моделювання, з використанням
умов

відповідності

(1.1-1.3),

може

використовуватись

для

розрахунку

динамічних процесів у лінійних двигунах.
На

сьогодні,

для

дослідження

електромагнітних

систем

широко

використовуються математичні моделі, що ґрунтуються на вирішенні рівнянь
Максвела для електромагнітного поля. Як правило, вирішення таких моделей
виконується чисельними методами, зокрема методом скінченних елементів
[76]. Однак у деяких випадках, за умови спрощення геометрії або нехтування
нелінійними ефектами, можливо отримати аналітичні рішення.
Здебільшого, для отримання аналітичних рішень розподілу магнітного
поля активної зони машини, застосовують такі припущення:
 осьова довжина машини є нескінченною, так, що розподіл поля
ЛМД є симетричним і періодичним, тобто нехтується крайові
ефекти;
 беззубцева

геометрія

та

нескінченна

магнітна

проникність

магнітопроводів;
 не має потоків розсіювання.
У роботі [77], за умови зазначених вище спрощень, були отримані
аналітичні вирази для розрахунку розподілу магнітного поля циліндричної
машини з радіальним та аксіальним намагнічуванням постійних магнітів, а
також із масивом Гольбаха. Крім того, було отримано вирази для
електромагнітної сили, ЕРС, власної та взаємної індуктивностей.
Аналогічні дослідження проводились у роботах [78, 79] для ЛМД із
масивом Гольбаха. У роботі [80] враховано анізотропію магнітної проникності
постійних магнітів, проте без урахування джерел струму. Нехтування скінефектом дало змогу отримати аналітичні рішення для визначення втрат у
постійних магнітах, а також у неферомагнітному провідному якорі з титанової
труби [81].
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Однак у більшості випадків польові моделі досліджуються за допомогою
скінченно-елементного аналізу (СЕА), який на сьогодні є універсальним
інструментом розрахунку електромагнітних, теплових та інших задач в
електричних машинах. Підтвердженням цього є велика кількість наукових
робіт, в яких використовується зазначений підхід.
Згідно з теорією поля, електромагнітні процеси, що відбуваються в
електротехнічних пристроях, описуються наступною системою диференційних
рівнянь Максвела [82]:
H  J 

E  

D
;
t

B
;
t

(1.4)
(1.5)

 D  ;

(1.6)

B  0,

(1.7)

і рівнянням збереження заряду у вигляді

J  


або   J tot  0 ,
t

де H – напруженість магнітного поля; J – густина струму провідності; D –
електричне зміщення; E – напруженість електричного поля; B – магнітна
індукція; ρ – об’ємна густина вільних електричних зарядів; J tot  J 

D
–
t

густина повного струму (провідності та зміщення).
У рівняннях (1.4-1.7), для позначення операції диференціювання по
просторовим координатам, використовується оператор «набла», який у
декартовій системі координат має вигляд
i




 j k ,
x
y
z

де i, j, k – орти осей декартової системи координат, а в циліндричній системі
координат –
  er


 1

 e
 ez ,
r
 r
z
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де er, eυ, ez – орти циліндричної системи координат.
Вигляд рівнянь (1.4-1.7) залежить від типу вирішуваної задачі. Так, для
розрахунку поля трансформатора чи електромагніту або інших пристроїв,
джерелом поля в яких є постійні струми з густиною J0, застосовують рівняння
стаціонарного магнітного поля, записані відносно векторного магнітного
потенціалу А або відносно скалярного магнітного потенціалу Vm.
Диференційні рівняння поля, створюваного обмоткою зі струмом
густиною J0, записані відносно векторного магнітного потенціалу А, мають
вигляд [82]:





   1  A J 0 ;

B    A,


(1.8)

де μ = μ0μr – абсолютна магнітна проникність середовища; μ0 = 4π·10-7 Гн/м –
магнітна стала; μr – відносна магнітна проникність; J0 – задане значення
густини струму в обмотці.
Під час вирішення рівнянь (1.8), як правило застосовують такі граничні
умови: умову магнітної ізоляції на зовнішніх границях розрахункової області
А = 0; умову симетрії на границі, коли n·A = 0 (n – одиничний вектор
зовнішньої нормалі).
Під час розрахунку електромагнітних полів у перехідних режимах, для
врахування

ефектів

від

вихрових

струмів,

нелінійних

магнітопроводу, насичення, використовуються рівняння

властивостей

нестаціонарного

електромагнітного поля у часовій області. За такої умови, в провідних
середовищах переважають струми провідності, а струмами зміщення можна
знехтувати, тобто D

t

 0.

Диференційні рівняння поля для цього випадку мають вигляд [82]:





A

    1  A  Ve  0;
t

A  
 

     Ve 
   0;

t  
 

  A  0,




(1.9)
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де  – питома електропровідність; Ve – скалярний електричний потенціал.
У системі (1.9) перше рівняння для поля А отримано підстановкою
H   1B   1  A у ліву частину рівняння (1.4), а в праву частину цього

рівняння – виразу для густини струму

A 

J  E    Ve 
.
t 

Третє рівняння системи (1.9) є калібруванням Кулона, і необхідне для
однозначного визначення потенціалу А.
Під час вирішення рівнянь (1.9), як правило застосовують такі граничні
умови: умову магнітної ізоляції на зовнішніх границях розрахункової області
А = 0; умову симетрії на границі, коли n·A = 0, та умову n·J = 0 на поверхні
провідника.
У тому разі, коли ефект насичення не проявляється, а також під час
розрахунку

високочастотних

застосовуватись

рівняння

полів

(наприклад

квазістаціонарного

індукторів),

електромагнітного

можуть
поля

у

частотній області. Для такого класу задач розглядається поле в провідному
середовищі, коли нехтуються струми зміщення й усі польові величини
змінюються в часі за гармонічним законом.
Диференційні
вигляд [82]:

рівняння

для



комплексних

величини

поля

мають



     1  A
  V  0;
jA
e

   0;
   Ve  jA


  0,
A


(1.10)

де ω – кутова частота зміни поля; j – уявна одиниця.
Під час вирішення рівнянь (1.10), як правило застосовують аналогічні
граничні умови, як і у випадку поля в часовій області.
Польові методи розрахунку застосовуються також для визначення
температурних режимів елементів електротехнічних пристроїв, нагрівання яких
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відбувається завдяки джоулевим втратам Q  J /  . Диференційні рівняння
теплового поля мають такий вигляд [82]:

 pС p



Θ
    р Θ  Q – для перехідного теплового режиму;
t







   pΘ  Q  0 – для стаціонарного поля,

де Θ – температура; t – час; ρр, Ср, λр – відповідно густина, питома теплоємність
та теплопровідність матеріалу; Q – питома потужність об’ємних джерел тепла.
Під час вирішення рівнянь теплового поля, як правило застосовують такі
граничні умови: задана температура на зовнішніх границях розрахункової

області Θ = Θ0 (умова Діріхле); умова теплової ізоляції, коли n   pΘ  0 ;







 



4
 Θ4 для теплового потоку,
умова Неймана n   pΘ  q   Θen  Θ  С Θen

яким пристрій обмінюється з оточуючим середовищем (q – тепловий потік, що
виникає в результаті природної чи штучної конвекції; α – коефіцієнт
тепловіддачі з поверхні; С – стала; Θen – температура оточуючого середовища).
В останній граничній умові, тепловий потік внаслідок випромінювання









4
4
дорівнює qr  С Θen
 Θ4  r  B Θen
 Θ4 , де εr – випромінювальна здатність

матеріалу; σВ=5,67·10-8 Вт/(м2·К4) – стала Стефана-Больцмана.
Рівняння стаціонарного магнітного поля використовуються в моделі
ЛМД, представленій у [83], яка має такі особливості.
Внаслідок осьової симетрії машини, задача вирішується в осесиметричній
постановці, в циліндричній системі координат, у площині roz для векторного
потенціалу A , що має єдину  -компоненту – A  (0, A ,0) .
Розрахунок значення електромагнітної сили, що діє на якір, виконується

за допомогою тензора тяжіння Максвела T згідно з виразом [84]:

(1.11)
Fеv   2rn  TdS ,
S

де n – одиничний вектор зовнішньої нормалі до поверхні якоря S; r – відстань
від осі симетрії до поверхні інтегрування dS. При цьому розраховується осьова
компонента електромагнітної сили.
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Розрахунок виконується для однофазного циліндричного ЛМД із гладкою
структурою статора (рис. 1.27). Двигун містить магнітопровід статора 1, із
обмотками 2, і рухомий якір 3, з постійними магнітами 4 та феромагнітними
полюсами 5. Магнітопровід статора має форму гладкого циліндра, виконаного з
магнітного матеріалу – сталевого ізольованого дроту, що намотаний у декілька
шарів. На внутрішній поверхні магнітопроводу укріплена обмотка, що має
чотири котушки. Якір має немагнітний стрижень, на якому закріплені постійні
магніти 4 з полюсами 5.
Конструктивні та фізичні параметри ЛМД відповідають наведеним у
табл. 1.4.

Рис. 1.27 Схематичне зображення конструкції активної зони однофазного ЛМД
На рис. 1.28 представлено розподіл в осьовому перетині ЛМД
розрахункових значень векторного магнітного потенціалу (ізолінії) і модуля
магнітної індукції Вm (кольором) за умови струмового навантаження Iv = 2,5 А.
Розрахунок

виконувався

чисельно,

методом

скінченних

елементів,

за

допомогою програми COMSOL Multiphysics® [85].
Значною перевагою чисельних моделей є можливість урахування
нелінійних ефектів, електричної та магнітної несиметрії. Чисельні методи
розрахунку з успіхом використовувались багатьма авторами для врахування
насичення, прикінцевих ефектів та їх впливу на індуктивності ЛМД [86-89],
розрахунку магнітних втрат [90, 91], термального аналізу [92, 93] та ін.
У деяких випадках, розрахунок за допомогою польових моделей є
попереднім етапом, який виконується з метою отримання параметрів схем
заміщення із зосередженими або розподіленими параметрами. Такий підхід
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використовується зокрема тоді, коли необхідно отримати характеристики
двигуна в різних робочих режимах, провести оптимізацію характеристик, або
вирішити комплексну міждисциплінарну задачу. В цьому разі, використання
виключно польових моделей виявляється не досить зручним, оскільки вони
вимагають застосування значних обчислювальних ресурсів, і внаслідок цього,
розрахунок займає тривалий час.

Рис. 1.28 Розподіл магнітного поля активної зони ЛМД
Наведений вище підхід використовується, наприклад, у роботах [94-96]
для розрахунку динамічних характеристик приводу з ЛМД.
Розрахунок характеристик, за цим способом, передбачає отримання
параметрів моделі магнітного чи електричного кіл за допомогою допоміжної
польової задачі, а потім, на основі моделі кола, визначення необхідних
характеристик.
Для моделювання електромеханічних процесів у машині, необхідно знати
залежність потокозчеплення обмотки статора Ψs від положення якоря х та
струму в обмотці iv. Для визначення цієї залежності можуть використовуватись
результати розрахунку польової задачі [55].
Потокозчеплення,

у

заданому

положенні

якоря,

для

випадку

ненасиченого магнітопроводу визначається як:
Ψs  Ψpm  Lviv ,

(1.12)
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де Ψpm – потокозчеплення, що створюється постійними магнітами, як функція
положення якоря х; Lv – індуктивність обмотки, як функція положення якоря;
iv – миттєве значення струму обмотки статора.
Потокозчеплення довільної котушки визначається як [97]:
Ψ

w
 2rAdS ,
SS

(1.13)

де w – кількість витків у котушці; S – площа перетину котушки; Аυ – значення
векторного магнітного потенціалу.
Тоді для ЛМД, показаного на рис. 1.27, обмотка статора якого має чотири
котушки, потокозчеплення обмотки може бути визначене як
n4

w
 2rAdSn .
n 1 S n Sn

Ψ 

(1.14)

За допомогою цього виразу спочатку розраховується значення Ψpm , у
різних положеннях якоря х, та за умови, що струм iv = 0. Потім розраховується
індуктивність обмотки двигуна Lv через приріст потокозчеплення (коли струм
іv ≠ 0), відповідно до виразу:
Lv 

Ψs  Ψpm
iv

.

(1.15)

Знаючи залежності Ψpm ( x) , Lv (x) , можна записати рівняння балансу
напруг у колі статора ЛМД у наступному вигляді:
uv  iv Rsv 

dΨpm dx dLv dx
d
di
Ψpm  Lviv  iv Rsv 
 
 iv  Lv v ,
dt
dx dt dx dt
dt





(1.16)

де Rsv – активний опір обмотки.
Для вирішення рівняння механічного руху якоря, миттєве значення
електромагнітної сили, за даного миттєвого значення струму і потокозчеплення,
можливо виразити через похідну магнітної енергії двигуна Wm за переміщенням
якоря [98]:
Fеv 

Wm
x


i v  const

dΨpm
dx

iv 

1 dLv 2
iv .
2 dx

(1.17)
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Для

беззубцевого

типу

ЛМД,

залежності

індуктивності

та

потокозчеплення досить добре апроксимуються синусоїдними функціями.
Якщо прийняти за початок координат, положення відносно якого здійснюються
коливання (положення х = 0 зображене на рис. 1.27), то залежності
потокозчеплення та індуктивності обмотки статора від положення якоря
однофазного ЛМД наближено можна виразити у вигляді [83]:
 
Ψpm  Ψm sin  x  ;
 

(1.18)

 2 
Lv  Lav  Lvm cos x  ,
  

(1.19)

де Ψm – амплітудне значення потокозчеплення; τ – полюсна поділка; Lav, Lvm –
відповідно середнє та амплітудне значення індуктивності обмотки статора.
З виразів (1.18, 1.19):
dΨpm
dx



Ψm 
 
cos x ;

 

dLv
2 L   2 
  vm sin  x .
dx

  

(1.20)
(1.21)

Підставивши (1.20, 1.21) в (1.17), отримаємо
Fеv  Ψm

L
  
 2 
cos x iv  vm sin  x iv2 .


 
  

(1.22)

Припустивши, що рух якоря здійснюється за законом близьким до
синусоїдного, для переміщення та швидкості якоря маємо:

х  X m sin t ; v 

dx
dt

 X m cos t ,

(1.23)

де Xm – амплітуда коливань; ω – кутова частота коливань. Тоді миттєве
значення ЕРС обмотки, зумовленої рухом якоря, визначиться за формулою

ev  

dΨpm dx
Ψ   х 
  m cos X m cos t .
dx dt

  

(1.24)

Рівняння (1.18-1.24) зручно використовувати під час розрахунку
електромеханічних характеристик приводів із ЛМД вібраційної дії. Для цього
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можуть використовуватись програмні засоби структурного та функціонального
моделювання.
1.6 Висновки до розділу 1
Вібраційні технології є досить поширеними в будівництві та виробництві
будівельних матеріалів. Обладнання, яке
будівельній

галузі,

має

значні

сьогодні

габарити

та

використовується в

доволі

енергоємнісне.

Найпоширенішим типом приводу вібраційних машин є обертовий, на основі
дебалансних віброзбудників, що пояснюється їхнім значним збурювальним
зусиллям, простотою виготовлення та експлуатації. Однак таким машинам
притаманні низка недоліків, серед яких зокрема такі [99, 100]:
 складність регулювання амплітуди коливань робочого органу, що
обмежує можливість автоматизації;
 недовговічність

роботи

валів

і

підшипників,

які

значно

спрацьовуються через нерівномірний розподіл динамічних зусиль і
резонансних явищ, що виникають під час вмикання-вимикання
двигуна;
 утворення зайвих бокових коливань, що знижує ККД вібратора;
 наявність небезпечних режимів, перевантажень, що можуть
призвести до пошкодження обладнання;
 складність забезпечення коливань заданої траєкторії руху та
синхронізації віброзбудників;
 відносно низька гранична межа робочої частоти (до 60 Гц), яка
обмежується

динамічними

навантаженнями

на

механічні

передавальні пристрої;
 низькі надійність, внаслідок значної кількості передач, валів,
підшипників, синхронізаторів, та безпечність роботи;
 великий шум та рівень вібрації на робочому місці;
 значні втрати на тертя в механічних передачах та низький ККД.
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Кривошипно-шатунні,

кулачкові

та

ексцентрикові

віброзбудники,

найчастіше застосовуються у приводах ударних та ударно-вібраційних машин
невисокої частоти, як правило 2-25 Гц. Вони можуть мати значну амплітуду
коливань робочого органу (3-15 мм), й завдяки меншій частоті, забезпечують
зниження рівня шуму. Однак їм також властиві певні недоліки основними з
яких є:
 велика металомісткість;
 необхідна висока точність виготовлення деталей машини;
 складність конструювання;
 нерівномірність розподілу вібраційних навантажень по робочому
органу;
 значна чутливість до зміни параметрів навантаження.
Наявні конструкції будівельних машин із дебалансним та кривошипношатунним приводом досить енергоємні. Так, наприклад, одній тоні корисної
ваги, у віброплощадках для формування бетонних виробів, що працюють у
вібраційному режимі, відповідає середня потужність 4-5 кВт [100]. Для
площадок із віброударним режимом цей показник дещо кращий (2-4 кВт/т).
Електромагнітні віброзбудники, як правило працюють на частотах 50,
100 Гц і найчастіше використовуються в приводах живильників, малопотужних
віброзбудників, бункерів чи інших механізмів невеликої потужності (до 1 кВт).
До їх недоліків можна віднести невелику енергоефективність та амплітуду
коливань. У режимі гармонічних коливань та високої частоти, електромагнітні
віброзбудники споживають значу кількість енергії [100], тому їх застосування
обмежується, як правило, віброударним або ударним режимами роботи
відносно невеликої частоти (  100 Гц).
На сьогодні існує потреба у створенні надійного, ефективного та
енергоощадного

вібраційного

обладнання,

що

особливо

важливо

для

енергомістких технологій, де використовуються великогабаритні потужні
машини, підвищення ефективності яких дає значний економічний ефект. Одним
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із можливих варіантів подолання наведених недоліків є застосування, для
приводу вібраційних машин, магнітоелектричних двигунів.
ЛМД вібраційної дії відрізняються від інших типів віброзбудників
простотою конструкції та високою надійністю, завдяки відсутності механічних
передач. Вони не потребують синхронізаторів, спеціального експлуатаційного
обслуговування чи додаткового обладнання, можуть забезпечувати значні
тягові зусилля за відносно невеликої потужності споживання. Крім того, ЛМД
легкі в керуванні, мають можливість плавного регулювання експлуатаційних
характеристик, що полегшує їх автоматизацію, можуть працювати на високих
частотах та мають низький рівень шуму. На відміну від ексцентрикових чи
гідравлічних віброзбудників, ЛМД вібраційної дії, це резонансні машини. Тому
тільки за відповідних режимів роботи, вони можуть забезпечувати високу
ефективність

та

енергоощадність

технологічного

процесу.

Завдяки

використанню явища резонансу, сили інерції, які виникають під час роботи
машини в резонансному режимі, можуть у кілька разів перевищувати
електромагнітні [99]. Цим дещо компенсується відносно невелике значення
питомого тягового зусилля магнітоелектричних машин.
Застосування

ЛМД

у

вібраційних

приводах

будівельних

машин

забезпечує низку переваг, серед яких:
 легкість регулювання амплітуди коливань робочого органу під час
роботи;
 можливість реалізації полічастотних приводів;
 можливість отримання коливань заданої форми;
 проста синхронізації під час застосування кількох ЛМД із
живленням від одного джерела;
 відсутність механічних передач, рухомих з’єднань, підшипників (у
деяких конструкціях), що підвищує надійність та довговічність і
зменшує шум під час роботи;
 робота в білярезонансних режимах із максимальними силами
інерції.
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На сьогодні, вібраційний привод на основі ЛМД у будівельних машинах
поширений мало. Основні причини, що обмежують їхнє застосування, є такі:
 відносно низькі питомі тягові характеристики, що зумовлюють
невеликі інерційні зусилля;
 складність проектування і розрахунку, порівняно з інерційними та
ексцентриковими машинами;
 необхідність у системі автоматичного керування;
 конструктивні та технологічні труднощі, пов’язані з відсутністю
досвіду виготовлення таких машин.
Для ефективного застосування магнітоелектричних ЛД у приводах
будівельних машин і механізмів потрібно вирішити наступні завдання:
 збільшення питомого електромагнітного зусилля, потужності та
робочої частоти;
 зменшення втрат та збільшення ККД;
 підвищення точності розрахунку електромагнітних параметрів та
електромеханічних характеристик ЛМД;
 врахування специфіки будівельних виробничих процесів, для
приводу який проектується двигун.
Проблема збільшення потужності машини пов’язана з конструктивними
труднощами та складністю формування масивів із постійних магнітів великих
габаритів, а також із високою вартістю магнітних матеріалів.
Необхідність зменшення втрат у машині зумовлена вимогами зростання
робочої частоти. Для спрощення конструкції та підвищення вібростійкості,
магнітна система ЛД може виготовлятись із низьковуглецевих конструкційних
сталей

[101,

102].

Під

час

виготовлення

суцільних

циліндричних

магнітопроводів, для зменшення магнітних втрат, виконують радіальні розрізи.
Однак магнітні втрати в таких магнітопроводах можуть бути досить значними
навіть за невеликих частот коливань < 50 Гц.
Як обмотка електричної машини, так і постійні магніти мають бути
захищені

від

вібраційних

перевантажень,

що

забезпечується

низкою
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конструктивних заходів. Так, підвищенню вібростійкості сприяють утоплене
виконання постійних магнітів, циліндрична зубцева конфігурація машини,
застосування обмоткових проводів із посиленою ізоляцією, та застосування
вібростійких компаундів для просочування обмоток.
Ефективна робота ЛМД багато в чому залежить від раціонально
підібраних головних розмірів машини, параметрів обмоток та інших чинників,
що в подальшому зумовлять ті чи інші робочі й електромеханічні
характеристики та взаємодію двигуна з робочим органом. Для того, щоб
вібратор виконував певну роботу (ущільнення, перемішування

тощо),

необхідно забезпечити відповідність електромеханічних характеристик ЛМД
(амплітудо-частотної, тягової характеристик та ін.) вимогам робочого процесу.
Потрібно зазначити, що кожне з розглянутих вище завдань може
суперечити іншим. Так, ефективність вібраційних машин значно залежить від
характеру робочого процесу і найбільш ефективні режими роботи не завжди
відповідають максимальному ККД приводу [99, 103].
Конструктивні заходи з вібраційного захисту, як правило зменшують
питомі силові показники. За цих обставин можуть змінюватись як магнітне
поле в активній частині ЛМД, так і механічні параметри коливальної системи.
Зазначені обставини зумовлюють необхідність доповнення наявних
математичних

моделей

для

розрахунку

електромагнітних

параметрів,

енергетичних характеристик та електромеханічних коливальних процесів ЛМД
приводу вібраційних будівельних машин. Оптимальні конструктивні параметри
очевидно мають визначатися з урахуванням якомога більшої кількості
факторів, та з застосуванням міждисциплінарних моделей, що дозволяють
дослідити вплив механічних, електромагнітних, теплових процесів, а також
параметрів навантаження, на роботу машини.
_______________________________________________________________
Посилання: [2], [5], [16-103] див. список використаних джерел стор.
363-390.
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РОЗДІЛ 2
РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИХ ЛІНІЙНИХ ДВИГУНІВ ВІБРАЦІЙНОЇ ДІЇ
НА ОСНОВІ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
Застосування вібраційних пристроїв із приводом від лінійних двигунів
(ЛД) має деякі особливості, які пов’язані з характером технологічних процесів
для яких вони проєктуються. Те, що якір ЛД безпосередньо приєднаний до
робочого органу, а також чітко виражені резонансні властивості, зумовлює
значну залежність електромеханічних характеристик від режиму роботи та
характеру навантаження. Для того, щоб вібратор виконував певну роботу
(ущільнення, перемішування тощо), необхідно забезпечити відповідність
електромеханічних характеристик ЛД (амплітудо-частотних, тягових та ін.)
вимогам робочого процесу. Для ефективної роботи двигуна разом із
навантаженням, потрібно підтримувати такий режим, за якого забезпечуються
високі значення ККД та коефіцієнту потужності, особливо у машинах значної
потужності.
Процедуру розробки та проєктування магнітоелектричних вібраційних
пристроїв доцільно розділити на два основні етапи.
На першому етапі проводиться моделювання за допомогою спрощених
комплексних

аналітичних

моделей,

що

пов’язують

характеристики

технологічного процесу з конструктивними параметрами машини. Потім
проводиться розрахунок необхідних характеристик, та, у разі необхідності,
корегування параметрів, які за них відповідають.
Хоча обчислення електромагнітних сил чи інших характеристик можливо
виконати за допомогою більш точних чисельних моделей (зокрема польових),
закономірності можуть виявитися швидше, а характеристики оптимізуватися, за
допомогою відповідних аналітичних моделей. Крім того, аналітична модель дає
змогу пов’язати конструктивні параметри ЛД із величинами, які безпосередньо
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впливають на робочий процес (тягове зусилля, сила інерції, амплітуда коливань
тощо).
Другий етап – моделювання за допомогою уточнених чисельних моделей.
При цьому уточнюються характеристики, які були отримані на попередньому
етапі,

перевіряються

допустимі

магнітні

та

електричні

навантаження,

виявляються можливі «проблемні» місця магнітного кола, наявність гармонік
електромагнітної сили та ін. Крім того, на основі польового дослідження,
проводиться уточнення параметрів машини (індуктивності, потокозчеплення),
тягових характеристик тощо. Цей етап передбачає також побудову імітаційних
моделей, які дають змогу провести розрахунок робочих характеристик із
врахуванням нелінійностей, що були знехтувані в аналітичній моделі,
моделювати необхідний тип навантаження чи робочого процесу, розробити
систему керування ЛД.
Наведений підхід є ефективним із погляду зменшення загального часу
проєктування. Оскільки всі тенденції та залежності можуть бути виявлені за
допомогою «швидких» аналітичних моделей. А потім, необхідний ступінь
деталізації досягається чисельним моделюванням, у якому використовують
результати аналітичного дослідження.
У цьому розділі запропоновано низку математичних моделей для
розрахунку електромагнітних параметрів та електромеханічних характеристик
ЛМД, які можуть бути вирішені аналітично, і які можуть застосовуватися на
попередньому етапі проєктування для отримання конструктивних параметрів
машини та (або) їх оптимізації.
2.1 Модель

лінійного

циліндричного

двигуна

з

постійними

магнітами
У

приводах

промислових

та

будівельних

машин

і

механізмів,

застосовуються різні конструкції ЛД із постійними магнітами. Вони можуть
відрізнятися типом магнітопроводу (зубчастий або гладкий), геометрією
(плоский, циліндричний), розташуванням магнітів та напрямком їхнього
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намагнічування (аксіальний, радіальний), довжиною статора відносно якоря. У
вібраційних машинах, унаслідок значних механічних навантажень, перевага
надається циліндричному зубчастому типу магнітопроводу, що забезпечує
більшу надійність та високі питомі показники електромагнітної сили.
Тут і далі, будемо розглядати ЛМД вібраційної дії, використовуючи таку
термінологію. За аналогією з обертовими машинами, нерухома частина ЛМД (у
одномасовій механічній схемі) називається статором. На статорі розміщується
обмотка, що живиться від джерела змінного струму та магнітопровід статора.
Рухому частину, що знаходиться всередині статора і рухається відносно нього,
за аналогією з електромагнітними механізмами, будемо називати якорем.
Розглянемо циліндричний ЛМД із зубчастим магнітопроводом та
постійними магнітами (ПМ) на якорі, які намагнічені в аксіальному напрямку.
В такій конструкції, полюси якоря, крім свого безпосереднього призначення
(забезпечення необхідної конфігурації магнітного поля), можуть слугувати
також захисним каркасом, який сприймає вібраційне навантаження. За дещо
вищих питомих показників [2] і кращої міцності (порівняно з поверхневим
розташуванням магнітів), така будова сприяє також збільшенню маси якоря та
кількості механічної енергії, що передається у навантаження.
У моделі двигуна, ескізне зображення якого подано на рис. 2.1,
приймаються такі припущення:
 нескінченна

магнітна

проникність

магнітопроводу,

тобто

зменшення магнітного потоку в сталі рівне нулю, й 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
ПМ нехтується.
Загалом, магнітне коло з постійним магнітом може бути представлено
еквівалентною схемою, в якій магніт є джерелом МРС, що дорівнює
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Fpm  H c  pm ,
де Hc – коерцитивна сила; τpm – ширина постійного магніту.
У

традиційних

конструкціях

циліндричних

ЛМД

найчастіше

застосовуються кільцеві магніти, що фіксуються на немагнітному стрижні за
допомогою стяжної гайки. Розподіл магнітної індукції (радіальної компоненти)
вдовж повітряного проміжку такого ЛМД, за вказаних вище припущень,
наближається до прямокутної форми й має значення [2]
2
 pm   D0  

Brem
1 
 r   Din  


Bg 
,
  D  2  2   
pm
pm
2 g ac 1   0   
  Din  
 r Din







(2.1)

де Brem – залишкова магнітна індукція постійних магнітів; μr – відносна
магнітна проникність матеріалу магніту; Din – внутрішній діаметр статора; D0 –
внутрішній діаметр постійного магніту; gac = (Din – Dpm)/2 – повітряний
проміжок; τ – полюсна поділка (рис. 2.1, а).

а
б
Рис. 2.1 Схематичне зображення ЛМД: 1 – постійні магніти; 2 – феромагнітні
полюси; 3 – магнітопровід статора; 4 – немагнітні вставки
Аналіз виразу (2.1) свідчить, що магнітна індукція зростає зі збільшенням
відношення τpm/τ. Водночас необхідно врахувати, що електромагнітна сила
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ЛМД та потокозчеплення його обмотки, пропорційні значенню першої
гармоніки магнітної індукції [2].
Як

відомо,

періодичну

функцію

можна

представити

у

вигляді

тригонометричного ряду Фур'є. У цьому випадку, магнітна індукція в
повітряному проміжку є періодичною функцією Bg(x) з періодом 2τ (рис. 2.2),
яка може бути представлена у вигляді тригонометричного ряду косинусів:
Bg ( x ) 



nx 
,
  


 Bgn cos

n 1,3,5...

де
f

  nx   2
 sin

2 Bg     
2 2
 nx 

 Bg cos   dx    n 
  f



 
2


 f
f

Bgn



 n f
sin 
n
 2

4 Bg


;


2

τf – ширина полюса (див. рис. 2.1, а).

Рис. 2.2 Розподіл магнітної індукції в повітряному проміжку
Звідси, розподіл магнітної індукції в повітряному проміжку запишеться
як
Bg ( x ) 





n 1,3,5...

 n f
sin 
n
 2

4 Bg

  nx 
 cos
.





(2.2)

Тоді, амплітуда першої гармоніки радіальної компоненти магнітної
індукції в повітряному проміжку дорівнює
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B g1 

  f
4
Bg sin 

 2


 .


(2.3)

З виразу (2.1) випливає, що збільшення ширини полюса τf сприяє
зменшенню Bg. Тому вираз (2.3) матиме максимум по відношенню до τf, який
наближено був визначений у [2].
За умови незмінного об’єму активної зони машини, значення магнітної
індукції в повітряному проміжку, як випливає з виразу (2.1), зростатиме зі
зменшенням внутрішнього діаметра постійного магніту D0 (див. рис. 2.1, а).
Справді, оскільки рівняння

Bg

D0





2 pm    pm
 r Din

0

не має коренів, і

похідна має від’ємне значення, очевидно, що магнітна індукція зростатиме зі
зменшенням внутрішнього діаметра магніту D0.
Цей розмір найчастіше визначається конструктивними вимогами щодо
міцності стрижня, на якому кріпиться магнітна система якоря, тому його
зменшення призводить до зниження надійності машини та допустимих
механічних навантажень.
У конструкції за рис. 2.1, а, для збільшення магнітного навантаження
необхідно намагатися збільшувати як ширину полюса, так і ширину постійних
магнітів, що за такого компонування є взаємовиключним. Крім того, необхідно
враховувати також те, що зміна ширини полюса суттєво впливає на зубцеві
гармоніки електромагнітної сили.
З погляду мінімізації зазначених вище недоліків, більш прийнятною є
конструкція якірних пазів із утопленими ПМ (рис. 2.1, б). Вона дає змогу поперше, варіювати ширину магнітів незалежно від полюсної поділки, по-друге –
обирати ширину полюсів із урахуванням мінімізації зубцевих гармонік
електромагнітної сили.
У конструкції за рис. 2.1, а, кільцеві постійні магніти разом із
феромагнітними полюсами стягуються в пакет і, під час роботи двигуна,
приймають на себе навантаження від інших полюсів і магнітів (причому
найбільше навантаження припадає на крайні магніти).
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Порівняно з кільцевими магнітами, постійні магніти типу «шайба» мають
вищу міцність (тут D0 = 0), що дає змогу підвищити рівень припустимих
вібраційних навантажень машини. Крім того, є можливість розвантажити
магніти від інерційної сили інших частин якоря за допомогою немагнітних
вставок між полюсами. Виступаючі частини феромагнітних полюсів, у такому
випадку, жорстко фіксуються між собою вставками, що дає можливість
зменшити механічне навантаження на постійні магніти.
Деяке погіршення питомих силових показників у цьому разі (внаслідок
збільшення зовнішнього діаметра якоря), компенсується можливістю роботи на
більших прискореннях, а також є можливим віброударний режим роботи.
За вказаних вище припущень, схема заміщення, що відповідає
конфігурації ЛД із ПМ типу «шайба», показана на рис. 2.3.

Рис. 2.3 Магнітна схема заміщення
Для еквівалентного магнітного кола, закон рівноваги МРС запишеться в
такому вигляді
Φ rem Rm 

Φg
2

Rm  2Rg ,

(2.4)

де Фrem – залишковий магнітний потік ПМ; Rm – магнітний опір постійного
магніту; Фg – магнітний потік у повітряному проміжку; Rg – магнітний опір
повітряного
Fpm  H c  pm 

проміжку.
Brem  pm
 r 0



Причому

4Φ rem  pm
 r 0D 2pm

тут

враховано,

що

 Φ rem Rm , де μ0 – магнітна стала (μ0 =

4π·10-7 Гн/м).
Відповідні параметри схеми заміщення визначаться виразами:
магнітний опір постійного магніту
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Rm 

4 pm
 r  0 D 2pm

,

(2.5)

де Dpm – діаметр постійного магніту;
магнітний опір повітряного проміжку
Rg 

kC Din  Da 
,
 0  p Din

(2.6)

де kC – коефіцієнт Картера; τp – ширина полюса; Da – діаметр якоря (див.
рис. 2.1, б).
Залишковий магнітний потік дорівнює

Φ rem 

Brem D 2pm
4

.

(2.7)

З виразу (2.4), магнітний потік у повітряному проміжку на один полюс
становитиме

2 Brem D 2pm  pm
Φ g  2Φ rem

Rm

Rm  2 Rg

4 pm

 r  0 D 2pm

 r 0 D 2pm



2k D  Da 
 C in
0  p Din

Brem  pm D 2pm Din  p

2 pm  p Din  kC Din  Da  r D 2pm



.

(2.8)

Тоді магнітна індукція в повітряному проміжку дорівнює

Bg 

Φg
 p Din



Brem  pm D 2pm

2 pm  p Din  kC Din  Da  r D 2pm

.

(2.9)

Значення амплітуди першої гармоніки магнітної індукції визначиться
виразом
  p 

4 Brem  pm D 2pm sin 
2 
  p 
4

 
.
Bg1  Bg sin 
2

 2  2 pm  p Din  kC Din  Da  r D pm

(2.10)
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Вираз (2.10) не має максимуму за умови зміни ширини магніту τpm, і на
відміну від конфігурації за рис. 2.1, а, значення Bg1 зростає зі збільшенням
ширини ПМ.
Справді, прирівнявши похідну від (2.10) за τpm нулю, отримаємо

Bg1
 pm





  p 
 2 pm  p Din  kC Din  Da  r D 2pm
4 Brem D 2pm sin 
 2 


2 2
2 pm  p Din  kC Din  Da  r D pm





Рівняння

Bg1



  p 
2 p Din
4 Brem  pm D 2pm sin 
2




2

 pm

pm  p Din

 kC 





2
Din  Da  r D 2pm

 0.

 0 не має коренів, а знак похідної визначатиметься

знаком чисельника, тобто
kС Din  Da r D 2pm > 0,

звідки випливає, що залежність амплітуди першої гармоніки магнітної індукції
від ширини ПМ є зростаючою.
У даній конструкції ЛМД, залежність Bg1 від ширини полюса τp матиме
максимум для визначення якого, приведемо вираз (2.10) до більш зручного
вигляду. Оскільки ширина полюса практично може знаходитись у межах від 0
до τ, то вираз для амплітуди першої гармоніки може бути наближено
представлений у вигляді
B g1 





  p  4
4
  Bg с1 2p  c2  p  c3 ,
Bg sin 

 2  

де с1, с2, с3 – коефіцієнти, які визначаться з таких міркувань.
  p 
  
  0 , отже с3 = 0. Коли τp = τ, то sin  p   1 , й
Якщо τp = 0, то sin 
 2 
 2 

отримаємо перше рівняння системи (2.11). Друге рівняння отримаємо за умови,
  p 

2
  sin   
що коли τp = τ/2, то sin 
, тобто:
2

4
2
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2

2
с1  с2 
.
4
2 2 
с1 2  с2   1;

(2.11)

Вирішуючи систему рівнянь, отримаємо: с1 

2 2 1
22 2
; с2 
.
2
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 2 2 pm  p Din  kC Din  Da  r D 2pm



.

(2.12)

Максимум залежності амплітуди першої гармоніки від ширини полюса,
отримаємо прирівнявши похідну від (2.12) за τp, нулю
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і
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 0.

додатній

корінь,

отримаємо

p 



 kС Din  Da  r D 2pm
2 pm Din

kС2 Din  Da 2  2r D 4pm 







2  3  pm DinkС Din  Da  r D 2pm
2 pm Din

. (2.13)

На рис. 2.4 показано магнітну індукцію, як функцію відношення ширини
полюса τp до полюсної поділки τ, розраховану згідно з виразами (2.9, 2.12).
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Рис. 2.4 Магнітна індукція в повітряному проміжку ЛМД: μr = 1,03; Din =
0,094 м; τ = 0,046 м; gac = 0,003 м; Brem = 1,31 Тл
Як видно з рисунку, значення магнітної індукції в повітряному проміжку
Bg зростає зі зменшенням ширини полюса. Залежність амплітуди першої
гармоніки Bg1 має максимум в околиці τp/τ ≈ 0,45÷0,5.
У ЛМД із невеликою кількістю полюсів, значення ширини полюса,
визначене виразом (2.13), може відрізнятися від оптимального.
По-перше, це зумовлено значним впливом крайових ефектів у таких
машинах. У розглядуваній конструкції, значення магнітної індукції навпроти
крайніх полюсів приблизно у два рази менше, ніж навпроти середніх, і
відрізняється від визначеного за виразом (2.9). На практиці, для підвищення
магнітної індукції крайніх полюсів, їхню ширину зменшують порівняно із
середніми полюсами. Як наслідок, розподіл магнітного поля в повітряному
проміжку може мати більш складну форму. Це ілюструє рис. 2.5, на якому
показано розподіл радіальної компоненти магнітної індукції Bg(x) вздовж
повітряного проміжку, розрахований за допомогою чисельної моделі, що
ґрунтується на вирішенні рівнянь електромагнітного поля.
По-друге, ширина полюсів має значний вплив на зубцеві гармоніки
електромагнітної сили, які виникають унаслідок сил тяжіння між зубцями
статора та якоря, що має місце в машинах такого типу.
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Рис. 2.5 Розподіл магнітної індукції (радіальної компоненти) вздовж
повітряного проміжку циліндричного ЛМД: μr = 1,03; Din = 0,094 м; τ = 0,046 м;
gac = 0,003 м; Brem = 1,31 Тл; 2p = 4
Для зменшення пульсацій електромагнітної сили, в ЛМД застосовуються
різні способи, зокрема спеціальні алгоритми керування [104], змінний
полюсний крок магнітної системи [105], а також підбір ширини полюсів якоря
відносно ширини зубців статора.
У машинах із однаковою довжиною активних зон статора та якоря, крім
зубцевих гармонік, також виникає сила, що намагається встановити якір
навпроти статора. Тому остаточні розміри ширини полюса потрібно обирати на
підставі більш детального чисельного аналізу магнітного поля активної зони.
Внаслідок осьової симетрії циліндричної машини, така задача може
вирішуватися в осесиметричній постановці, чисельним методом скінченних
елементів, як показано зокрема в [101].
На рис. 2.6 представлено залежності магнітної індукції в повітряному
проміжку лінійного двигуна, розраховані за таких умов: однакова довжина
активних зон статора та якоря; кількість полюсів 2р = 4; ширина крайніх
полюсів у два рази менша, ніж середніх.
Крива 1 ілюструє значення магнітної індукції в повітряному проміжку
навпроти середніх полюсів, визначене за результатами чисельного розрахунку
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методом скінченних елементів, крива 2 – ту ж величину, розраховану за
допомогою виразу (2.9). Як видно з рисунку, розбіжність між розрахованими
значеннями збільшується зі зменшенням ширини полюса τp, що пояснюється
зростанням впливу насичення магнітопроводу. Магнітна індукція крайніх
полюсів (крива 3) має менше значення порівняно з індукцією середніх.

Рис. 2.6 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
Для підвищення точності розрахунку електромагнітних характеристик
машин із невеликою кількістю полюсів, необхідно враховувати зменшення
індукції крайніх полюсів. Це можливо зробити зменшивши розраховане
значення магнітної індукції відповідно до виразу

Bg'  Bg
З урахуванням останнього

2 p 1
.
2p

виразу, залежність амплітуди

першої

гармоніки, розраховану згідно з (2.10), ілюструє крива 4. Максимум цієї
залежності спостерігається, коли ширина полюса дорівнює τp = 0,023 м.
Розраховане за виразом (2.13), оптимальне значення ширини полюса становить
τp = 0,019 м.
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Крива 5 ілюструє середнє значення електромагнітної сили під час
переміщення якоря в межах полюсної поділки за умови, що струм Iv = const.
Розрахунок електромагнітної сили, яка діє на якір, виконувався за допомогою

тензору тяжіння Максвела T , згідно з виразом (1.11). Максимум цієї
залежності має місце, якщо τp/τ = 0,45, що відповідає τp = 0,021 м, і є досить
близьким до розрахованого згідно з (2.13) оптимального значення.
Під час вибору ширини полюса, необхідно також враховувати вплив
гармонік

електромагнітної

сили,

зумовлених

зубчастою

структурою

магнітопроводів. Крива 6 ілюструє середнє значення електромагнітної сили під
час переміщення якоря в межах полюсної поділки, коли струм двигуна
дорівнює нулю. З наведеної характеристики випливає, що хоча оптимальне
значення ширини полюса знаходиться в околиці τp/τ ≈ 0,45, проте більш
прийнятним (із метою мінімізації гармонік електромагнітної сили) є вибір
значення цього параметру, за якого забезпечується τp/τ = 0,5÷0,65.
З виразу (2.9) магнітний потік на один полюс дорівнює Φ g  Bg  p Din .
Враховуючи, що потокозчеплення обмотки, зумовлене полем постійних
магнітів, пропорційне першій гармоніці магнітної індукції в повітряному
проміжку, амплітуда потокозчеплення визначиться виразом
  p 
w ,
Ψm  2 Bg  p Din sin 
2




(2.14)

де w – кількість витків обмотки.
Тоді амплітуда електромагнітної сили може бути записана у вигляді

Fem 

  p 
Ψm I vm 2
 wI vm
 Bg  p Din sin 


2




  p 
 wI vm
2 Brem  pm D 2pm  p Din sin 
2



,(2.15)

 2 pm  p Din  kC Din  Da  r D 2pm





де Ivm – амплітудне значення струму ЛД.

У

(2.15)

множник

  p 
 w
2 Brem  pm D 2pm  p Din sin 
2

Ψm 



 K Fv

 2 pm  p Din  kC Din  Da  r D 2pm





є

коефіцієнтом електромагнітної сили KFv, визначеним на підставі геометричних

98

розмірів активної зони, який може використовуватися для розрахунку
характеристик ЛМД вібраційної дії, як буде показано далі.
Вираз (2.15) не містить зовнішніх розмірів машини, й амплітуда
електромагнітної сили зростатиме зі збільшенням кількості витків обмотки та
струму в ній, тобто, фактично, зі збільшенням зовнішнього діаметра, оскільки
останній, у цьому випадку, визначатиме площу перетину пазів статора.
З

метою

визначення

оптимальних

конструктивних

показників,

розглянемо залежність від зовнішнього діаметра De, питомого значення
амплітуди електромагнітної сили Fem/VLM, де VLM – об’єм активної зони двигуна.
Кількість витків обмотки дорівнює
w

ns S s k fill
S con

,

де ns – кількість пазів; Ss – площа перетину паза; kfill – коефіцієнт заповнення
паза; Scon – площа перетину провідника обмотки.
Площа перетину паза дорівнює S s   s hs , де τs, hs – відповідно ширина та
висота паза (див. рис. 2.1). Нехтуючи висотою клинової частини та шліца,
висота паза визначиться як hs 

De  Din  2hbi
, де hbi – висота спинки статора.
2

Тоді кількість витків можна подати у вигляді
w

Приймемо,

VLM 

ns  s hs k fill

що

Scon



об’єм

ns  s De  Din  2hbi k fill
2Scon

активної

зони

.
ЛМД

становить

De2
De2 p
Lc 
, де Lc = 2рτ – довжина активної зони машини.
4
2

З

урахуванням

вищенаведеного,

питоме

значення

амплітуди

електромагнітної сили запишеться

Fem
VLM

  p 
ns  s De  Din  2hbi k fill I vm
2 Brem  pm D 2pm  p Din sin 
2



.

2
2
Scon De p 2 pm  p Din  kC Din  Da  r D 2pm





(2.16)
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Допустиме значення струму, в тривалому режимі роботи, залежить від
зовнішніх розмірів машини. У короткочасному режимі, як зазвичай працюють
вібратори, вплив температурних показників не такий суттєвий, як у тривалому.
Більш важливим чинником, який обмежує значення струму в такому разі, є
магнітні обмеження, а саме магнітна індукція в зубцях магнітопроводу статора.
Крім того, для уникнення розмагнічування постійних магнітів, МРС обмотки
має бути обмежена порівняно з МРС магнітів. За такої умови коефіцієнт
розмагнічування має становити [106]
kdem 

Fpm
Fw



H c  pm
wI vm

 2,

(2.17)

де Fw – амплітуда МРС обмотки статора.
Остання умова є менш жорсткою ніж індукція в зубцях, оскільки сучасні
рідкоземельні магніти характеризуються високою коерцитивною силою навіть
за високих температур. А оскільки магнітна індукція зубців ЛМД в основному
зумовлена полем постійних магнітів (і менше залежить від струму), далі
приймемо, що струм, за умови зміни зовнішнього діаметра, є сталим (тобто не
обмежується умовами тепловіддачі).
Тоді, максимум відношення (2.16), залежно від зовнішнього діаметра,

визначиться з рівняння 


VLM 
 0 , тобто:
De

Fem





  p 
2
Fem



ns  s k fill I vm S con De2 p 2 2 pm  p Din  kC Din  Da  r D 2pm
2
B

D

D
sin
rem
pm
pm
p
in




 VLM  
 2 

2 2
2 2
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S D p 2  D  k D  D  D
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pm p in

C

in

a

r

pm







  p 
ns  s De  Din  2hbi k fill I vm S con De p 2 2 pm  p Din  k C Din  Da  r D 2pm
4 Brem  pm D 2pm  p Din sin 
2 


 0,
2 2
2 2
S con De p 2 pm  p Din  kC Din  Da  r D pm
звідки







De  2Din  4hbi .

(2.18)

100

На рис. 2.7 показано залежності амплітуди електромагнітної сили
(криві 1) та її питомого значення (криві 2) від зовнішнього діаметра ЛМД.

Рис. 2.7 Амплітуда електромагнітної сили Fem та її питоме значення Fem/VLM:
hbi = 0,011 м; Lc = 0,184 м; Іvm = 25 А
Згідно з виразом (2.18), максимум питомої електромагнітної сили, у
цьому випадку, відповідає діаметру De = 0,22 м, й дорівнює Fem/VLM ≈
3,1·105 Н/м3. Більш детальний чисельний польовий аналіз, для тих самих
розмірів ЛМД (штрихова лінія), 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 діаметра, які нехтуються в аналітичній моделі.
Якщо прийняти за початок координати переміщення, положення відносно
якого здійснюються коливання якоря (положення у якому потокозчеплення від
поля магнітів дорівнює нулю), то залежність потокозчеплення, зумовленого
полем постійних магнітів, від положення якоря ЛМД можна виразити у вигляді
виразу (1.18). Тобто потокозчеплення обмотки від поля ПМ є максимальним у
положеннях якоря x = ±τ/2. Під час розрахунків ЛМД із невеликою кількістю
полюсів та зіставною довжиною активних зон статора та якоря, необхідно
враховувати те, що в зазначених положеннях крайній полюс обмотки статора
має незначний магнітний потік, внаслідок зростання магнітного опору
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повітряного

проміжку.

Це

зумовлює

зменшення

значення

амплітуди

потокозчеплення порівняно з визначеним згідно з (2.14).
Зменшення амплітуди потокозчеплення можливо врахувати, якщо
помножити значення розраховане за виразом (2.14), на коефіцієнт, який
враховує дію крайового ефекту, тобто

Ψm'  Ψm

2 p 1
.
2p

Представлена в підрозділі модель дає змогу провести розрахунок
електромагнітних параметрів та характеристик ЛМД за геометричними
параметрами його активної зони. Це досить зручно на етапі попереднього
проєктування,

коли

необхідно

обрати

головні

розміри

машини,

що

задовольняють умовам виконання тієї чи іншої технологічної операції. В
подальшому, конструктивні параметри можуть бути уточнені за допомогою
більш детальних, зокрема польових моделей, які враховують нелінійні ефекти
та умови роботи двигуна.
2.2 Електромеханічні характеристики лінійного магнітоелектричного
двигуна вібраційної дії
На сьогодні, розроблено низку чисельних моделей, що дають змогу
провести розрахунок електромеханічних характеристик ЛМД вібраційної дії [3,
4, 55, 83, 101, 107-109].
Побудова відповідної чисельної моделі передбачає ряд операцій із
розробки геометрії, розрахунку магнітного поля, отримання параметрів ЛМД, і
вже потім, на основі комп’ютерного моделювання, можливо отримати потрібні
характеристики.
Внаслідок певної трудомісткості й тривалості цього процесу, видається
більш доцільним володіти, хоча б орієнтовно, інформацією про ті чи інші
характеристики вже на попередньому етапі проєктування. А потім, шляхом
вирішення чисельних моделей, провести їх уточнення та деталізацію.
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З цією метою зручно використовувати математичні моделі, що
ґрунтуються на лінійних диференційних рівняннях (або можуть бути приведені
до таких) із постійними коефіцієнтами, які дають змогу отримати аналітичні
рішення для розрахунку тих чи інших характеристик.
У лінійній постановці електромеханічна система досліджується за таких
припущень. Напруга джерела живлення та струм ЛМД є синусоїдними.
Параметри машини сталі й не залежать від режиму роботи. Еквівалентна
механічна схема двигуна (рис. 2.8, а) містить нерухомий статор 1 із обмоткою
2. Якір 3 коливається під дією електромагнітної сили Fev відносно статора, на
пружинах 4 з жорсткістю k. Вважатимемо, що коефіцієнти в’язкого тертя b та
жорсткості k є еквівалентними, тобто враховують відповідні коефіцієнти
двигуна разом із навантаженням. За таких умов, механічну систему можна
розглядати як одномасову. Система координат пов’язана зі статором, із
початком, що відповідає положенню механічної рівноваги якоря, коли струму
ЛМД рівний нулю.
Електрична схема заміщення (рис. 2.8, б) представлена послідовно
з’єднаними опором Rsv, індуктивністю Lv та джерелом еv, що моделюють
відповідно активний опір обмотки статора, індуктивність обмотки та
індуковану внаслідок руху якоря ЕРС.
Наведеним схемам заміщення відповідає така система диференційних
рівнянь:
div

 K Ev v;
dt
dv
dx 
ma
 Fev  kx  b ; 
dt
dt 
dx

v ,
dt


uv  iv Rsv  Lv

(2.19)

де uv  U vm sin( 2ft) – напруга живлення; iv – струм статора; KEv – коефіцієнт
ЕРС; v – швидкість якоря; ma – маса якоря; х – переміщення якоря відносно
статора; Fev = KFviv – електромагнітна сила; KFv – коефіцієнт електромагнітної
сили; k – еквівалентний коефіцієнт жорсткості підвіски ЛМД та навантаження;
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b = bv + bl – сумарний коефіцієнт в'язкого тертя двигуна та навантаження; bv –
коефіцієнт в'язкого тертя двигуна; bl – коефіцієнт в'язкого тертя навантаження.

а
б
Рис. 2.8 Еквівалентна механічна (а) та електрична (б) схеми
У частотній області система (2.19) запишеться:

U v  I v ( Rsv  jLv )  K Ev V ;



 ma 2 X  K Fv I v  k X  jb X ;

j X  V ,


(2.20)

де ω – кутова частота напруги живлення.
З другого рівняння системи (2.20):

j X  V 

jK Fv I v
 ma   k  jb
2

.

(2.21)

Підставивши (2.21) у перше рівняння системи (2.20), отримаємо


jK Ev K Fv
,
U v  I v  Rsv  jLv 
2
 ma   k  jb 


(2.22)

звідки видно, що повний опір системи має електричний Z e  Rsv  jLv та
механічний Z mec 

jK Ev K Fv
 ma 2  k  jb

складники. За аналогією з електричними

колами, активний та реактивний механічні опори визначаться відповідно як
дійсна та уявна частини комплексного механічного опору.
Розділяючи дійсну та уявну частини повного механічного опору,
отримаємо
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Z mec 

K Ev K Fv b2

j

(k  ma 2 ) 2  b 22

K Ev K Fv (k  ma 2 )
(k  ma 2 ) 2  b 22

.

(2.23)

Прирівнявши уявні частини електричного та механічного опорів,
отримаємо умову резонансу напруг
Lv  

K Ev K Fv (k  ma 2 )
(k  ma 2 ) 2  b 22

.

(2.24)

В залежності від параметрів ЛМД, рівнянню (2.24) можуть відповідати
чотири дійсних корені, два з яких від’ємні й практичного значення не мають.
Два додатних кореня і є шуканими значеннями резонансної частоти

1,2 

K Ev K Fv ma  Lv b 2  2 Lv kma  ( K Ev K Fv ma  Lv b 2  2 Lv kma ) 2  4 Lv ma2 ( K Ev K Fv k  Lv k 2 )
2 Lv ma2
(2.25).
Графічна інтерпретація виразів (2.23, 2.24) показана на рис. 2.9, де

параметри електричного Xe та механічного Xmec реактивних опорів ЛМД
відповідають випадку, коли рівняння (2.24) має два корені. По осі абсцис
відкладено відносну частоту ω/ω0, де 0 

k

ma

– частота фазового

механічного резонансу коливальної системи (частота за якої співпадають фази
електромагнітної сили та швидкості якоря).
Крива реактивного механічного опору Xmec має дві ділянки – одну, що
відповідає індуктивному характеру опору (Xmec > 0) та другу (Xmec < 0), що
відповідає ємнісному. На підставі (2.23) частота, за якої відбувається перехід
між індуктивним та ємнісним опорами (Xmec = 0), визначиться з виразу

K Ev K Fv (k  ma 2 )
(k  ma 2 ) 2  b 22
звідки  

k

ma

 0,

 0 , тобто зміна знаку реактивного опору відповідає частоті

фазового механічного резонансу системи.
Відомо, що фазовий кут коливань (кут між векторами переміщення та
електромагнітної сили) на цій частоті стає рівним π/2 (тобто фази

.
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електромагнітної сили та швидкості якоря співпадають) [110]. За умови
подальшого зростання частоти, електромагнітна сила починає випереджати
швидкість за фазою, чим і зумовлена зміна знаку реактивного механічного
опору.

Рис. 2.9 Залежність опорів ЛМД від частоти
Частота механічного резонансу (фазового), як видно з рис. 2.9,
відрізняється від частоти електричного резонансу ЛМД, унаслідок наявності
електричного опору Xe, що має індуктивний характер (аналогічний висновок
отримано також у роботі [111]). Тому для його компенсації має бути досягнуто
режим роботи, за якого ЛМД являє собою динамічну ємність, коли механічний
опір Xmec ˂ 0.
Після визначення опорів, коефіцієнт потужності дорівнює

PFv 

Rsv  Rmec

Rsv  Rmec 2   X e  X mec 2

.

Механічна потужність ЛМД може бути визначена на підставі виразу

Pmec 

1 t
 Fev (t )v(t )dt ,
T t T

де Т – період коливань.
Використовуючи аналогію з синусоїдними електричними колами, можна
записати

Pmec  FevV cos* ,
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де

–

Fev , V

середньоквадратичні

(ефективні)

значення

відповідно

електромагнітної сили та швидкості якоря; θ* = θ - 90º – кут фазового зсуву між
електромагнітною силою та швидкістю; θ – фазовий кут коливань (рис. 2.10).
Враховуючи, що V 

Ev

K Ev



I v Z mec

K Ev , Fev  K Fv I v , і вводячи поняття

трикутника механічного опору, як це прийнято в електротехніці (звідки

Rmec  Z mec cos* ), можемо записати

Pmec  Fev
де

Rmec 

K Ev K Fv b2
(k  ma 2 ) 2  b 22

I v Z mec
K
cos *  Fv I v2 Rmec ,
K Ev
K Ev

(2.26)

– активна частина механічного опору з

виразу (2.23).

а
б
Рис. 2.10 Векторні діаграми ЛМД: для випадку ω < ω0 (а), для випадку
ω > ω0 (б)
Аналогічно, для повної механічної потужності

S mec  FevV  Fev

I v Z mec K Fv 2

I v Z mec ,
K Ev
K Ev

тоді механічний коефіцієнт потужності становитиме
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PFmec 

Pmec Rmec
Rmec


.
2
2
S mec Z mec
Rmec  X mec

Очевидно, що коли θ* = 0 (електромагнітна сила співпадає за фазою зі
швидкістю), то Xmec = 0, а коефіцієнт механічної потужності дорівнює одиниці.
Важливою характеристикою ЛМД вібраційної дії, що безпосередньо
впливає

на

передачу

енергії

до

навантаження,

є

амплітудо-частотна

характеристика. Амплітуда переміщення якоря може визначитись як

Xm 

Vm
E
I Z
 vm  vm mec ,
 K Ev 
K Ev 

де Vm, Evm, Іvm – амплітудні значення відповідно швидкості, ЕРС та струму.
З виразу (2.23) механічний опір
2

Z mec

2


  K Ev K Fv (k  ma 2 ) 
K Ev K Fv b2
K Ev K Fv 

 
 
 
. (2.27)
2 2
2 2
2 2
2 2 

(k  ma 2 ) 2  b 22
 (k  ma  )  b    (k  ma  )  b  

Тоді амплітуду переміщення якоря можна записати у вигляді
Xm 

I vm K Ev K Fv 
K Ev  (k  ma  )  b 
2 2

2

2



Fem
(k  ma  )  b 
2 2

2

2

,

(2.28)

де Fem – амплітудне значення електромагнітної сили.
Визначивши похідну виразу (2.28) за частотою ω, та прирівнявши її до
нуля, визначимо частоту за якої амплітуда коливань є максимальною (частоту
амплітудного механічного резонансу):






2 2
2 2
X m  Fem (k  ma  )  b 

 0;

(k  ma 2 ) 2  b 22
r 

4ma k  2b 2
4ma2

k
b2


.
ma 2ma2

(2.29)

Вираз (2.29), для визначення резонансної частоти механічної системи з
в’язким демпфуванням, отримано за умови, що електромагнітна сила (струм) є
сталими, тобто не залежать від частоти.
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Відповідний вираз для сталої напруги живлення, може бути отриманий із
наступного.
Амплітуда коливань, коли Uv = const, може бути визначена з
урахуванням, що

I vm 

U vm
( Rsv  Rmec ) 2  ( X e  X mec ) 2

.

Тоді

Xm 

I vm Z mec
U vm Z mec

.
2
2
K Ev 
K Ev  ( Rsv  Rmec )  ( X e  X mec )

Для визначення частоти механічного резонансу, коли Uv = const, з
першого рівняння системи (2.20) визначимо струм I v 

U v  j X K Ev
Rsv  jLv

і

підставимо його в друге рівняння системи:
 ma 2 X  jb X  k X 

K Fv U v  j X K Ev K Fv
,
Rsv  jLv

звідки визначиться комплексне переміщення

X

K Fv U v
.
 ma 2  jb  k Rsv  jLv   jK Ev K Fv





Вважатимемо, що початкова фаза напруги дорівнює нулю, тоді
переміщення запишеться

X

K FvU vm
,
kRsv  ma Rsv2  bLv 2  j K Ev K Fv   Lv ma 3  bRsv  Lv k





звідки амплітуда переміщення

Xm 

kR

sv

K FvU vm

  K

2 2

 ma Rsv  bLv 
2

Ev K Fv  

Тоді частота механічного резонансу визначиться з рівняння
звідки



Lv ma   bRsv  Lv k
3

2

. (2.30)

X m
 0,
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r1, r 2





2
 ma2 Rsv
 2 K Ev K Fv Lv ma  b 2 L2v  2kL2v ma 

3L2v ma2

m R



2 2
a sv

 

 2 K Ev K Fv Lv ma  b 2 L2v  2kL2v ma



2





2 2
 6 L2v ma2 Rsv
b  2kma  2 K Ev K Fv K Ev K Fv  bRsv  2kLv   k 2 L2v

 . (2.31)

Як випливає з (2.28), крива залежності амплітуди коливань від частоти,
для випадку Іv = const, має один максимум на частоті механічного резонансу,
який визначається виразом (2.29). Залежність амплітуди для Uv = const, має
точку мінімуму на частоті ωr1, та максимуму на частоті ωr2, що визначені
виразом (2.31), причому ωr1 ˂ ωr2.
У прийнятій розрахунковій моделі ЛМД, споживана потужність Рv
витрачається на утворення механічної потужності Pmec та компенсацію
електричних втрат РR. Для визначення споживаної потужності врахуємо, що
електричні втрати дорівнюють РR  I v2 Rsv , тоді
Pv  Pmec  РR 

K Fv 2
I v Rmec  I v2 Rsv .
K Ev

Корисна потужність Pl менша за механічну на величину механічних втрат
Pmec.f, тобто Pl  Pmec  Рmec . f . Потужність механічних втрат (втрат на в’язке
тертя у двигуні) для синусоїдних переміщення та швидкості визначиться
Рmec . f 

bv t 2
bv 2 X m2
,
v
dt


Т t T
2

(2.32)

де bv – коефіцієнт в'язкого тертя двигуна.
Підставивши (2.28) у (2.32), отримаємо вираз для потужності механічних
втрат у вигляді
b 
I vm K Fv
 v 
2  ( k  m 2 ) 2  b 2 2
a

2

Рmec . f

2

2

I v2 K Fv
bv 2
 
.

(k  ma 2 ) 2  b 22
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2
K Fv 2
I v2 K Fv
bv2
Тоді корисна потужність дорівнює Pl 
.
I v Rmec 
K Ev
(k  ma 2 )2  b22

На підставі отриманих виразів для потужностей, ККД електромеханічної
системи запишеться
K Fv 2
I v2 K F2 bv 2
I v Rmec 
2 2
Pl K Ev
(k  ma 2 ) 2  b 22
K Fv
 (b  bv )
 
 2 2
. (2.33)
2 2
2 2
K Fv 2
Pv
2
K
b


R
(
k

m

)

b

Fv
sv
a
I v Rmec  I v Rsv
K Ev





Для знаходження частоти, що відповідає максимальному ККД, визначимо


 0 , звідки


з (2.33) похідну за ω та прирівняємо її до нуля

(k  ma 2 ) 2  2ma (k  ma 2 )2 .

(2.34)

Рівнянню (2.34) відповідають два корені, один від’ємний, інший –
додатній  

k

ma

 0 , який є шуканим значенням частоти. Підставивши

отримане значення у вираз (2.33), отримаємо максимальний ККД у вигляді

max 

2
K Fv
k (b  bv )
ma
2
K Fv
kb Rsv kb2

ma
ma



(b  bv )
.
b
 Rsvb

2
K Fv
2
K Fv

(2.35)

Як видно з виразу (2.35), максимальний ККД системи має два складники.
Перший

(електричний)

визначається

співвідношенням

коефіцієнту

електромагнітної сили KFv та активного опору обмотки Rsv. Другий
(механічний) – співвідношенням коефіцієнту в’язкого тертя навантаження bl =
b – bv до сумарного коефіцієнту в’язкого тертя b.
Очевидно, що частота максимального ККД ω0 та обидві частоти
електричного резонансу (2.25) не співпадають. Частотою електричного
резонансу можливо керувати штучно (шляхом введення в коло елемента з
ємнісним опором), забезпечуючи рівність частот максимуму ККД та
електричного резонансу. Тоді еквівалентна електрична схема заміщення набуде
вигляду, показаного на рис. 2.11.
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Рис. 2.11 Еквівалентна схема заміщення ЛМД для резонансного режиму
Умовою резонансу (струмів) у такому колі є вираз

Сс 
де X e  Lv ; X mec 

X e  X mec
( Rs  Rmec ) 2  ( X e  X mec ) 2

K Ev K Fv (k  ma 2 )
(k  ma 2 ) 2  b 22

,

– реактивна частина механічного

опору з виразу (2.23).
Враховуючи, що на частоті максимального ККД Xmec = 0, значення
ємності для такого випадку дорівнює

Сс 

Lv
( Rsv  Rmec ) 2  X e2

.

(2.36)

Як видно з рис. 2.9, зміна частоти суттєво впливає на еквівалентний опір
ЛМД.

Особливо

швидко

відбувається

зміна

механічного

опору

на

білярезонансних частотах. Оскільки резонансний режим є основним режимом
роботи, то навіть за незначних коливань частоти, зміна опору суттєво
впливатиме на струм ЛМД. Це зумовлює необхідність побудови систем
керування з контролем струму і призводить до удорожчання приводу. Проте
цього можна уникнути, якщо задавати необхідне значення напруги живлення в
залежності від робочої частоти.
Як було показано вище, повний опір ЛМД має два складники –
електричний та механічний. Тому рівняння балансу напруг обмотки двигуна
можна представити у вигляді
U v  I v (Z e  Z mec ) .
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Якщо у правій частині цього рівняння всі величини (крім частоти)
покласти константами (в тому числі й струм Іv), то враховуючи (2.23),
отримаємо шуканий закон зміни напруги в залежності від частоти
2

Uv  Iv

2

2
2 

 
K
K
b


K
K
(
k

m

)
Ev
Fv
Ev
Fv
a
 Rsv 
   Lv 
. (2.37)
2 2
2 2
2 2
2 2 


(
k

m

)

b

(
k

m

)

b

a
a

 


Розглянута вище математична модель не враховує нелінійні ефекти,
властиві

для

такого

типу

машин

(насичення,

нелінійність

тягової

характеристики, несинусоїдність струму та ін.). Тому, з метою перевірки
достовірності моделі, було проведено дослідження в нелінійній постановці, на
підставі чисельного рішення рівнянь динаміки, результати якого подано далі.
У нелінійній постановці розглядається циліндричний ЛМД із зубчастою
структурою статора, будова якого показна на рис. 2.12. Механічна схема
відповідає показаній на рис. 2.8, а, до якої введено силу сухого (кулонівського)
тертя FСf, що діє на якір.

Рис. 2.12 Будова ЛМД: 1 – статор; 2 – обмотка статора; 3 – пружини; 4 – якір із
постійними магнітами
Нелінійність електричної частини ЛМД зумовлена несинусоїдним
характером струму, а отже й електромагнітної сили та залежністю останньої від
положення якоря, а також насиченням магнітопроводу, зубцевими гармоніками
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електромагнітної сили, а у разі живлення від перетворювача частоти –
несинусоїдною напругою.
Система диференційних рівнянь, що описує електромеханічні процеси
ЛМД у нелінійній постановці, має вигляд



d 2x
dx
dx 
ma 2  Fev  kx  b  FCf sign ,
dt
dt 
dt

uv  iv Rsv 

dΨs
;
dt

(2.38)

де Ψs – потокозчеплення обмотки статора ЛМД залежно від положення якоря та
струму статора; Fev – електромагнітна сила, як функція положення якоря та
струму статора; FCf – сила сухого тертя.
Параметри ЛМД, що входять до складу системи рівнянь (2.38),
визначалися на підставі вирішення польової задачі, постановка якої наведена в
роботі [55].
Далі проведено чисельне дослідження характеристик ЛМД із такими
параметрами: маса якоря ma = 320 кг; коефіцієнт в’язкого тертя b = 350 кг/с;
активний опір обмотки статора Rsv = 0,661 Ом; коефіцієнт жорсткості пружин
k = 4020000 Н/м; полюсна поділка τ = 0,0625 м.
Залежність електромагнітної сили від положення якоря та струму статора
дослідного ЛМД, отриману за результатами магнітостатичного польового
дослідження, ілюструє рис. 2.13.
Для

розрахунку

електромеханічних

характеристик

ЛМД

використовувалася модель, побудована в середовищі Matlab/Simulink [112], що
показана на рис. 2.14. Тут лінійний двигун (блок Vibrator) живиться від
перетворювача частоти (блок Frequency converter). Структурно перетворювач
складається з випрямляча, ланки постійного струму та інвертора. Система
керування є замкненою, з контролем струму статора (рис. 2.15), і формує так
званий «струмовий коридор» [113, 114], ширина якого задається блоком
гістерезису.
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Рис. 2.13 Залежність електромагнітної сили від положення якоря та струму
статора

Рис. 2.14 Simulink-модель для розрахунку електромеханічних характеристик
Блок Vibrator побудований згідно з системою рівнянь (2.38). Значення
електромагнітної сили, потокозчеплення та індуктивності, задані у вигляді
відповідних залежностей Fev(x,iv), Ψs(x,iv), Lv(x,iv), аналогічно показаній на
рис. 2.13 для електромагнітної сили.
На рис. 2.16 показано часові діаграми миттєвих значень швидкості (а),
переміщення (б) та електромагнітної сили (в), за умови діючого значення
струму Iv = 20 А та частоти джерела живлення f = 17 Гц (ω/ω0= 0,95).
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Рис. 2.15 Структура системи керування ЛМД
Розрахунок електричних та механічних характеристик ЛМД здійснюється
блоками E_measurement та M_measurement (див. рис. 2.14) відповідно.

Рис. 2.16 Часові діаграми: швидкість v (а); переміщення x (б); електромагнітна
сила Fev (в)
Електричні потужності визначаються на підставі загальновідомих
виразів:
активна потужність, як середнє значення потужності за період
Pv 

1 t
 uv (t )iv (t )dt ;
T t T

реактивна потужність





1 t
Qv 
 uv (t )iv t  T 4 dt .
T t T
Повна потужність визначається як добуток діючих значень струму та

напруги
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Sv 

1 t
1 t
2
u
(
t
)
dt

iv (t ) 2 dt  U v I v .


v
T t T
T t T

Для визначення активної, реактивної та повної механічних потужностей,
використовуються такі вирази [115]:
Pmec 





1 t
1 t
;
F
(
t
)
v
(
t
)
dt
Q

Fev (t )v t  Т dt .


ev
mec
4
T t T
T t T

Повна механічна потужність, за аналогією з електричними колами,
визначається як добуток середньоквадратичних значень електромагнітної сили
та швидкості
Smec 

1 t
1 t
2
F
(
t
)
dt

v(t ) 2 dt  FevV ,


ev
T t T
T t T

2
2
2
причому в нелінійних системах S mec
, і має місце потужність
 Pmec
 Qmec
2
2
2
спотворення Tmec  S mec
.
 Pmec
 Qmec

Характеристики показані на рис. 2.17, відносяться до випадку, коли струм
ЛМД є сталим Іv = const = 0,67Ib = 20 А (Ib – базисний струм), а частота ω = var.
Для побудови характеристик ЛМД використовуються відносні значення
відповідних величин. Так, наприклад, відносна амплітуда коливань якоря
дорівнює X *m  X m

Xb

, де Xm – амплітуда коливань, що відповідає певному

значенню частоти, Xb – базисна амплітуда.
В

b  0 

якості

k

ma

базисних

прийняті

такі

значення:

базисна

частота

; амплітуда X b   ; струм Ib = Iv.nom; електромагнітна сила
2

Fb  K Fv I b ; базисна швидкість Vb  b X b ; потужність Pb  FbVb ; базисна

напруга U b  Pb .
I
b

Криві, що відносяться до лінійної постановки, отримані за допомогою
відповідних аналітичних виразів. Очевидно, що на точність розрахунку
характеристик у лінійній постановці, найбільше впливає амплітуда коливань.
Адже параметри ЛМД не є сталими, і змінюються під час переміщення якоря.

117

а

б

в
г
Рис. 2.17 Характеристики ЛМД: коефіцієнт потужності (а), відносна амплітуда
коливань якоря (б), ККД (в), відносна напруга живлення (г)
На

рис.

2.18

показано

результати

порівняльного

розрахунку

електромеханічних характеристик у лінійній та нелінійній постановках,
залежно від амплітуди коливань.
Розрахунок відповідної різниці здійснюється за виразом



Зл  Знл
 100% ,
Зb

де Зл – значення, отримане розрахунком згідно з лінійною моделлю; Знл –
значення, отримане за допомогою нелінійної моделі; Зb – базисне значення
відповідної величини.
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Рис. 2.18 Відносна різниця в залежності від амплітуди коливань за умови
ω/ω0 = const = 1, Іv = var
Як видно з рис. 2.18, результати розрахунків за двома моделями
(лінійною та нелінійною) є досить близькими в межах зміни відносної
амплітуди 0÷0,7X*m. З подальшим зростанням амплітуди коливань, точність
розрахунків за лінійною моделлю, для потужності споживання Рv, напруги Uv,
амплітуди коливань Xm, механічної потужності Pmec, погіршується, що очевидно
є наслідком прийнятих у лінійній моделі спрощень.
2.3 Врахування нелінійності тягової характеристики в математичній
моделі лінійного двигуна
Перевагою лінійних моделей є їхня відносна простота і можливість
проведення математичного аналізу впливу тих чи інших параметрів схеми
заміщення на характеристики двигуна. Наведена в попередньому підрозділі
модель, хоча й відрізняється зручністю, проте не зовсім точно відображає
реальні фізичні процеси, що відбуваються під час роботи ЛМД, і тому потребує
уточнення. Те, що в цій моделі електромагнітна сила не залежить від
положення якоря, може призвести до хибних висновків під час аналізу
електромеханічних процесів двигуна.
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Так, зокрема, з неї випливає, що амплітуда коливань якоря (за однакових
значеннь амплітуди потокозчеплення) зростає зі зменшенням полюсної поділки
машини τ, тобто lim X m   , і теоретично може бути більшою за полюсну
 0

поділку. Оскільки під час переходу якоря через положення x    , напрямок
2
електромагнітної сили змінюється на протилежний, то на значних амплітудах
електромеханічна система має досліджуватися на більш точних математичних
моделях.
Потрібно відмітити також те, що ККД, розрахований на підставі цієї
моделі (див. вираз (2.33), не залежить від струму та амплітуди коливань. Це
призводить до збільшення похибки розрахунку під час зростання навантаження
двигуна.
У цьому підрозділі запропоновано уточнену математичну модель, яка
враховує нелінійність тягової характеристики ЛМД.
2.3.1 Лінеаризація тягової характеристики ЛМД. Під час врахування
нелінійності тягової характеристики, будемо використовувати всі припущення,
сформульовані в підрозділі 2.2, та еквівалентні електричну та механічну схеми,
наведені на рис. 2.8. Відмінність полягає в тому, що замість ідеалізованої
електромагнітної сили типу Fev = KFviv, тепер буде враховано її залежність від
переміщення якоря. Відповідний вираз для електромагнітної сили можливо
отримати з таких міркувань.
Для ненасиченої машини, рівняння балансу напруг в обмотці статора
можна записати у вигляді

uv  iv Rsv 

dΨpm dx
dΨs
di
 iv Rsv 
  Lv v ,
dt
dx dt
dt

(2.39)

де uv – напруга живлення; iv – струм обмотки статора; Rsv – активний опір
обмотки

статора;

Ψs  Ψpm  Lviv

–

потокозчеплення

обмотки;

Ψpm –

потокозчеплення, зумовлене полем постійних магнітів, залежно від положення
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якоря х (переміщення якоря відносно статора);

dx
 v – швидкість якоря; Lv –
dt

індуктивність обмотки.
Тоді миттєве значення потужності ЛМД визначиться виразом

pv  uviv  iv2 Rsv 

dΨpm
dx

viv  Lv

div
iv .
dt

(2.40)

У рівнянні (2.40) доданок iv2 Rsv визначає втрати потужності на активному
опорі обмотки статора. Останній доданок рівняння визначає ЕРС, наведену
внаслідок зміни струму. Вона не виконує корисної роботи і її потужність

Lv

div
iv витрачається на збільшення енергії магнітного поля під час зростання
dt

струму, а коли струм зменшується, перетворюється в електричну енергію і
віддається (за винятком втрат) у мережу. Доданок

dΨpm
dx

viv становить

потужність, яка передається через повітряний проміжок, тобто електромагнітну
потужність Ре. Звідси, отримаємо вираз для електромагнітної сили у вигляді
Fev  Fes 

Pe dΨpm

iv ,
v
dx

(2.41)

де Fes – електромагнітна сила (синхронна компонента) зумовлена взаємодією
поля постійних магнітів із полем обмотки.
Якщо прийняти за початок координат, положення відносно якого
здійснюються коливання якоря (положення у якому потокозчеплення від поля
магнітів дорівнює нулю), то залежність потокозчеплення, що створюється
полем постійних магнітів, від положення якоря ЛМД, можна виразити у вигляді
виразу (1.18). Тоді миттєве значення електромагнітної сили запишеться:

Fеs 
де

dΨpm
dx

iv 

Ψm    
cos x iv ,

 

(2.42)

Ψm 
 K Fv – коефіцієнт електромагнітної сили, що входить до складу


системи рівнянь (2.19).
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Представимо залежність електромагнітної сили від переміщення у більш
зручному вигляді. Симетричність кривої тягового зусилля Fes відносно осі
абсцис та осі ординат (рис. 2.19), дає можливість представити цю залежність
поліномом другого порядку виду
Fes  Fe1  Fe 2 x 2 .

Як випливає з рівнянь (2.42, 2.43), якщо х = 0, то Fes  Fe1  Ψm

(2.43)


iv .


Рис. 2.19 Тягова характеристика ЛМД
Коефіцієнт Fe2 визначиться з умови, що Fes = 0, коли x    , тому
2

Fes 

Ψm 
4Ψ 
iv  Fe 2 x 2  0 , звідки Fe 2   3m iv .


Отже, матимемо
Fes 

Ψm 
4Ψ 
iv  3m x 2iv .



(2.44)

Для того, щоб врахувати нелінійність тягової характеристики, будемо
використовувати енергетичний метод. Для цього нелінійну функцію Fes(x,іv)
замінимо гармонічною функцією виду Fes(іv)knl так, щоб робота виконувана
останньою за цикл, дорівнювала роботі дійсної електромагнітної сили
Xm

Xm

Xm

Xm

 Fes (iv )knl dx   Fes ( x, iv )dx . Тоді коефіцієнт приведення, що враховує

нелінійність тягової характеристики, визначиться з виразу
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Xm

 Fes ( x, iv )dx

Xm
Xm

k nl 

,

(2.45)

Ψm 
iv .


(2.46)

 Fes (iv )dx

Xm

де Fes(іv) – гармонічна функція виду

Fes iv   K Fv iv 

Механічна робота, що виконується електромагнітною силою під час
переміщення якоря на амплітуду Xm, розрахована на підставі виразу (2.46), буде
дорівнювати

Ψm  X m
  Fes (iv )dx 
 iv dx .
 Xm
Xm
Xm

Wmecs .m

(2.47)

Фактично ж, враховуючи нелінійність тягової характеристики, механічна
робота на цій ділянці становитиме
Xm

Wmecs   Fes ( x, iv )dx ,

(2.48)

Xm

де Fes(x,іv) – залежність електромагнітної сили від положення якоря (тягова
характеристика), визначена за виразом (2.44).
Заштрихована область, вище кривої електромагнітної сили Fes(x,Iv)
(рис. 2.19), за умови, що струм є незмінним, відповідає тій кількості механічної
енергії, яка становить різницю між механічною енергією лінійної моделі, та
фактичною механічною енергією. Тоді, згідно з (2.45), коефіцієнт приведення
визначиться:
Xm

k nl 

Wmecs

Wmecs .m

 Fes ( x, I v )dx

0
Xm

 Fes ( I v )dx

0

Xm

Ψ 

4Ψ 

 m
2 
m
   I v  3 x I v dx
4 X m2


0 

 1  2 , (2.49)
Ψm 
X m Iv


3

причому тут, унаслідок симетричності кривої тягового зусилля Fes(x,Іv)
відносно осі ординат (див. рис. 2.19), інтегрування виконується на проміжку від
x = 0 до x = Xm.
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З отриманого виразу випливає, що зі зростанням значення полюсної
поділки, та зменшенням амплітуди коливань, значення коефіцієнту приведення
зростатиме (наближатиметься до одиниці).
Під час роботи ЛМД у якості привода вібратора, струм є змінним, і для
визначення роботи потрібно враховувати залежність струму від переміщення
якоря.
Потрібно зазначити, що за умови коливального характеру руху, під час
переміщення якоря від початкового положення на амплітуду Xm, відбувається
також перетворення кінетичної енергії, яка має максимальне значення в точці
x = 0, у потенціальну енергію, що накопичується в пружних елементах. Проте
сума цих енергій (в усталеному режимі) на всьому проміжку залишається
постійною, і тому не враховується під час визначення коефіцієнту приведення.
Вважатимемо, що залежності струму та переміщення є гармонічними
функціями виду
x  X m cos t; iv  I vm cost  ,

(2.50)

де θ – фазовий кут коливань.
Рівняння

(2.50)

являють

собою

параметричне

рівняння

еліпса,

виключивши з яких кут ωt, знайдемо залежність струму від переміщення, тобто

i
x
 cos t; v  cost    cos t cos   sin t sin  .
Xm
I vm
Підставивши перше рівняння в друге, після перетворення отримаємо
рівняння еліпсу з довільно розташованими осями
iv2
2
I vm



x2
X m2



2 xiv
cos   sin 2  .
I vm X m

З рівняння (2.51) визначимо струм

x2
I vm x
iv 
cos   I vm  2 sin 2   sin 2  ,
Xm
Xm
або

(2.51)
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iv 





I vm
x cos   sin  X m2  x 2 .
Xm

(2.52)

На інтервалі руху якоря від положення -Xm до Xm, струм змінюється за
законом iv 





I vm
x cos   sin  X m2  x 2 . Інтегруючи на цьому проміжку,
Xm

визначимо механічну роботу на підставі виразу (2.47):





Ψm I vm
Ψ I 2 X m sin 
x cos   sin  X m2  x 2 dx  m vm
. (2.53)
X

2

m
Xm

Xm

Xm

Wmecs .m   Fes (iv )dx  
Xm

Дійсна механічна робота, згідно з (2.48), на цій ділянці визначиться як





Ψm I vm 
x cos   sin  X m2  x 2 dx 
 X m X m

Xm

Xm

Wmecs   Fes ( x, iv )dx  
Xm





4Ψm I vm  2
x x cos   sin  X m2  x 2 dx 
3
 X m X m
Xm

 





 X m4  X m4   Ψm I vm 2 X m sin  2  X m2
Ψm I vm 
X m2  4Ψm I vm 


sin 

sin 

.
3

X m
2
8
2
8
2
X m 3
2




(2.54)
Тоді коефіцієнт приведення становитиме





Wmecs
Ψm I vm 2 X m sin  2  X m2
X m2
2
k nl 


 1  2 . (2.55)
Wmecs .m
2 3
Ψm I vm 2 X m sin 

З виразів (2.53, 2.54) випливає, що значення механічної енергії, в обох
випадках, пропорційні синусу фазового кута коливань θ, але їхнє відношення –
коефіцієнт приведення (2.55), від цього кута не залежить.
Очевидно, що робота приведеної гармонічної сили Fes(іv)knl дорівнює
роботі дійсної електромагнітної сили Fes(x,іv). Справді
Xm



Ψm  I vm
x cos   sin  X m2  x 2
Xm  Xm
Xm

 Fes (iv )knl dx  

Xm





Ψm I vm  X m sin   
23
2

тобто результат ідентичний виразу (2.54).

2

X m2

,

1  X


2
m
2


dx 


(2.56)
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2.3.2 Електромеханічні характеристики ЛМД вібраційної дії з
урахуванням нелінійності тягової характеристики. Далі, як і раніше, будемо
вважати, що переміщення та струм є синусоїдними. Дійсну електромагнітну

Ψm 
knl iv , робота


силу замінимо гармонічною функцією виду Fes iv   K Fv knl iv 

якої за період дорівнює роботі дійсної електромагнітної сили. Такою ж
гармонічною функцією представимо ЕРС ev  K Еv knl v 

Ψm 
knl v . За цих умов,


отримаємо систему диференційних рівнянь із постійними коефіцієнтами, що
описують динаміку двигуна, яка може бути записана у частотній області:
U v  I v ( Rsv  jLv )  K Ev k nl V ;



 ma 2 X  K Fv k nl I v  k X  jb X ;

j X  V .


(2.57)

З другого рівняння системи (2.57) визначимо переміщення

X



K Fv k nl I v k  ma 2  jb

k  m  

2 2

 b

2 2

a

  K k I k  m    jK k I b
k  m     b k  m     b
2

Fv nl v

Fv nl v
2 2
a

a

2 2

2 2

a

2 2

.

З останнього рівняння амплітуда переміщення визначиться як

Хm 



2 2 2 
K Fv
k nl І vm  k  ma 2




 2b 2 

2
 k  m 2 2   2 b 2 


a





2



K Fv k nl І vm

k  m  

2 2

a

.

(2.58)

 b

2 2

Підставивши в (2.58) коефіцієнт приведення (2.55), отримаємо квадратне
рівняння
K Fv І vm X m2


2

 Xm

k  m  

2 2

a

 2b 2  K Fv І vm  0 ,

звідки, залишаючи додатній корінь, амплітуда переміщення визначиться як
3
Xm 

k  m  

2 2

a

 2 b 2 

2
4Ψm2 2 І vm



4

2Ψm І vm

 3

k  m  

2 2

a

 2 b 2

. (2.59)
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Частоту механічного резонансу визначимо прирівнявши похідну за
частотою з (2.59), нулю
X m



звідки









3  4ma  k  ma 2  2b 2
4Ψm  І vm

k  m     b
2 2

2 2

a





2
4Ψm2 2 І vm
4












k  m     b

3  4ma  k  ma 2  2b 2
2 2

4Ψm  І vm



 0,

2 2

a



3  4ma  k  ma 2  2b 2  0 ;

r 

2ma k  b 2
k
b2


,
2ma2
ma 2ma2

що аналогічно виразу (2.29).
З другого рівняння системи (2.57) визначимо швидкість якоря

j X  V 

jK Fv knl I v
k  ma 2  jb

.

(2.60)

Підставивши (2.60) у перше рівняння системи (2.57), отримаємо

jK Ev K Fv knl2 

U v  I v  Rsv  jLv 
2
,
k

m


j

b
a



звідки виділимо механічний складник опору

Z mec 

jK Ev K Fv knl2
k  ma 2  jb

.

Розділяючи дійсну та уявну частини комплексного механічного опору,
визначимо активний Rmec та реактивний Xmec механічні опори

Z mec  Rmec  jX mec 

K Ev K Fv knl2 2b

k  m     b
2 2

a

2 2





jK Ev K Fv knl2 k  ma 2

k  m     b
2 2

2 2

 . (2.61)

a

Тоді, вважаючи, що електромагнітна сила та переміщення є гармонічними
функціями, механічну потужність можна подати у вигляді
Pmec 

1 t
Fev (t )v(t )dt  FevV cos * .

T t T
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Враховуючи,

V

що

Ev

K Ev knl



I v Z mec

K Ev knl

Fev  K Fv knl I v ,

,

Rmec  Z mec cos* , можна записати

Pmec 

K Fv knl I v2 Z mec cos * K Fv 2

I v Rmec .
K Ev knl
K Ev

Оскільки з виразу (2.61) Rmec 

K Ev K Fv knl2 2b

k  m     b
2 2

2 2

, то

a

Pmec 

2 2 2 2
K Fv
I v knl  b

k  m     b
2 2

2 2

.

(2.62)

a

У прийнятій розрахунковій моделі ЛМД магнітні втрати нехтуються,
тому активна потужність споживання енергії Рv є сумою механічної потужності
Pmec та потужності електричних втрат РR. Тобто
Pv  Pmec  РR 

2 2 2 2
K Fv
I v k nl  b

k  m  

2 2

a

 2 b 2

 I v2 Rsv .

Корисна потужність Pl менше за механічну на величину механічних втрат
Pmec.f, тобто
Pl 

2 2 2 2
K Fv
I v k nl  b

k  m  

2 2

a

де Рmec . f

 2 b 2



bv 2 X m2
,
2

bv t 2
bv 2 X m2
.

 v dt 
Т t T
2

Отже ККД електромеханічної системи визначиться як
P Pmec  Pmec . f
 l 
Pv
Pmec  PR







2
2 2 2 2
2 K Fv
I v k nl  b  bv 2 X m2  k  ma 2  2b 2 

.

2
2 2 2 2
2 K Fv
I v k nl  b  2 I v2 Rsv  k  ma 2  2b 2 



Враховуючи (2.58), отримаємо
2 2 2
K Fv
k nl  b  bv 
.

2 2 2
2 2
2 2

K Fv k nl  b  Rsv  k  ma    b 







(2.63)
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У вираз (2.63) струм безпосередньо на входить. Але з огляду на те, що
амплітуда коливань (2.58), яка входить до складу коефіцієнту приведення knl,
пропорційна струму, то на відміну від ККД визначеного згідно з (2.33), у цьому
разі ККД залежатиме також від струму.
Частота, що відповідає максимальному значенню ККД, визначиться з
(2.63), згідно рівняння


 0 , звідки


k  m  

2 2

a

або  

k

ma





 2ma 2 k  ma 2 ,

 0 .

Враховуючи, що K Fv 

Ψm 





і k nl 



 2  X m2
2

, вираз (2.63) запишеться

Ψm2 2 2  X m2 2 b  bv 

2
Ψm2 2 2  X m2 2b  6 Rsv  k  ma 2






2



  b
2

2 2

.

(2.64)




Для визначення залежності ККД від амплітуди коливань, дослідимо
похідну від (2.64) за амплітудою Xm.
Рівняння 

X m

 0 не має дійсних коренів. Залежність ККД від

амплітуди не має екстремумів, і похідна від ККД за амплітудою, у всьому
діапазоні зміни амплітуди, має від’ємне значення. Звідси випливає те, що ця
залежність є спадною, й зі зростанням амплітуди коливань ККД буде
погіршуватися.
2.3.3

Результати

порівняльного

розрахунку

характеристик

за

лінійною та нелінійною моделями. Вихідні дані для розрахунку наведено в
табл. 2.1. Характеристики (амплітуда коливань та ККД) розраховуються з
використанням лінійної моделі представленої в підрозділі 2.2, нелінійної моделі
описаної у 2.3.1, 2.3.2, а також моделі, що ґрунтується на чисельному рішенні
системи (2.38) засобами структурного моделювання.
Параметри ЛМД, що входять до складу системи рівнянь (2.38),
визначалися на підставі чисельного вирішення польової задачі, постановка якої
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наведена в роботі [55]. Так як ця модель враховує нелінійні ефекти (насичення,
крайові ефекти, несинусоїдність струму та ін.), то порівняння проводитиметься
відносно результатів розрахунку саме цієї моделі, як більш точної. В
подальшому, представлені моделі перевірятимуться також експериментально.
Таблиця 2.1
Вихідні дані для розрахунку
Маса якоря ma, кг
Коефіцієнт в'язкого тертя двигуна bv, кг/с
Коефіцієнт в'язкого тертя навантаження bl, кг/с
Активний опір обмотки статора Rsv, Ом
Полюсна поділка τ, м
Амплітуда потокозчеплення від поля постійних магнітів Ψm, Вб
Коефіцієнт жорсткості пружин k, Н/м
Індуктивність обмотки Lv, мГн

75
250
1200
3,1
0,059
2,34
687153
35,562

Результати порівняльного розрахунку ілюструє рис. 2.20, на якому
показано залежності амплітуди коливання та ККД від частоти, для двох значень
струму – 10 А та 30 А. Розрахунок проводився трьома способами: на підставі
виразів (2.28, 2.33), для лінійної моделі, виразів (2.59, 2.64), для нелінійної, а
також за допомогою Simulink-моделі, що реалізує чисельне рішення системи
рівнянь (2.38). Амплітуда коливань якоря представлена у відносних одиницях.
Як видно з рис. 2.20, за невеликих значень амплітуди коливання якоря та
струму, розрахунки практично співпадають. З підвищенням струму, амплітуда,
розрахована за виразом (2.28), перевищує половину полюсної поділки, і
точність розрахунку суттєво знижується (в середньому на 14%).
Значення струму 30 А відповідає режиму, коли амплітуда коливань
наближається

до

половини

полюсної

поділки,

тобто

спостерігаються

максимальні електричне та механічне навантаження. Водночас часові функції
струму та електромагнітної сили значно відрізняються від синусоїдних. Це
ілюструє рис. 2.21, де показано осцилограми переміщення, електромагнітної
сили та струму статора, отримані за допомогою Simulink-моделі, для випадку,
коли ω ≈ ω0 і Іv = 30 А.
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а

б
Рис. 2.20 Результати порівняльного розрахунку

а

б

в

Рис. 2.21 Часові діаграми: переміщення x (а); електромагнітна сила Fev (б);
струм iv (в)
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Результати розрахунку ККД (див. рис. 2.20, б), згідно з (2.33), мають
достатню точність за невеликих значень струмів. Оскільки цей вираз не
враховує залежність ККД від струму, то за умови збільшення останнього, вираз
має невелику точність. Також можна відмітити погіршення ККД зі зростанням
амплітуди коливань, що підтверджує результати аналізу, викладеного вище.

2.4

Математична

модель

явнополюсного

лінійного

двигуна

вібраційної дії
В розглянутих у підрозділах 2.2, 2.3 моделях ЛМД вважалося, що
індуктивність обмотки статора є сталою усередненою величиною. Таке
припущення суттєво спрощує математичну модель і є обґрунтованим, оскільки
потокозчеплення обмотки зумовлене полем постійних магнітів, здебільшого,
суттєво переважає індуктивний складник у відповідних рівняннях динаміки
ЛМД вібраційної дії.
Проте,

полюсність

магнітної

системи

якоря

зумовлює

варіацію

індуктивного складника під час руху, і його вплив на характеристики машини
має бути досліджений.
Для ненасиченої машини, рівняння балансу напруг в обмотці статора, у
випадку явнополюсного якоря, може бути записано у вигляді

uv  iv Rsv 
Тут

потокозчеплення

обмотки

dΨs ( x, iv )
.
dt

(2.65)

Ψs ( x, iv )  Ψpm ( x)  Lv ( x)iv ,

тобто

тепер

індуктивність обмотки Lv(x) є функцією положення якоря х.
Енергія магнітного поля ЛМД визначиться таким виразом [116]
iv

Wm   Ψs ( x, iv )div
0

 Ψpm ( x)iv 
Ψs  const

1
Lv ( x)iv2 .
2

(2.66)

Звідси, отримаємо вираз для електромагнітної сили, записаний через
енергію магнітного поля
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Fev 

Wm
x



dΨpm ( x)

iv  const

dx

iv 

1 dLv ( x) 2
iv  Fes  Fer ,
2 dx

(2.67)

де Fes – електромагнітна сила зумовлена взаємодією поля постійних магнітів із
полем обмотки (синхронна компонента); Fer – електромагнітна сила, що не
залежить від поля збудження (реактивна компонента) і зумовлена різною
провідністю явнополюсного якоря по поздовжній та поперечній осях.
Якщо прийняти за початок координат, положення відносно якого
здійснюються коливання якоря (положення у якому потокозчеплення від поля
магнітів дорівнює нулю), то залежності потокозчеплення, що створюється
постійними магнітами, та індуктивності від положення якоря ЛМД, можуть
бути апроксимовані виразами [83]:

Ψpm ( х)  Ψm sin a ;

(2.68)

Lv ( х)  Lav  Lvm cos 2a ,

(2.69)

де Ψm – амплітудне значення потокозчеплення; a  x



– кутове положення

якоря (за аналогією з обертовими машинами, кут між осями полюсів якоря та
обмотки статора); τ – полюсна поділка; Lav, Lvm – відповідно середнє та
амплітудне значення індуктивності обмотки статора (рис. 2.22, а).
Тоді синхронна та реактивна компоненти електромагнітної сили,
враховуючи (2.67-2.69), запишуться:

Fеs 

dΨpm ( x)
dx

iv 

dL ( x) 2
L
Ψm 
 2 
 
iv   vm sin  x iv2 . (2.70)
cos x iv ; Fеr  v
dx


  
 

Статичні тягові характеристики, що відповідають виразам (2.70), показані
на рис 2.22, б.
У коливальному режимі роботи струм ЛМД є змінним, і впродовж одного
циклу коливань, синхронна компонента електромагнітної сили виконує роботу
на всьому інтервалі переміщення якоря в межах полюсної поділки -τ/2 < x < τ/2.
Оскільки знак реактивної компоненти сили, під час переходу через положення
x = 0 змінюється на протилежний, то її вплив на загальну роботу машини є
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невизначеним. Для того, щоб дослідити це питання, розглянемо роботу
реактивної сили під час переміщення якоря.

а

б
Рис. 2.22 Індуктивність обмотки та потокозчеплення зумовлене полем
магнітів (а), статична тягова характеристика (б)
Для спрощення аналізу, представимо залежність реактивної компоненти
електромагнітної сили від переміщення поліномом третього порядку виду





Fer  Fer1x3  Fer 2 x 2  Fer 3 x iv2 ,

(2.71.1)

де Fer1, Fer2, Fer3 – постійні коефіцієнти.
Для визначення цих коефіцієнтів складемо систему із трьох незалежних
рівнянь.
Перше рівняння системи запишемо за умови, що Fer = 0, коли х = τ/2 (див.
рис. 2.22, б):

3
2

Fer1  Fer 2
 Fer 3  0 .
8
4
2

(2.71.2)
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Друге та третє рівняння системи запишуться за умови, що Fеr  

Lvm 2
iv ,


якщо х = ±τ/4:

L
3
2

Fer1  Fer 2  Fer 3   vm ;
64
16
4


(2.71.3)

3
2
 L
 Fer1  Fer 2  Fer 3  vm .
64
16
4


(2.71.4)

Вирішуючи систему рівнянь (2.71.2-2.71.4), отримаємо

Fer1 

64Lvm
3 4

; Fer 2  0 ; Fer 3  

16Lvm
3 2

.

(2.71.5)

Тоді миттєве значення реактивної компоненти електромагнітної сили
запишеться

 64Lvm 3 16Lvm
Fеr  
x 
32
 34


x iv2 .


(2.72)

Вважатимемо, що залежності струму та переміщення є гармонічними
функціями відповідно до (2.50). Тоді залежність струму від переміщення
являтиме собою рівняння еліпса з довільно розташованими осями. На інтервалі
руху якоря від положення -Xm до Xm, струм змінюється за законом

iv 





I vm
x cos   sin  X m2  x 2 . Інтегруючи на цьому проміжку, визначимо
Xm

механічну роботу реактивної компоненти електромагнітної сили
Wmecr





2
2
64Lvm 3 I vm
2
2
  Fer dx  
x
x
cos


sin

X

x
dx 
m
4
2
3

X
Xm
Xm
m
Xm

Xm









2
2
2
16Lvm I vm
22 Lvm I vm
X m2 sin 2 2 X m2  2
2
2
 
x 2 x cos   sin  X m  x dx 
. (2.73)
2
4
3

X
3

Xm
m
Xm

Оскільки вираз у дужках

2 X

2
m

 2



у робочому режимі завжди

від’ємний, то робота матиме додатне значення, якщо θ > π/2, тобто коли ω > ω0,
і

від’ємне

значення,

якщо

θ

<

π/2.

Отже,

реактивна

компонента

електромагнітної сили, в коливальному режимі, виконує корисну роботу на
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частотах вищих за частоту фазового механічного резонансу ω0, а коли θ = π/2, її
робота дорівнює нулю (рис. 2.23).

Рис. 2.23 Робота, що виконується синхронною та реактивною компонентами
електромагнітної сили в залежності від кута коливань θ, коли Іv = const,
Xm = const
Можна показати, що на інтервалі руху якоря від положення Xm до -Xm,
механічна робота, виконувана реактивною компонентою електромагнітної
сили, має те ж саме значення. Справді, в такому разі матимемо закон зміни
струму iv 





I vm
x cos   sin  X m2  x 2 , тоді механічна робота дорівнює
Xm
Xm

Xm

Xm

Xm

Wmecr   Fer dx  
Xm

 

Xm

16Lvm
3 2

x

2
I vm

X m2

64Lvm
3 4

x cos  sin 

x3

X m2

2
I vm

X m2

x

2

x cos  sin 

 dx 
2



2

X m2  x 2 dx 



2
2 2 Lvm I vm
X m2 sin 2 2 X m2   2

3 4

, (2.74)

тобто результат є аналогічним до виразу (2.73).
Для визначення амплітуди коливань якоря мають бути враховані сили
пружності та сили демпфування двигуна і навантаження. У найпростішому
випадку, для фазового кута коливань – θ = π/2, залежність струму від
переміщення, як випливає з (2.52), набуде вигляду
iv 

I vm 
I



X m2  x 2    vm
 x cos  sin
Xm 
2
2
Xm


X m2  x 2 ,

(2.75)

тобто являтиме собою графік еліпса з осями паралельними осям координат.
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Можна показати, що на інтервалі руху якоря від положення -Xm до Xm,
робота реактивної компоненти, коли θ = π/2, буде дорівнювати нулю. Справді,
якщо представити реактивну компоненту електромагнітної сили у вигляді
виразу (2.70), отримаємо
Xm

Xm

Xm

Xm

Wmecr   Fer dx   



2
Lvm I vm



2
Lvm I vm
 2  2
2
sin
x
X

x
dx




 m
X m2 
X m2 
  

Xm
 Xm

 2 
 2 
   X m2 sin  x dx   sin  x  x 2 dx   0 .
X

  
  
Xm
 m


(2.76)

Тому, для такого випадку, амплітуда коливань визначиться виразом
k
, отримаємо
ma

(2.59), звідки, враховуючи, що коли θ = π/2, то   0 
3
Xm 

2
k 2 4Ψm2  2 І vm
k 2
3
b 


b
ma
4
ma

2Ψm І vm

.

(2.77)

Амплітуду коливань для цього випадку можна визначити також
прирівнявши механічну роботу



Xm

Xm

Ψm I vm 2 X m 2  X m2

Xm

Xm

23

Wmec  Wmecs  Wmecr   Fes dx   Fer dx 
до роботи сил в’язкого тертя, тобто



Ψm I vm 2 X m  2  X m2
2 3

  bX

2
m

2



,
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тобто результат є аналогічним до (2.77).
Як видно з рис. 2.23, існує кут коливань, за якого робота, що виконується
обома компонентами (синхронною та реактивною), буде мати максимальне
значення. Для його визначення, знайдемо похідну за кутом від сумарної
механічної роботи та прирівняємо її до нуля.
Враховуючи, що механічна робота дорівнює
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Аналіз виразу (2.78) свідчить, що в межах робочої амплітуди коливань
(Xm < τ/2), оптимальне значення фазового кута зростає зі збільшенням струму
статора та амплітуди

індуктивності. Тобто

зі

зростанням реактивної

компоненти електромагнітної сили а також амплітуди коливань.
Залежності, наведені на рис. 2.23, розраховані за умов незмінних
амплітуди коливань та струму обмотки статора. Оскільки ці дві величини є
взаємопов’язаними, то на практиці, одночасне виконання обох умов можливе
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тільки у невеликому діапазоні зміни частоти коливань та за відповідної зміни
навантаження або напруги живлення.
Зміна амплітуди коливань, під час зміни фазового кута θ, несинусоїдність
струму та інші нелінійні ефекти, можуть суттєво впливати на характеристики
ЛМД вібраційної дії.
Одним із можливих робочих режимів двигуна є режим, коли в обмотці
ЛМД, під час зміни частоти (а отже і кута θ), забезпечується стале значення
струму Іv = const, й амплітуда коливань Xm = var. Такий режим роботи є
найбільш сприятливим із погляду забезпечення номінального електричного
навантаження двигуна.
На рис. 2.24 показано результати розрахунку роботи відповідних
компонент електромагнітної сили для зазначеного режиму. Розрахунок
проводився за допомогою моделі, представленої в підрозділі 2.3.3, що
ґрунтується на чисельному рішенні системи (2.38) засобами структурного
моделювання. Параметри ЛМД відповідають наведеним у табл. 2.1, та
амплітудному значенню індуктивності Lvm = 3,5 мГн.

Рис. 2.24 Залежності механічної роботи за період коливань: криві 3, 8 – для
струму Іv = 20 А; криві 2, 4, 7 – для струму Іv = 40 А; криві 1, 5, 6 – для струму
Іv = 60 А
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Робота синхронної Wmecs та реактивної Wmecr компонент електромагнітної
сили, а також сумарна робота Wmec, за один період коливань, розраховувалися
згідно з виразами:
t

t

t

t T

t T

t T

Wmec   Fev (t )v(t )dt ; Wmecs   Fes (t )v(t )dt ; Wmec   Fer (t )v(t )dt ,

де Fes, Fev, Fer – відповідні компоненти, визначені виразом (2.67).
Як видно з наведеного рисунку, на частотах менших за частоту фазового
механічного резонансу ω < ω0 (θ < π/2), робота реактивної компоненти
електромагнітної сили є від’ємною, і погіршує ефективність двигуна. На частоті
ω = ω0 (θ = π/2), робота реактивної компоненти дорівнює нулю, й у разі
подальшого зростання частоти стає додатною.
Залежність ККД від фазового кута коливань (рис. 2.25) ілюструє загальну
для ЛМД коливального руху тенденцію – зменшення ефективності зі
збільшенням струму та амплітуди коливань.
На відміну від ЛМД із неявнополюсним якорем, ККД якого має максимум
на частоті ω0 (див. рівняння (2.34), у цьому випадку максимум ККД зі
зростанням струму зміщується в область вищих частот.

Рис. 2.25 Залежності ККД та амплітуди коливань: криві 3, 6 – для струму
Іv = 20 А; криві 2, 5 – для струму Іv = 40 А; криві 1, 4 – для струму Іv = 60 А
Аналогічний характер має і залежність амплітуди коливань Xm. Зі
збільшенням струму, частота амплітудного резонансу зміщується в область
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вищих частот, що пояснюється зростанням впливу реактивної компоненти
електромагнітної сили на сумарну механічну роботу.
2.5 Вплив режиму навантаження на конструктивні параметри ЛМД
Проведений у попередніх підрозділах аналіз, дає змогу обґрунтувати
конструктивні принципи побудови ЛМД вібраційної дії з урахуванням
електромеханічних процесів, що в них відбуваються залежно від параметрів та
характеру навантаження. За відомими параметрами технологічного процесу –
амплітудою коливань, частотою, прискоренням робочого органу (див.
табл. 1.1.), можуть бути визначені головні розміри та інші конструктивні
параметри машини.
У конструкції ЛМД зі шліцами (див. рис. 2.1,

б), амплітуда

потокозчеплення обмотки Ψm, що визначається виразом (2.14), зростає зі
збільшенням відношення ширини полюса τp до полюсної поділки τ. ККД
двигуна та амплітуда коливань, як випливає з виразів відповідно (2.64) та (2.59)
зростатимуть зі зменшенням полюсної поділки. Оскільки остання, у такому
разі, дорівнює сумі ширини постійного магніту τpm та звуженої частини полюса
τf (див. рис. 2.1, б), то зазначений параметр буде визначатися допустимим
магнітним навантаженням матеріалу магнітопроводу. Ширина полюса, за такої
умови, може визначатися за критерієм максимуму першої гармоніки магнітної
індукції в повітряному проміжку (2.13).
На рис. 2.26 показано (переривчастими лініями) залежності амплітуди
коливань та ККД від полюсної поділки, отримані з урахуванням, що

  0  k ma , тобто має місце режим наближений до резонансу. В цьому разі
вирази (2.59, 2.64) набудуть відповідно вигляду:

Xm 

2
4Ψm2 2 І vm
2
 b3
4
Ψm2 2 2  X m2 b  bv 

; 
. (2.79)
2 2 2
2 2
6
2
2Ψm І vm
Ψ    X b R b

3 2 bl  bv 2 

m





m





sv

Тоді, з урахуванням (2.14), можуть бути побудовані відповідні
залежності. Тут прийнято, що bv = 0,1bl.
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Рис. 2.26 Амплітуда коливань та ККД в залежності 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
У конструкції без шліців (див. рис. 2.1, а) значення амплітуди магнітної
індукції визначиться виразом (2.1). Враховуючи (2.3) та (2.14), може бути
розрахована амплітуда потокозчеплення обмотки ЛМД. Оскільки в цій
конструкції ширина полюса та полюсна поділка є пов’язаними (τ = τpm + τf),
вибір ширини полюса має здійснюватися з урахуванням необхідного режиму
роботи ЛМД.
На рис. 2.26 показано (суцільними лініями) залежності амплітуди
коливань та ККД, розраховані згідно з виразами (2.79), для зазначеної
конструкції. Як видно з рисунку, обидві залежності мають максимуми, що
відповідають однаковим значенням полюсної поділки. Тому вибір останньої
має здійснюватись аналізом параметрів, що входять до виразів (2.79). Якщо
прийняти за оптимальний критерій максимум ККД, то необхідні конструктивні
співвідношення можливо отримати із залежностей, представлених на рис. 2.27,
де показано відношення x  X m  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. 2.26). У
діапазоні частот від 25 до 100 Гц оптимальне відношення Xm/τ варіюється в
залежності від параметрів навантаження в межах 0,18÷0,4. З підвищенням
робочої частоти це значення зменшується і навпаки.
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Рис. 2.27 Відношення x  X m  та ККД як функції 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
Як видно з наведеного рисунку, ККД зменшується зі зменшенням частоти
коливань, що є наслідком зменшення механічної потужності. Очевидно, що зі
зниженням частоти, для забезпечення високого значення ККД, має зростати
потужність навантаження або зменшуватися потужність машини. Крім того,
потрібно враховувати, що зі зростанням частоти збільшуються магнітні втрати.
Це означає, що характеристика ККД матиме максимум залежно від режиму
роботи, який має визначатися за допомогою більш точних моделей ЛМД.
Під час попереднього проєктування, для вибору конструктивних
параметрів, можливо використовувати вирази (2.79) та характеристики,
наведені на рис. 2.27, із урахуванням потужності навантаження, значення якого
може бути задано з умов технологічного процесу, чи визначено, якщо відомо
його характер. Так, потужність навантаження, що має характер сухого тертя,
дорівнює

добутку

сили

тертя

Ffc

на

середню

швидкість

якоря

T

2 F fc X m
2 2
. Для навантаження, що має характер
Рl  F fc  X m cos t dt 
T 0


в’язкого тертя, потужність дорівнює Рl  b2 X m2 2 .
З виразу (2.54), для роботи електромагнітної сили за 1/2 циклу коливань,
можливо визначити електромагнітну потужність ЛМД (за період, і враховуючи,
що ω ≈ ω0)
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Тоді потужність ЛМД визначиться з ККД технологічного процесу η
згідно з виразом Рv  Pe  .
Прирівнявши вираз для електромагнітної потужності до потужності
навантаження (для навантаження, що має характер в’язкого тертя), отримаємо
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Якщо відоме значення x  X m  , останній вираз набуде вигляду

Fem 

bx 
1  x2

.

(2.80)

Тоді, з відношення Fem/VLM, можуть визначитись об’єм активної зони VLM,
зовнішній діаметр De та довжина активної зони машини Lc, пов’язані рівнянням
De2 Lc  De2 2 p  4VLM .

Залежностям, показаним на рис. 2.27, відповідають параметри механічних
коливань, представлені на рис. 2.28. Використовуючи наведені характеристики,
можуть бути обрані конструктивні параметри, що відповідають вимогам
заданого технологічного процесу.
Загалом можна відмітити, що з підвищенням робочої частоти ЛМД
зменшується відношення амплітуди коливань до полюсної поділки, що
відповідає максимуму ККД процесу (див. рис. 2.27). Водночас більшим
навантаженням відповідає менше значення xτ, за умови фіксованої частоти.
Параметри навантаження також суттєво впливають на ефективність ЛМД.
Так, із виразу (2.64) випливає, що максимум ККД спостерігатиметься коли
коефіцієнт навантаження дорівнює
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Рис. 2.28 Параметри механічних коливань: амплітуда коливань Xm та
прискорення якоря Am: b1 = 700 кг/с; b2 = 500 кг/с; b3 = 300 кг/с; b4 = 100 кг/с;
b5 = 50 кг/с; b6 = 25 кг/с
Сформульовані принципи можуть бути покладені в основу процесу
синтезу конструктивних параметрів ЛМД на етапі попереднього проєктування.
Надалі конструкція може уточнюватися за допомогою більш детальних
міждисциплінарних моделей, що враховують вплив фізичних процесів,
знехтуваних в аналітичних моделях.
2.6 Висновки до розділу 2
У розділі запропоновано низку математичних моделей для розрахунку
електромагнітних параметрів та електромеханічних характеристик ЛМД, які
можуть бути вирішені аналітично, і які можуть застосовуватися на
попередньому етапі проєктування для отримання конструктивних параметрів
машини, та (або) їх оптимізації. В подальшому, конструктивні параметри
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можуть бути уточнені за допомогою більш детальних, зокрема польових
моделей, що дають змогу врахувати нелінійні ефекти та розрахувати робочі
характеристики ЛМД.
У підрозділі 2.1 запропоновано структуру магнітної системи якоря, в якій
циліндричні постійні магніти, з аксіальним напрямком намагнічування,
утоплені в тіло полюса та збільшена висота шліца. Така конструкція дає змогу
розвантажити магніти від інерційних сил інших частин якоря за допомогою
немагнітних вставок між полюсами, обирати ширину магнітів незалежно від
полюсної поділки, під час проєктування, а також обирати ширину полюсів із
урахуванням мінімізації зубцевих гармонік електромагнітної сили. Показано,
що в такій конструкції амплітуда першої гармоніки магнітної індукції в
повітряному проміжку Bg1 має максимум за ширини полюса τp = (0,45÷0,5)τ.
Водночас, за критерієм мінімуму гармонік електромагнітної сили, зумовлених
зубчастою структурою магнітопроводів, оптимальне значення ширини полюса
знаходиться в межах τp = (0,5÷0,65)τ.
За допомогою розробленої моделі отримано аналітичний вираз для
розрахунку оптимального значення зовнішнього діаметра лінійного двигуна, за
критерієм максимуму відношення амплітуди електромагнітної сили Fem до
об’єму активної зони VLM. Це дало змогу збільшити питомі показники
вібраційного ЛМД до Fem/VLM ≈ 3,1·105 Н/м3. Розбіжність між аналітичним та
чисельним методами розрахунку, під час визначення цього максимуму,
знаходиться в межах 5%.
У

підрозділі

2.2

отримано

аналітичні

вирази

для

розрахунку

електромеханічних характеристик, що ґрунтуються на лінійній моделі ЛМД
вібраційної дії. Проведено порівняльні розрахунки характеристик за допомогою
уточненої чисельної моделі, що враховує нелінійність параметрів ЛМД та
вплив джерела живлення. За результатами порівняння визначено, що для
розрахунку електромеханічних характеристик ЛМД, можуть застосовуватись
аналітичні вирази (2.28, 2.30, 2.33, 2.37), отримані в лінійній постановці, в
межах зміни відносної амплітуди 0÷0,7X*m.
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У

підрозділі

2.3

показано,

що

врахування

нелінійності

тягової

характеристики в рівняннях динаміки ЛМД, дає змогу підвищити точність
розрахунку електромеханічних процесів за умови значних амплітуд коливань
якоря.
Отримані за допомогою представленої моделі дані, свідчать, що
ефективність роботи ЛМД значно залежить від співвідношення робочої
амплітуди та полюсної поділки, а також параметрів навантаження. Виявлено,
що зі зростанням амплітуди коливань (за умови підтримання струму ЛМД
сталим), ККД двигуна погіршується.
Результати

порівняльного

розрахунку

електромеханічних

процесів

свідчать про те, що точність розрахунків за нелінійною моделлю (вирази (2.59,
2.63) вища, ніж за лінійною, в межах граничних електричних та механічних
навантажень ЛМД вібраційної дії.
У підрозділі 2.4 визначено механічну роботу реактивної компоненти
електромагнітної сили, та досліджено її залежність від фазового кута коливань.
За результатами проведеного аналітичного дослідження виявлено, що на
частоті фазового механічного резонансу (коли фазовий кут θ = π/2), робота
реактивної компоненти електромагнітної сили ЛМД із явнополюсним якорем
рівна нулю. На частотах нижче частоти фазового резонансу ω/ω0 < 1, реактивна
компонента зменшує сумарне значення електромагнітної сили, а на частотах
вище частоти механічного резонансу ω/ω0 > 1 – збільшує.
Існує оптимальне значення фазового кута коливань, яке визначається як
параметрами лінійного двигуна, так і параметрами навантаження, оскільки
останні впливають на амплітуду коливань, що входить до складу виразу (2.78).
Зі збільшенням струму та амплітуди коливань, оптимальне значення кута також
зростає. Частота амплітудного резонансу, зі збільшенням струму, зміщується в
область вищих частот, що пояснюється зростанням впливу реактивної
компоненти електромагнітної сили. Тому на частотах ω/ω0 > 1, робота ЛМД із
явнополюсним якорем є більш ефективною.
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У підрозділі 2.5 науково обґрунтовано конструктивні принципи побудови
лінійних

магнітоелектричних

двигунів

вібраційної

дії

з

урахуванням

особливостей їхнього застосування в будівельних машинах та механізмах із
коливальним рухом робочого органу. Визначено оптимальні конструктивні
співвідношення між заданою амплітудою коливань Xm та полюсною поділкою τ,
головними розмірами та потужністю машини, що забезпечують підвищення
коефіцієнту корисної дії в залежності від робочої частоти та параметрів
навантаження. В діапазоні частот від 25 до 100 Гц оптимальне відношення Xm/τ
варіюється в залежності від параметрів навантаження в межах 0,18÷0,4. З
підвищенням робочої частоти це значення зменшується і навпаки.
_______________________________________________________________
Посилання: [2], [4], [55], [83], [101], [104-116] див. список використаних
джерел стор. 363-390.
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РОЗДІЛ 3
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЛІНІЙНИХ
МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИХ ДВИГУНІВ ВІБРАЦІЙНОЇ ДІЇ
У попередньому розділі було наведено математичні моделі для
розрахунку електромагнітних параметрів та електромеханічних характеристик
ЛМД, які можуть бути вирішені аналітично, і які зручно застосовувати на
початковому етапі проєктування. У цьому розділі запропоновано інший підхід,
який базується на чисельному рішенні рівнянь динаміки машини, відповідно до
наведених схем заміщення із зосередженими параметрами.
Процес моделювання електромеханічних процесів, у такому разі, суміщає
у собі дві задачі. Перша передбачає отримання параметрів схем заміщення
(експериментально чи за результатами розрахунку), друга – розрахунок
відповідних характеристик за допомогою чисельного вирішення рівнянь
динаміки згідно із застосовуваною схемою заміщення. Остання задача
реалізується за допомогою відповідних структурних моделей або імітаційних
(віртуальних) стендів для отримання електромеханічних характеристик.
У

наступному підрозділі буде розглянуто

процедуру отримання

параметрів схеми заміщення ЛМД вібраційної дії, та проведено дослідження
їхнього впливу на характеристики машини.

3.1

Визначення

параметрів

заступної

схеми

лінійного

магнітоелектричного двигуна
Розрахункам параметрів та характеристик магнітоелектричних двигунів
присвячено низку праць. Проєктування ЛМД вібраційної дії ускладнене
наявністю нелінійних ефектів, які суттєво впливають на електромеханічні
процеси та динаміку пристрою. У [8, 117] отримано розрахункові вирази для
електромеханічних характеристик лінійного двигуна з постійними магнітами
приводу вібратора, за умови сталих параметрів електричної заступної схеми.
Причому розрахунок проводиться для білярезонансного режиму роботи
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приводу. Особливістю розрахунку в цьому діапазоні є наявність нелінійностей,
зумовлених впливом крайових ефектів, які проявляються на значних
амплітудах коливань. Тому визначальним є врахування зміни параметрів ЛМД
у залежності від положення рухомої частини, а не від частоти, оскільки
робочий діапазон є незначним.
Характеристики ЛМД в усталених режимах можуть визначатися на
підставі заступних схем, як це зроблено наприклад у [118], для випадку
резонансної до- та після резонансної частот. Дослідження перехідних процесів
здебільшого проводяться за допомогою рівнянь динаміки з незалежними від
частоти параметрами [119]. Також відомі моделі [87, 120], в яких параметри
ЛМД подано як функції положення якоря та струму в обмотці.
Деякі застосування ЛМД (такі як вібраційне подрібнення, помел,
транспортування) потребують роботи у більш широкому діапазоні частот.
Причому

бажані

характеристики

необхідно

формувати

ще

на

етапі

проєктування. Складність розрахунку характеристик у широкому діапазоні
зміни частоти полягає у тому, що параметри ЛМД не є сталими. Нелінійні
властивості матеріалу магнітопроводу та наявність у ньому контурів із
вихровими струмами, зумовлюють залежність індуктивності обмотки від
частоти та значення струму. Активний опір обмотки також змінюється
внаслідок впливу скін-ефекту та температури.
Діапазон робочої частоти, потужність, амплітуда коливань, характер
навантаження та інші чинники, зі свого боку, визначають конструктивні
особливості ЛМД. Так, вібратори, що працюють у низькочастотному діапазоні
(< 100 Гц) зазвичай мають масивну рухому частину, на якій розміщені постійні
магніти з радіальним чи аксіальним напрямком намагнічування, а також
можуть мати феромагнітні полюси [61, 121]. У пружних системах потужних
машин зі значною амплітудою коливань застосовують циліндричні сталеві або
пневматичні пружини [56].
На більших частотах використовують пластинчаті чи фасонні пружини
[54], що можуть виготовлятися з гуми або карбонового волокна. ЛМД із
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високою робочою частотою (до 10 кГц), для зменшення магнітних втрат,
виконуються без феромагнітного осердя [122].
У залежності від призначення, такі пристрої можуть як утворювати
вібраційні навантаження, так і навпаки, їх зменшувати, наприклад у
віброізоляційних платформах, або для поглинання енергії ударів у підвісках
автомобілів [123-125] тощо.
Далі буде розглянуто ЛМД із рухомою обмоткою (відповідно до
класифікації поданої у першому розділі), призначений для утворення
вібраційних навантажень у частотному діапазоні 0-2000 Гц.
3.1.1 Будова магнітоелектричного двигуна вібраційної дії. Дослідний
зразок такого пристрою показано на рис. 3.1, а, а його будову – на рис. 3.1, б.

а
б
Рис. 3.1 Магнітоелектричний двигун вібраційної дії (а) та його будова (б)
Основні робочі та фізичні параметри ЛМД наведено у табл. 3.1.
Під дією струму, який протікає через обмотку ЛМД, виникає
електромагнітна сила, що діє вздовж осі обмотки та, залежно від напрямку
струму, зумовлює відповідне переміщення прикріпленого до обмотки робочого
столу. Пружні елементи, в сукупності з рухомою частиною, утворюють
коливальну систему, що має чітко виражені резонансні властивості. Таким
чином, рухома частина здійснює коливальний рух в аксіальному напрямку з
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частотою струму джерела живлення й

амплітудою, що

визначається

значеннями електромагнітної сили та механічних параметрів ЛМД.
Таблиця 3.1
Характеристики та параметри ЛМД
Робочі параметри
Робоча частота
Максимальна амплітуда коливань
Амплітуда електромагнітної сили
Фізичні параметри
Матеріал
Максимальна енергія (BH)max
Постійний
магніт
Залишкова магнітна індукція
Маса
Осердя
Матеріал
Кількість витків
Обмотка
Дріт
Підвіска
Жорсткість
Основні розміри
Діаметр
Магніт
Висота
Діаметр
Габаритні
розміри
Висота

Гц
м
Н

0-2000
0,005
20

NdFeB (N42)
кДж/м3
326
Тл
1,3
кг
0,445
Ст3
90
ПЭВ-1, Ø 0,4
Н/м
3600

мм
мм

50
30
114
105

3.1.2 Еквівалентна механічна модель. Механічна модель двигуна
представлена двома основними елементами

– рухомою котушкою, з

прикріпленим до неї робочим столом, та нерухомим корпусом (рис. 3.2, а). На
рухому частину, з масою ma, діють електромагнітна сила Fev, відновлювальна
сила пружних елементів із коефіцієнтом пружності k, та сила в’язкого тертя з
коефіцієнтом b.
Рівняння рівноваги сил, відповідно до поданої механічної схеми, мають
вигляд:
d 2x
dx 
ma 2  Fev  kx  b ;
dt 
dt

dx

v ,

dt

(3.1)
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де x, v – зміщення рухомої частини відносно положення механічної рівноваги та
її швидкість відповідно.

а
б
Рис. 3.2 Механічна схема двигуна (а) та її електричний аналог (б)
Коли обмотка рухається у магнітному полі, в ній виникає ЕРС,
представлена в моделі джерелом еv, яка пропорційна швидкості руху і може
бути подана у вигляді падіння напруги на механічному опорі системи
(рис. 3.2, б). Тоді, як випливає зі схеми, активний механічний опір Rmec
визначатиме

«активну»

(механічну)

потужність

системи

Pmec  I v2 Rmec  VFev cos* (де θ* – кут фазового зсуву між електромагнітною

силою Fev та швидкістю V), а повний механічний опір – швидкість та
переміщення.
Параметри, що входять до складу рівнянь (3.1) – коефіцієнт пружності k,
коефіцієнт в’язкого тертя b та маса рухомої частини ma, загалом є невідомими і
мають бути визначені.
Для

експериментального

отримання

зазначених

коефіцієнтів

застосовують різні способи. Найчастіше для цього проводиться дослід, під час
якого коливальна система примусово виводиться зі стану механічної рівноваги,
а потім раптово звільняється. У малопотужних машинах такий дослід можна
провести «вручну», а в потужних – за допомогою відключення живлення або з
використанням спеціальних кріплень [126]. В обох випадках, після звільнення
якоря або відключення живлення, рухома частина буде рухатися завдяки
енергії, яка накопичена в пружній системі. Під час руху котушки в магнітному
полі, в ній індукується ЕРС, яка може бути виміряна осцилографом.
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Проведення такого досліду для двох різних мас коливальної частини, дає
вичерпну інформацію про значення коефіцієнтів механічної схеми.
Рис. 3.3, а ілюструє часову діаграму індукованої в котушці ЕРС, під час
двох зазначених дослідів – без вантажу та з вантажем. В останньому досліді до
робочого столу приєднувався додатковий вантаж (0,025 кг). Як видно з
рисунку,

коливання

відбуваються

за

синусоїдою,

що

згасає

за

експоненціальним законом. Також характерним є збільшення періоду коливань
(зменшення резонансної частоти) зі збільшенням маси.

а
б
Рис. 3.3 Осцилограми індукованої в обмотці ЕРС (а) та їх частотний спектр (б)
На рис. 3.3, б показано спектр ЕРС (діючі значення) для обох дослідів,
звідки видно, що резонансна частота коливальної системи зменшується від
значення f0 = 26,299 Гц, для ненавантаженого столу, до fl = 24,121 Гц – для
навантаженого. Крива спектру ЕРС для ненавантаженого столу має максимум
на частоті резонансу. Водночас діапазон частоти, що обмежує ділянку кривої за
межами якої потужність зменшується більш як наполовину (-3 дБ), становить
Δf3дБ = 15,517 Гц. Результати дослідів дають змогу розрахувати масу рухомої
частини ma, жорсткість k та коефіцієнт в’язкого тертя b пружної підвіски згідно
з такими виразами [126]:
ma 

ml f l 2
f 02  f l 2

; k  2f 0  ma ; b  2Δf3дБ ma ,

де ml – маса приєднаного вантажу.

2
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Розраховані таким способом значення відповідних параметрів дослідного
зразка становлять: ma = 0,1325 кг; k = 3604,2 Н/м; b = 12,92 кг/с.
3.1.3 Електрична схема заміщення. Електрична модель ЛМД може бути
представлена

такими

елементами

(рис.

3.4,

а).

Обмотка

машини

характеризується активним опором R1, індуктивністю розсіювання Lσ1 та
індуктивністю контуру взаємної індукції Lm. Наявність останнього обумовлена
вихровими струмами, що протікають в осерді. Контури вихрових струмів
подано еквівалентною зосередженою обмоткою з активним опором R2, який
відповідає втратам в осерді, та індуктивністю розсіювання Lσ2.
Механічна ланка схеми побудована відповідно до рис. 3.2, б. Механічна
частина системи спричиняє значне зростання повного опору в невеликому
діапазоні частоти, в околиці механічного резонансу. Взаємодія електричної та
механічної

ланок

зумовлює

наявність

електричного

резонансу

(коли

співпадають фази напруги та струму живлення), частота якого визначається
виразом (2.25).

а
б
Рис. 3.4 Електрична заступна схема (а) та її спрощений аналог (б)
Відповідно до заступної схеми (рис. 3.4, а), диференційні рівняння
контурів машини можуть бути записані у вигляді:
di1
 di di  
 Lm  1  2 ;
dt
 dt dt  

di2
 di2 di1 

 Lm 

,

dt
 dt dt 


uv  R1i1  K Ev v  L1
0  R2i2  L 2

(3.2)

причому вважається, що всі величини контуру вихрових струмів приведені до
кількості витків обмотки.
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Суттєвого спрощення схеми заміщення можна досягти, якщо відповідні
параметри контурів розсіювання та взаємної індукції звести до еквівалентного
послідовного з’єднання індуктивного Lv та активного Rsv елементів (рис. 3.4, б).
Така заміна можлива за умови, що розрахунок процесів, які відбуваються в
контурі

вихрових

використовуватися

струмів,
для

не

є

розрахунку

необхідним.

Остання

електромеханічних

схема

може

процесів

ЛМД.

Водночас необхідно враховувати, що параметри схеми заміщення залежать від
частоти та сили струму в обмотці. Тому умови для визначення характеристик
мають відтворювати робочий режим машини.
Системи керування вібраторами зазвичай забезпечують необхідне
значення струму чи напруги живлення (переважно синусоїдних) у робочому
частотному діапазоні. Застосовуються й більш складні розімкнені чи замкнені
системи керування зі зворотним зв’язком, які формують задані динамічні
показники [119, 127].
У разі живлення від керованого джерела струму, характеристики ЛМД
визначатимуться силою та частотою струму. Для їхнього розрахунку необхідно
враховувати відновлювальні та дисипативні сили, що діють під час руху
робочого органу разом із навантаженням. Такий підхід є зручним для
отримання механічних характеристик двигуна і дає змогу спростити
розрахункову модель, оскільки в цьому разі нехтуються електромагнітні
процеси та їхній зв’язок із механічними параметрами пристрою.
Моделювання ЛМД керованого джерелом напруги, дає змогу виявити
електромагнітні властивості машини з урахуванням впливу джерела живлення
та інших чинників, які можуть впливати на електромеханічні характеристики.
Вибір того чи іншого підходу визначається завданнями моделювання,
режимом роботи ЛМД та типом приводу. Представлена у цьому підрозділі
розрахункова модель, використовується для визначення електромеханічних
характеристик ЛМД у двох режимах – коли задано значення напруги живлення
та коли задано струм двигуна. Причому далі вважається, що джерело є
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синусоїдним та має нескінченну потужність. Для обох режимів наведено також
результати експериментальних досліджень параметрів та характеристик ЛМД.
3.1.4 Визначення параметрів електричної схеми заміщення. На
сьогодні, один із найбільш ефективних методів розрахунку електромагнітних
параметрів електричних машин ґрунтується на застосуванні відповідних
польових моделей [128]. У разі проєктування лінійних машин, які мають,
зазвичай, складну конфігурацію магнітного кола, таке моделювання дозволяє
врахувати їхню суттєву нелінійність. Такий підхід забезпечує високу точність
розрахунку та дає змогу врахувати вплив інших процесів, пов’язаних із
електромагнітними (теплових, механічних тощо), оскільки сучасні системи
проєктування

мають

можливості

одночасного

вирішення

кількох

міждисциплінарних задач [82].
3.1.4.1 Магнітостатичне наближення. Внаслідок протікання змінного
струму в обмотці виникають електромагнітні сили, які діють на обмотку разом
із

робочим

столом

та

змушують

їх

переміщуватися.

Визначення

електромагнітних сил під час руху є досить складним процесом. Натомість
більш зручним є дослідження тягових та інших характеристик у статичному
режимі, коли обмотка є нерухомою, а струм постійним. На підставі такого
дослідження визначається здатність двигуна виконувати роботу. В такому разі
задача розрахунку магнітного поля може вирішуватися за допомогою рівнянь
магнітостатики.
Чисельне дослідження в магнітостатичному наближенні дає змогу
виконати розрахунок електромагнітних сил, індуктивності, потокозчеплення, та
їхньої залежності від струму й положення обмотки. Важливим є також розподіл
магнітного поля активної зони машини, який дає інформацію про значення
магнітного навантаження, що може бути використано для можливого перегляду
попереднього аналітичного моделювання чи оптимізації певних параметрів.
Таке дослідження також дає змогу виявити оптимальне положення обмотки
відносно полюсів, виявити можливі проблемні зони магнітопроводу, оцінити
тепловий режим роботи ЛМД тощо. На підставі цього дослідження
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визначаються початкові значення коефіцієнтів ЕРС та електромагнітної сили,
параметрів активного опору та індуктивності обмотки на невеликих частотах,
коли ω → 0.
Відповідні параметри дослідного зразка ЛМД визначалися на підставі
чисельного розрахунку магнітного поля методом скінченних елементів.
Унаслідок осьової симетрії машини (див. рис. 3.1), задача вирішувалася в
осесиметричній

постановці,

з

використанням

диференційних

рівнянь

стаціонарного магнітного поля (1.8).
У розрахунковій моделі ЛМД (рис. 3.5) властивості матеріалів задано
таким чином.
Магнітний стан матеріалу магнітопроводу та полюсів (області D2, D3)
визначається відповідно до основної кривої намагнічування сталі, тобто
H   B  B ,
1

де H – напруженість магнітного поля.

Рис. 3.5 Розрахункова модель ЛМД
Для матеріалу магніту (область D4) задається таке рівняння стану
B   0 r H  B rem ,

де Brem – залишкова магнітна індукція постійних магнітів.
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Як граничні умови, задано умову симетрії відносно осі z (див. рис. 3.5) та
умову магнітної ізоляції на зовнішніх границях розрахункової області D1 –
Аυ = 0.
У магнітостатичному дослідженні вважається, що густина струму
обмотки рівномірно розподілена по її перетину (область D5), а електрична
провідність навколишнього простору, каркасу обмотки та постійного магніту
дорівнюють нулю.
В якості вихідних даних задається струм обмотки, кількість її витків і
перетин провідника, параметри постійного магніту (NdFeB, N42) та основна
крива намагнічування сталі (Cт3).
Результати розрахунку магнітного поля в машині (тривимірна симуляція
на підставі осесиметричного рішення) ілюструє рис. 3.6, а. Значення радіальної
компоненти магнітної індукції Br у зоні розташування обмотки (вздовж її
висоти h) показано на рис 3.6, б.

а
б
Рис. 3.6 Розподіл розрахункових значень векторного потенціалу (ізолінії) і
модуля магнітної індукції (кольором) (а), а також радіальна компонента
магнітної індукції в зоні розташування обмотки (б) для значення струму
Іv = 0,95 А
Розрахунок електромагнітної сили проводився інтегруванням тензора



Максвела T по поверхні обмотки згідно з виразом (1.11).
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На рис. 3.7, а показано тягові характеристики ЛМД (залежність
електромагнітної сили Fev від осьового положення котушки x) для сталих
значень струму в обмотці. Суцільними лініями позначено розрахунок,
маркером – дані, отримані експериментально.
Залежно

від

положення

обмотки

відносно

полюсів,

значення

електромагнітної сили має максимум. Положення механічної рівноваги рухомої
частини ЛМД конструктивно суміщається з цим положенням (на рис 3.7, а це
положення суміщено з початком координат). Тобто коли струму немає, пружна
система утримує обмотку в положенні х = 0. Таким чином коливання
відбуваються відносно зони, в якій ефективність енергоперетворення найвища.

а
б
Рис. 3.7 Статичні тягові характеристики
На рис. 3.7, б показано залежність електромагнітної сили від струму в
обмотці (для положення х = 0). Ця залежність, у робочому діапазоні зміни
струму, має лінійний характер і дає можливість визначити коефіцієнт
електромагнітної сили KFv. За допомогою апроксимації розрахованих значень
аналітичною функцією, підібраною на підставі методу найменших квадратів,
отримано таку залежність електромагнітної сили від струму обмотки Fev =
6,2967·Iv, звідки KFv = 6,2967 Н/А.
За результатами розрахунку магнітного поля можна визначити коефіцієнт
ЕРС – KЕv, використовуючи вираз (1.13) для потокозчеплення обмотки.
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Розраховану за допомогою цього виразу залежність потокозчеплення від
положення обмотки показано на рис. 3.8.

Рис. 3.8 Індуктивність та потокозчеплення обмотки для струму Іv = 1 А
Апроксимація залежності потокозчеплення аналітичною функцією дає
таке рівняння Ψs = - 6,3538x+0,0883. На підставі цього виразу, миттєве значення
ЕРС, що індукується в обмотці під час її руху в магнітному полі, визначиться
формулою
ev  

dΨs
dΨ dx
 s
 6,3538 v ,
dt
dx dt

звідки коефіцієнт ЕРС становить – K Ev 

dΨs

dx

 6,3538

Вс
.
м

Індуктивність обмотки, в електромагнітній системі з постійним магнітом,
може бути визначена за допомогою відношення Lv 

ΔΨs

Δiv

, де ΔΨs – приріст

потокозчеплення, зумовлений відповідним приростом струму Δіv. Результати
розрахунку індуктивності обмотки, залежно від її положення, показано на
рис. 3.8.
З наведеного рисунку видно, що індуктивність та потокозчеплення
залежать від положення обмотки, а отже будуть змінюватися під час її руху. Це
буде мати певний вплив на динамічну поведінку системи. Оскільки найбільша
амплітуда коливань спостерігається на частотах наближених до частоти
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механічного резонансу ωr, то очевидно, що зміна параметрів у залежності від
переміщення, на цих частотах проявлятиметься найбільше. В іншому разі, коли
частота коливань відрізняється від резонансної, така зміна параметрів може
бути знехтувана.
Значний

вплив

на

резонансні

властивості

системи

має

також

навантаження. В робочому режимі амплітуда коливань зазвичай є невеликою.
За таких обставин, відповідні значення параметрів, під час розрахунку
характеристик ЛМД, можуть прийматися незалежними від переміщення, як це
зроблено наприклад в роботах [119, 125, 126].
3.1.4.2 Польове дослідження у квазістаціонарному наближенні.
Внаслідок протікання в суцільному осерді вихрових струмів, значення
параметрів електричної схеми заміщення є залежними від частоти. У разі, коли
робоча частота ЛМД досить висока ( > 50 Гц), вплив вихрових струмів на
характеристики двигуна може бути досить суттєвим і має бути врахованим.
Під час дослідження електричних параметрів вважається, що режим
роботи двигуна є усталеним, а параметри заступної схеми є інерційними, тобто
такими, що залишаються незмінними впродовж періоду зміни струму та
напруги. Водночас враховується, що розрахункові параметри ЛМД змінюються
залежно від частоти та значення струму в обмотці, і не враховується вплив
температури.
Якщо вважати, що зміна всіх польових величин у часі відбувається за
гармонічним законом, то розрахунок може виконуватися за допомогою рівнянь
квазістаціонарного електромагнітного поля, записаних у частотній області. Далі
будемо вважати, що досліджується усталений режим із синусоїдними струмом
та напругою.
Граничні умови та властивості матеріалів задаються аналогічно, як і для
магнітостатичного дослідження. У рівняннях поля, для цього випадку (1.10),
задається питома електропровідність σ відповідного матеріалу.
Для відповідних розрахункових областей (див. рис. 3.5) рівняння поля
задавалися таким чином.
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Для навколишнього середовища (область D1)





  0.
  01  A

Для

масивних

магнітопроводів

(області

D2,

D3),

виконаних

із

конструкційної сталі, рівняння поля матимуть такий вигляд

    ( 1 1  A
 )  0;
j Fe A

0 r

  f B
 .
H



 

Для матеріалу магнітопроводу провідність становить σFe = 6,11·106 См/м.
Для постійного магніту (область D4) рівняння поля має вигляд

    (11  A
 )  0.
j pm A
0 r
Для матеріалу магніту провідність становить σpm = 6,25·105 См/м,
відносна магнітна проникність μr = 1,05.
Рівняння поля для області котушки (D5) за наявності стороннього струму,
та за умови його рівномірного розподілу в перетині провідників обмотки,
запишеться як





  J .
  01  A
e

Каркас обмотки являє собою бронзову трубку, розрізану вздовж, для
зменшення вихрових струмів. Тому для області D6 (див. рис. 3.5) задано
відповідну провідність – σbr = 4,6·107 См/м. Рівняння для цієї області матимуть
вигляд

    ( 1   A
 )   V ;
j br A
0
br
e

 ;
J  br  Ve  jA



 JdS D6  0,

де J – густина індукованого струму, а інтегрування здійснюється по
області D6.
Під час живлення ЛМД змінним струмом, на значення параметрів схеми
заміщення впливають вихрові струми, сила та глибина проникнення яких
залежать від частоти та сили струму обмотки. На рис. 3.9 показано розподіл
густини вихрових струмів у розрахункових областях ЛМД для частоти 100 Гц
та діючого значення струму 0,5 А. З наведеного рисунку видно, що найбільші
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значення вихрові струми мають у каркасі обмотки та в наближених до неї зонах
полюсів. З одного боку це призводить до збільшення втрат, з іншого, така
будова сприяє зменшенню індуктивного опору на високих частотах, тому часто
застосовується в малопотужних високочастотних ЛМД.

Рис. 3.9 Розподіл в осьовому перетині індукованих струмів (А/м2) для частоти
f = 100 Гц та сили струму Іv = 0,5 А
Вважатимемо, що параметри контурів розсіювання та взаємної індукції
схеми

заміщення

зведені

до

еквівалентного

послідовного

з’єднання

індуктивного Lv та активного Rsv елементів (див. рис. 3.4, б). Тоді рівняння
рівноваги напруг в обмотці набуде вигляду
uv  Rsviv  K Ev v  Lv

div
.
dt

Розглянемо спочатку випадок, коли задано струм в обмотці, значення і
частота якого є відомими. Оскільки задано струм, то механічна частина моделі
може не враховуватися під час розрахунку, й відповідні параметри електричної
схеми заміщення визначаться за результатом вирішення тільки польової задачі.
Для синусоїдних напруг і струмів, активний опір та індуктивність
обмотки визначаться з виразів:
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де Z e , U v , Iv – відповідно комплексні повний опір, напруга та струм обмотки;
Xe – реактивний опір обмотки; w – кількість витків у обмотці, а S – її перетин.
Отримані залежності активного та реактивного опорів, а також
індуктивності обмотки від частоти, для сталого значення синусоїдного струму
Iv = 0,5 A, показані на рис. 3.10, а.
У разі, коли задано напругу живлення ЛМД, струм має обчислюватися на
підставі параметрів заступної схеми, які також залежать від струму, тобто
задачі є взаємопов’язаними.
На частотах відмінних від частоти механічного резонансу, значення
механічних опорів значно менші від електричних. У цьому разі електричні
параметри заступної схеми можуть бути визначені на підставі вирішення тільки
польової задачі. Проте на частотах близьких до частоти механічного резонансу,
механічні опори мають зіставні значення з електричними [8]. Тому зміна
струму, зумовлена механічними параметрами ЛМД, впливатиме на точність
розрахунку.
Ця проблема вирішувалася за допомогою одночасного розрахунку
польової задачі та ланцюгової. Для цього механічна частина моделі була
представлена еквівалентною ланкою відповідно до рис. 3.2, б, зі значеннями
опорів, визначеними згідно з виразом (2.23), звідки:
активна частина механічного опору

Rmec 

K Ev K Fv b2
(k  ma 2 ) 2  b 22

;

(3.4)

реактивна частина механічного опору

X mec 

K Ev K Fv (k  ma 2 )
(k  ma 2 ) 2  b 22

.

(3.5)

Електричні параметри визначалися на підставі сумісного вирішення
польової та ланцюгової задач. Результати розрахунку активного електричного
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опору та індуктивності обмотки, за умови сталої синусоїдної напруги
відповідно 1 В та 2,5 В, ілюструє рис. 3.10, б, в.

а

б

в
г
Рис. 3.10 Залежність параметрів ЛМД від частоти: Іv = 0,5 А (а); Uv = 1 В (б);
Uv = 2,5 В (в, г)
Внаслідок наявності вихрових струмів, значення динамічного тягового
зусилля та коефіцієнту електромагнітної сили не дорівнюють статичним
(див. рис. 3.7, б). Залежність коефіцієнту електромагнітної сили, для випадку
сталого значення синусоїдної напруги, показано на рис. 3.10, г.
Для перевірки достовірності розробленої польової моделі та методики
отримання параметрів схеми заміщення, було проведено експериментальні
дослідження активного опору та індуктивності обмотки ЛМД, за допомогою
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дослідного зразка (див. рис. 3.1) з характеристиками, наведеними у табл. 3.1.
Вимірювання відповідних параметрів проводилося за допомогою RLCвимірювача BR2876-5. Під час дослідження рухома частина ЛМД жорстко
фіксувалася за допомогою спеціальних кріплень, для того, щоб виключити
вплив механічних параметрів. Результати досліду показано на рис. 3.10, б
маркером.
Аналіз отриманих результатів свідчить, що в робочому діапазоні частоти
спостерігається значна зміна параметрів ЛМД. Це може мати як позитивний,
так і негативний вплив на його характеристики. Так, із рис. 3.10 видно, що
активний опір зростає більш ніж у два рази проти значення опору постійному
струму. Це супроводжується збільшенням втрат від вихрових струмів зі
зростанням частоти. Також зменшується (більш ніж у двічі) коефіцієнт
електромагнітної сили. З іншого боку, індуктивність обмотки зменшується
більш ніж у чотири рази, що позитивно впливає на динаміку системи в області
високих частот.
3.2 Електромеханічні характеристики ЛМД
Після визначення параметрів механічної та електричної схем заміщення,
можуть бути розраховані електромеханічні процеси машини, згідно з такою
процедурою.
Спочатку розраховуються параметри ЛМД для дискретних значень
робочого діапазону частоти. Відповідні залежності показано на рис. 3.10. На
проміжних частотах виконується апроксимація отриманих даних поліномами,
підібраними за допомогою методу найменших квадратів. Далі розраховуються
характеристики ЛМД для двох режимів, коли задано сталий струм Iv, та коли
задано сталу напругу Uv.
Для першого випадку (Iv = const) активний опір та коефіцієнт
електромагнітної сили задавалися поліномами третього порядку:
Rsv  1,944  1010  f 3  1,031  106  f 2  0,002655  f  2,048 ;
K Fv  2,948 1010  f 3  1,765 106  f 2  0,004071  f  6,325 .
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Для того, щоб зменшити похибку апроксимації, крива реактивного опору
розбивалася на дві ділянки, для яких застосовувалася кускова апроксимація:
X e1  2,286  105  f 2  0,008501  f , у межах від 0 до 100 Гц;

X e2  3,222  1013  f 4  1,674  109  f 3  3,222  106  f 2  0,00423  f  0,2412 ,

у межах від 100 до 2000 Гц. Значення індуктивності визначалося перерахунком
згідно з виразом Lv 
Результати

Xe



.

розрахунку

параметрів,

згідно

з

представленими

апроксимаційними виразами, показано на рис. 3.10, а.
Для фіксованого значення напруги (Uv = 2,5 В), відповідні апроксимаційні
вирази мають вигляд:
активний опір
Rsv  2,949  1010  f 3  1,494  106  f 2  0,003481  f  2,04 ;

коефіцієнт електромагнітної сили
K Fv  3,444 1010  f 3  1,906 106  f 2  0,004148  f  6,329 ;

реактивний опір
X e1  2,054  105  f 2  0,008632  f , у межах від 0 до 100 Гц;
X e2  4,623 1013  f 4  2,312 109  f 3  4,191106  f 2  0,004978  f  0,2115 ,

у межах від 100 до 2000 Гц.
Результати розрахунку параметрів, відповідно до зазначених виразів,
показано на рис. 3.10, в, г.
Амплітуда коливань може бути розрахована з використанням моделі,
наведеної в підрозділі 2.2, згідно з виразом
2
2
Vm I vm Rmec  X mec I vm Z mec
Xm 


,

K Ev 
K Ev 

де Rmec, Xmec – активна та реактивна частини механічного опору, визначені за
допомогою (3.4, 3.5). Відповідна залежність від частоти коливань f, для обох
режимів, показана на рис. 3.11, а, б.
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а

б

в
г
Рис. 3.11 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
Суцільною

лінією

показано

результати,

отримані

за

допомогою

представленої моделі зі змінними параметрами, переривчастою – з постійними,
згідно з моделлю наведеною в підрозділі 2.2. Розрахована амплітуда коливань,
для обох моделей, має приблизно однакові значення і незначно відрізняється
від експериментальних даних (показані на рис. 3.11 маркером).
Значення струму ЛМД, для режиму коли задано напругу, залежить від
активних

та

реактивних

опорів

(електричних

та

механічних).

Їхнє

співвідношення визначає коефіцієнт потужності двигуна. Відповідні залежності
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від частоти, для напруги живлення Uv = 2,5 В, показано на рис. 3.11, в, г.
Розрахунок проводився згідно з такими виразами:
Iv 

Uv

Rsv  Rmec 

2

  X e  X mec 

2

; PFv 

Rsv  Rmec

Rsv  Rmec 

2

  X e  X mec 

2

.

Як видно з рисунка, точність розрахунку струму та коефіцієнту
потужності краща для моделі зі змінними параметрами. У моделі з постійними
параметрами, значення активного опору та індуктивності є сталими. Тому
точність розрахунку за цією моделлю погіршується зі зростанням частоти.
Отримані розрахункові та експериментальні результати свідчать про те,
що модель із частотно-залежними параметрами має кращу точність (у
середньому

9,5%)

розрахунку

електромеханічних

характеристик

ЛМД

порівняно з відповідною моделлю з постійними параметрами (27,3%).
Відмінності розрахункових даних від експериментальних можна пояснити
таким чином.
Механічні параметри, що входять у вирази для визначення механічних
опорів прийнято сталими, хоча вони можуть змінюватися в залежності від
амплітуди та частоти коливань, а також від навантаження. Як відновлювальні,
так і дисипативні сили по своїй природі є нелінійними, а отже відповідні
коефіцієнти b і k загалом є змінними.
Механічну

частину

ЛМД,

у

цій

моделі,

подано

одномасовою

коливальною системою, яка має зосереджені параметри. Проте на високих
частотах така система набуває континуальних властивостей. Матимуть місце
також коливання котушки обмотки відносно її каркасу, та взаємодія корпусу
ЛМД із основою на якій він знаходиться. Тому еквівалентні коефіцієнти
жорсткості та демпфування змінюватимуться залежно від навантаження та
частоти коливань.
У розрахунковій моделі прийнято, що електричні параметри моделі є
інерційними. Наявність нелінійних ефектів (насичення, гістерезису) зумовлює
нелінійну залежність потокозчеплення від струму в обмотці. У цьому випадку
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значення параметрів стають динамічними і залежать від миттєвого значення
струму.
Також потрібно враховувати, що пружна підвіска ЛМД має крім осьової
деяку радіальну жорсткість. Причому рухома частина, внаслідок протікання
вихрових струмів, здійснює крім осьових коливань також радіальні, що може
негативно

позначитися

на

точності

характеристик,

отриманих

експериментальним способом.
Підвищення точності розрахунку електромеханічних характеристик
можливо досягти за допомогою таких умов:
визначення електричних параметрів на підставі чисельного вирішення
рівнянь нестаціонарного магнітного поля у часовій області, з урахуванням
зміни параметрів впродовж періоду зміни струму;
застосування більш деталізованої механічної моделі, параметри якої
(також не інерційні) визначаються за допомогою чисельного вирішення рівнянь
динаміки ЛМД. Причому такий розрахунок має виконуватися сумісно з
розрахунком поля, оскільки задачі є взаємопов’язаними.
Врахувавши зазначені умови, модель може використовуватися для
розрахунку як усталених режимів роботи, так і перехідних процесів. Проте за
таких обставин суттєво зростуть необхідні обчислювальні ресурси, що набагато
зменшує

діапазон

розрахунку.

Це

пояснюється

зменшенням

глибини

протікання вихрових струмів зі зростанням частоти, що потребує відповідного
зменшення розміру скінченних елементів розрахункової сітки (причому
рухомої, оскільки вирішується і механічна задача) з відповідним збільшенням
їхньої кількості.
Отримані вище характеристики, відносяться до випадку сталих напруги
та струму ЛМД під час зміни частоти. За умови, що відома робоча амплітуда
коливань і характер та значення навантаження, може бути розрахована
необхідна механічна потужність приводу.
У разі, коли ЛМД живиться від джерела напруги, і працює в значному
діапазоні частоти коливань, необхідно враховувати спосіб зміни напруги
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живлення в залежності від частоти та навантаження. Максимальне значення
струму (за умови, що Uv = const) відповідає випадку, коли повний опір системи
матиме мінімальне значення. Залежно від частоти (якщо не враховувати ефект
витіснення струму та нелінійні характеристики магнітних матеріалів) опори
ЛМД змінюються таким чином.
Активний опір обмотки Rsv має стале значення і не залежить від частоти.
Реактивний опір обмотки ωLv зростає пропорційно частоті.
Активна частина механічного опору Rmec, як видно з виразу (3.4), є
додатною у всьому частотному діапазоні. Дослідження залежності механічного
опору від частоти Rmec(ω) на екстремуми, свідчить, що ця залежність має
максимум на частоті   0 

k

ma

.

Реактивна частина механічного опору, як випливає з (3.5), має додатне
значення, якщо ω < ω0, від’ємне значення, якщо ω > ω0, і дорівнює нулю, коли
ω = ω0. Прирівнявши нулю похідну від реактивної частини механічного опору
за частотою

X mec



 0 , отримаємо два значення частоти, що відповідають

точкам мінімуму ωmin та максимуму ωmax:
min
max
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Максимум повного опору знаходиться в околиці ω < ω0, коли Xmec має
додатні значення. Причому навіть знехтувавши впливом індуктивного опору,
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отримаємо

рівняння

високого

порядку

непридатне

для

практичного

використання. Тому навіть для сталого навантаження, необхідний закон
регулювання напруги не може бути отриманий аналітично.
Залежність активного та реактивного механічних опорів дослідного ЛМД
від частоти показана на рис. 3.12. Лініями позначено розраховані згідно з (3.4,
3.5) криві відповідних опорів, маркером – результати експерименту.

Рис. 3.12 Механічні опори ЛМД у залежності від частоти
Визначення

механічних

опорів

експериментальним

способом

виконувалося таким чином.
Якщо зафіксувати положення якоря так, щоб повністю виключити його
переміщення, то зі схеми заміщення вилучається механічна ланка (див.
рис. 3.4, б). Вимірюючи відповідні параметри у двох дослідах (із вільним
якорем та зафіксованим), можна відокремити електричні опори ЛМД від
механічних. Вимірювання проводилося за допомогою RLC-вимірювача типу
BR2876-5.
Потрібно відмітити, що крім зміни механічних опорів, суттєвий вплив на
значення струму має також навантаження. Тому для змінного навантаження та
значного діапазону робочої частоти більш ефективним є режим підтримання
фіксованого значення струму. Система керування, у цьому разі, може бути
замкненою з контролем струму, як показано у підрозділі 2.2.
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3.3 Розрахунок характеристик ЛМД вібраційної дії за допомогою
імітаційних стендів
Для моделювання електромеханічних процесів за допомогою імітаційних
(віртуальних) стендів необхідно знати параметри механічної та електричної
схем заміщення: активні опори, індуктивності (потокозчеплення), взаємні
індуктивності, маси рухомих частин, жорсткість пружної системи. У разі, коли
існує експериментальний зразок ЛМД, значення електричних параметрів
можливо визначити за результатами таких вимірів:
вимірювання опору фазної обмотки постійному струму;
вимірювання

індуктивностей

статорної

обмотки

у

відповідних

положеннях якоря за допомогою змінного струму;
вимірювання потокозчеплення статорної обмотки від поля постійних
магнітів, реалізуючи, наприклад, режим коливального синусоїдного руху
(генераторний режим холостого ходу).
На етапі проєктування ЛМД, коли визначені структура статора і якоря та
основні геометричні розміри активної зони, для розрахунку параметрів можуть
використовуватися результати чисельного розрахунку магнітного поля, як було
показано у підрозділі 3.1.4.
Розрахунок параметрів ЛМД за результатами польового дослідження
передбачає виконання таких процедур:
розрахунок активного опору статорної обмотки Rsv за допомогою відомих
аналітичних виразів, наведених зокрема у [129], або за результатами СЕА,
наприклад згідно з виразами (3.3);
розрахунок магнітного поля активної зони для різних значень струму та
положення якоря та визначення відповідних залежностей потокозчеплення та
індуктивності.
Коли відомі параметри електричної та механічної схем заміщення,
можливо

виконати

розрахунок

необхідних

характеристик

двигуна

за

допомогою віртуальних моделей, реалізованих засобами структурного та
функціонального моделювання. Далі в роботі розглядається ЛМД із безпазовою
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структурою

статора

[130],

будова

якого

показана

на

рис.

1.16,

із

характеристиками, наведеними в табл. 1.4.
Математична модель двигуна реалізується за допомогою виразів
(1.12-1.22) доповнених рівнянням рівноваги сил у вигляді
d 2x
dx
dx
mа 2  kv x  bv  FCf sign  Fl  Fev ,
dt
dt
dt

(3.7)

де Fl – сила опору навантаження. Вважається, що навантаження жорстко
приєднане до якоря.
Модель віртуального дослідного стенду, розроблену в середовищі
Matlab/Simulink [112], показано на рис. 3.13. У цій моделі задається два типи
навантаження – «сухе тертя» (блок Coulomb friction), а також навантаження
типу «в'язке тертя» – блок Viscous friction.
Для навантаження типу «сухе тертя» Fl  F fc sign
типу «в'язке тертя» Fl  bl

dx
, а для навантаження
dt

dx
, де Ffc – сила сухого тертя навантаження; bl –
dt

коефіцієнт в'язкого демпфування навантаження.

Рис. 3.13 Віртуальний стенд для отримання робочих характеристик ЛМД
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Живлення двигуна здійснюється від джерела синусоїдної напруги
uv  U vm sin t . Так як рівняння моделі ЛМД є нелінійними, то струм матиме

крім першої також гармоніки вищих порядків.
До робочих характеристики ЛМД відносяться залежності коефіцієнта
потужності PFv, коефіцієнта корисної дії η, діючого значення струму двигуна Іv,
амплітуди коливання якоря Хm, потужності споживання Рv та амплітуди
електромагнітної

сили

у

Fem,

залежності

від

корисної

потужності

навантаження Рl.
Обчислення коефіцієнту потужності та ККД двигуна проводиться згідно з
такими виразами:

Pv
P
;  l ,
Pv
Pv  Qv

PFv 
де Pv 





1 t
1 t
;
u
(
t
)
i
(
t
)
dt
Q

uv (t )iv t  T dt


v
v
v
4
T t T
T t T

– відповідно активна та

реактивна потужності, визначені на підставі миттєвих значень напруги та
струму ЛМД.
Корисна потужність, що віддається у навантаження, визначається за
виразами:
для навантаження типу «сухе тертя»
Рl 

F fc

Т

T

t T

 sign( v)  v dt ;

для навантаження типу «в’язке тертя» (сила тертя залежить від
швидкості)
bl Т 2
Рl 
 v dt .
Т t T

Блок Vibrator (рис. 3.14) реалізує віртуальну модель лінійного двигуна
вібраційної дії.
Модель побудована на основі керованого джерела струму (блок
Controlled Current Sources). Блок Flux Linkage calculation здійснює обчислення
потокозчеплення згідно з виразами (1.18, 1.19). Блок Fe calculation виконує
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обчислення електромагнітної сили Fev за виразом (1.22). Вхідними сигналами
блоку є положення якоря х, а також струм іv в обмотці статора.

Рис. 3.14 Simulink-модель лінійного двигуна
Блок Mover equation реалізує обчислення поточної координати якоря та
його швидкості на підставі рівняння (3.7).
Розрахунок проводився для таких параметрів електромеханічної системи:
ma = 75 кг; bv = 350 кг/с; kv = 687153 Н/м; Rsv = 5,1 Ом; τ = 0,071 м; FCf = 15 Н.
Параметри моделі ЛМД визначалися на підставі польової задачі
розрахунку магнітного поля у його активній зоні. Постановка задачі аналогічна
наведеній у підрозділі 3.1.4. Задача вирішувалася як осесиметрична, в
магнітостатичному наближенні.
За

результатами

розрахунків

були

отримані

такі

значення

потокозчеплення та індуктивностей: Ψm = 2,35 Вб; Lav = 0,071 Гн; Lvm =
0,0035 Гн.
Робочі характеристики двигуна розраховувалися для випадку, коли
частота коливання якоря дорівнює частоті фазового механічного резонансу
системи ω = ω0, а також за умови незмінної амплітуди напруги живлення
Uvm = const.
На рис. 3.15 показано осцилограми перехідних процесів та виходу на
усталений режим для швидкості v, переміщення х, електромагнітної сили Fev, а
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також струму статора іv, отримані за допомогою віртуального осцилографа
(блок x, v, Fе, I).

а
б
в

г

Рис. 3.15 Осцилограми швидкості v (а), переміщення якоря х (б),
електромагнітної сили Fev (в) та струму статора іv (г)
Зміна навантаження здійснюється за допомогою блоку Ffc, N, для
навантаження типу «сухе тертя», та за допомогою блоку B, kg/s, для
навантаження типу «в'язке тертя» (див. рис. 3.13). Робочі характеристики,
отримані за допомогою представленого віртуального стенду, для навантаження
типу «в'язке тертя», ілюструє рис. 3.16.

а
Рис. 3.16 Робочі характеристики ЛМД

б
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Як видно з наведеного рисунку, всі характеристики ЛМД суттєво
залежать

від

потужності

навантаження,

за

виключенням

коефіцієнту

потужності. Останній незначно зменшується зі зростанням навантаження, що
пояснюється таким чином.
Оскільки робоча частота постійна, і дорівнює   0 

k

ma

, то під час

зростання навантаження змінюється тільки активна частина механічного опору
(реактивна частина, як випливає з (3.5), рівна нулю). Вираз (3.4), для цього
випадку, набуде вигляду Rmec 
коефіцієнту

в'язкого

K Ev K Fv
, звідки видно, що зі зростанням
bl  bv 

демпфування

навантаження

зменшується. У лінійному наближенні PFv 

bl,

Rsv  Rmec

механічний

Rsv  Rmec 2  X e2

опір

, і за умови, що

реактивна частина електричного опору Xe незначна, зміна коефіцієнту
потужності проявлятиметься несуттєво.
Застосування структурних моделей та віртуальних стендів дає змогу
виконувати розрахунки та дослідження електромеханічних процесів ЛМД
вібраційної дії в різних режимах роботи, та з різним типом навантаження.
Представлена модель характеризується мінімальним набором параметрів, і за
необхідності, досить легко може бути доповнена чи уточнена, що дає змогу
використовувати зазначений вище підхід на різних етапах проєктування
вібраційних пристроїв на основі ЛМД.
3.4 Мультифізичне моделювання
Математичні моделі наведені у попередніх підрозділах, передбачають
розрахунок відповідних характеристик за допомогою чисельного вирішення
рівнянь динаміки для наперед визначених параметрів електричної схеми
заміщення. У цьому підрозділі використовується інший підхід, коли розрахунок
електричного та магнітного кіл, а також визначення закону руху якоря,
виконуються одночасно. Розв’язання цієї задачі здійснюється методом

179

скінченних елементів [131, 132], із застосуванням рухомого типу розрахункової
сітки.
Для

моделювання

електричних

машин

лінійного

руху

можуть

застосовуватися два типи рухомої сітки – деформована сітка, або рухлива [133,
134]. В обох випадках, у розрахунковій області нерухомої частини машини
(статорі) будується звичайний, фіксований тип сітки скінченних елементів.
У першому випадку, в рухомій області (області якоря) будується
спеціальний тип сітки, що має властивість деформуватися під час зміни
положення якоря за заданим законом. За такої умови відбувається рух
граничних вузлів деформованої частини сітки один відносно одного, і відносно
нерухомих вузлів стаціонарної сітки.
У другому випадку, відносне розташування вузлів рухомої частини сітки
залишається незмінним, але, відповідно до заданого закону руху, відбувається
переміщення рухомої сітки відносно нерухомої.
Обидва підходи мають свої переваги та недоліки. Так, надмірна
деформація сітки може призвести до зменшення точності розрахунку, тому
періодично необхідно здійснювати оцінку якості форми сітки.
У рухливій сітці такої проблеми немає, оскільки взаємне положення
вузлів залишається незмінним і якість сітки залишається однаковою впродовж
усього розрахунку. Крім того, такий підхід дає змогу зменшити час
моделювання, внаслідок меншого використання обчислювальних ресурсів.
Проте цей спосіб має геометричні обмеження, і не може застосовуватися під
час моделювання, наприклад, багатокомпонентного руху, чи у разі складної
геометрії машини.
Переміщення рухомої сітки може здійснюватися згідно із заданим
наперед законом руху, що зазвичай використовується для моделювання машин,
які працюють у генераторному режимі. Під час моделювання двигунів,
мультифізична задача вирішується сукупно з диференційними рівняннями руху
якоря, і закон руху сітки визначається за результатами рішення цих рівнянь.
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Більш детально з методами розв’язання задач із застосуванням рухомої сітки
можна ознайомитись у [135, 136].
Конструкція дослідної машини показана на рис. 3.17, а. Статор двигуна
має шихтоване осердя 1 із електротехнічної сталі, та обмотку з двох котушок 2.
Якір машини містить намагнічений в аксіальному напрямку постійний магніт 3
та два масивні полюси 4, які виконані з конструкційної сталі.

а
б
Рис. 3.17 Будова дослідної машини (а) та її розрахункова геометрія (б)
Еквівалентна механічна схема (рис. 3.18) представлена зосередженою
масою ma, що здійснює коливання відносно положення механічної рівноваги з
координатою х = 0 під дією електромагнітної сили двигуна Fev. Відновлювальні
та дисипативні сили представлені через відповідні коефіцієнти жорсткості
пружної підвіски kv та в’язкого тертя bv.
Силова

характеристика

навантаження

подана

сумою

пружної

компоненти, пропорційної до переміщення якоря ЛМД х, та сили в’язкого
тертя, пропорційної швидкості v, тобто
Fl  kl x  bl v ,

(3.8)
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де kl, bl – відповідно коефіцієнти жорсткості та в’язкого тертя навантаження.
Подібний характер навантаження є типовим, зокрема, для приводів компресорів
[137, 138].

Рис. 3.18 Механічна схема заміщення ЛМД вібраційної дії
Застосовуючи другий закон Ньютона до механічної схеми заміщення на
рис. 3.18, отримаємо таке рівняння балансу сил

d 2x
dx
dx
ma 2  Fev  k v x  kl x  bv
 bl
.
dt
dt
dt

(3.9)

Наявність масивних полюсів на якорі ЛМД зумовлює протікання
вихрових струмів та відповідні магнітні втрати. Для їхнього врахування,
розрахунок виконувався на підставі рівнянь нестаціонарного магнітного поля в
часовій області (1.19).
Внаслідок
осесиметричній

осьової
постановці,

симетрії
для

машини,

розрахункової

задача

вирішувалася

геометрії

показаної

в
на

рис. 3.17, б.
У циліндричній системі координат, векторний магнітний потенціал A має
єдину υ-компоненту A  (0, A , 0) .
Для відповідних розрахункових областей (див. рис. 3.17, б) рівняння поля
задавалися таким чином.
Для областей навколишнього середовища (D1, D6, D10, D11)





  01  A  0 .
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Масивні полюси якоря (області D3, D4) виконані з конструкційної сталі,
та мають радіальні розрізи для зменшення інтенсивності вихрових струмів.
Для рухомих провідних областей рівняння поля матимуть такий вигляд:
 Fe





A
   0r 1  A   Fe  V    A   FeVeD3,D4 ;
t

 JdSD3  0 ;
S D3

 JdSD4  0 ; – полюси якоря (області D3, D4);
SD4

br





A
   01  A  br  V    A  0 – немагнітний стрижень (область D2),
t

де V = (0,vz,0) – вектор швидкості руху якоря; VeD 3 , VeD 4 – скалярні електричні
потенціали; SD3, SD4 – площі перетину полюсів; J – густина індукованого
струму.
Для областей полюсів задавалася характеристика намагнічування сталі
згідно з виразом
H   B  B ,
1

де H – напруженість магнітного поля.
Основна крива намагнічування конструкційної сталі (Ст4), отримана за
результатами власних досліджень, представлена на рис. 3.19.

Рис. 3.19 Основні криві намагнічування
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Провідність матеріалу полюсів визначена за допомогою дослідних зразків
конструкційної сталі й становить 4,71·106 См/м.
Для магнітопроводу статора (область D9) крива намагнічування
апроксимувалася таким виразом [139]:

 

B H *  c1  с2 H * 

H

c3
*

 c4



с5

– для H > 100;

BH   0 – для H = 0,
де H *  H  104 ; с1 = 2,025; c2 = 0,012; c3 = -0,14; c4 = 0,0033; c5 = 0,51 –
коефіцієнти,

що

відповідають

матеріалу

магнітопроводу

(шихтована

електротехнічна сталь 3411). Результат апроксимації показано на рис. 3.19
штриховою лінією.
Провідність матеріалу магнітопроводу статора приймається близькою до
нуля (невелике значення провідності не впливає на точність, але підвищує
стійкість алгоритму польового розрахунку [140]). Для нерухомих непровідних
областей розрахункове рівняння поля має вигляд





  0r 1  A  0 .
Обмотка ЛМД містить дві котушки (області D7, D8), що мають кожна по
300 витків, виконаних із мідного дроту діаметром 1,06 мм. Відповідна
електропровідність дорівнює σCu = 5,8·107 См/м. Рівняння поля, за наявності
стороннього струму, та за умови його рівномірного розподілу в перетині
провідників обмотки, запишеться як





  01  A  J e .

Густина струму обмотки Je визначається після розрахунку струму згідно з
рівнянням рівноваги напруг

w  2rA
 t dSn ,
S
n 1 n Sn

n2

uv  iv Rsv  

де w – кількість витків котушки, а Sn – її перетин.
Останнє рівняння встановлює зв'язок між електричними величинами
(напругою та струмом) та польовими.
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Для матеріалу постійного магніту (область D5) задається рівняння стану
B  0r H  Brem ,

де Brem – залишкова магнітна індукція. Для постійного магніту типу NdFeB,
марки N42, цей параметр, згідно з [141], становить 1,3 Тл; μr = 1,05. Відповідне
рівняння поля має вигляд





  0r 1    A  Brem   0 .
Як граничні умови, задано умову симетрії відносно осі z (див.
рис. 3.17, б), та умову магнітної ізоляції на зовнішніх границях розрахункових
областей D6, D10, D11 – A  0 .
Розрахунок електромагнітної сили, що діє на якір, виконується за
допомогою тензора тяжіння Максвела, згідно з виразом (1.11). Причому
розраховується осьова компонента (z) електромагнітної сили.
Для моделювання руху якоря застосовується інтерфейс рухомої сітки
(Moving Mesh) [133]. Області статора (D7, D8, D9, див. рис. 3.17, б) та область
повітря, що до нього прилягає (D6), мають фіксований тип розрахункової сітки
скінченних елементів. Тоді як рухома частина (області D1-D5) моделюється за
допомогою рухливої сітки, яка переміщується відповідно до рівняння руху
якоря (3.9). Області D10, D11 мають сітку, що деформується залежно від
поточного положення якоря.
Границі рухомої та нерухомої областей задаються як спільні (опція Identity
pair та гранична умова Continuity), щоб забезпечити безперервність залежної
польової змінної (векторного потенціалу Aυ) [133]. Водночас границі статора
(нерухомої частини) задаються як «границя-джерело», а границі рухомої
частини – «границя-призначення».
Відповідно до рекомендацій, наведених у [134], «границя-призначення»
повинна мати більш детальну сітку ніж «границя-джерело», для коректного
застосування граничної умови безперервності між рухомою та нерухомою
частинами.
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Для вирішення рівняння руху застосовується інтерфейс диференційних
рівнянь (Global ODEs and DAEs) [134]. Значення переміщення якоря, обчислене
на підставі виразу (3.9), визначає деформацію розрахункової сітки. Таким
чином, електромагнітна та механічна задачі вирішуються сумісно.
Для більш точного врахування ефекту вихрових струмів, на зовнішніх
границях областей полюсів (D3, D4) застосовувався спеціальний тип сітки з
граничними шарами. Товщина шарів задається відповідно до частоти
індукованих струмів.
Як відомо, глибина скін-шару залежить від частоти, провідності
матеріалу, його магнітної проникності й визначається формулою [142]
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,
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де δ – глибина скін-шару, м; σ – провідність матеріалу, См/м; fi – частота
індукованих струмів, Гц.
Товщина кожного шару розрахункової сітки границь полюсів якоря ЛМД
визначалася виразом
lay 


,
nlay

де nlay – кількість граничних шарів сітки (приймалося, що nlay = 4).
На рис. 3.20, а показано розрахункову сітку, побудовану відповідно до
наведених вище умов.
Результати розрахунку моделі, а саме розподіл модуля магнітної індукції
в перетині ЛМД та густини індукованих струмів у перетині полюса якоря,
представлено на рис. 3.20, б, в відповідно. Розрахунки відносяться до випадку
діючого значення струму в обмотці 4,75 А з частотою 24,9 Гц. Швидкість якоря
складає v = - 1,1 м/с, положення якоря х = 0.
Параметри механічної схеми заміщення є такими: kl = 10897 Н/м; bl =
20,6 кг/с; kv = 153291 Н/м; bv = 32 кг/с; маса коливальної частини (маса якоря та
приєднана маса пружної підвіски) складає ma = 6,72 кг.
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а

б
Рис. 3.20 Польова модель ЛМД

в

Миттєві значення напруги uv та струму iv ЛМД представлено на
рис. 3.21, а, для зазначених вище параметрів. На рис. 3.21, б показано часові
залежності електромагнітної сили Fev та швидкості якоря v.
Представлені на рис. 3.20, 3.21 розрахунки, відповідають режиму, коли
усі електромеханічні процеси є усталеними.
Результати розрахунку електромеханічних характеристик ЛМД, за
допомогою представленої вище мультифізичної моделі, показано на рис. 3.22
(лініями). Розрахунок проводився для трьох значень частоти: 24,2; 24,9; 25,6 Гц.
Потрібно зазначити, що час механічних перехідних процесів є досить
тривалим (для заданих параметрів ЛМД та навантаження, більше двадцяти
періодів напруги живлення). Для коректного налаштування розрахункової
моделі, розробник програмного забезпечення рекомендує додавати попередній
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крок стаціонарного розрахунку. Такий розрахунок забезпечує початкові умови
для наступного кроку – розрахунку в часовій області [143].

a

б
Рис. 3.21 Часові діаграми
У цьому разі, оскільки розрахунок стосується усталеного режиму, більш
зручним є інше налаштування. Після початкового розрахунку, під час
проведення

серії

обчислювальних

експериментів,

стаціонарний

крок

дослідження вилучається, а початкові умови для кожного наступного етапу
розрахунку приймаються з попереднього. У ході такого розрахунку послідовно
задаються відповідні значення навантаження, які поступово змінюються
(збільшуються або зменшуються) із заданим кроком, і виконується розрахунок
із початковими умовами попереднього дослідження.
Такий прийом дає змогу, по-перше, зменшити час перехідних процесів,
по-друге, сприяє підвищенню збіжності алгоритмів розрахунку програмного
забезпечення у найбільш критичний початковий період. Як наслідок, час
розрахунку суттєво скорочується.
Маркером

показано

результати

експериментальних

досліджень,

постановка яких наведена у [144]. Дослідний зразок магнітоелектричного
двигуна вібраційної дії має параметри, що відповідають прийнятим під час
польового розрахунку.
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г
Рис. 3.22 Розрахункові та експериментальні характеристики ЛМД
Характеристики розраховувалися за умови сталого значення струму – Iv =
4,75 А. Параметри навантаження варіюються в межах: bl = (17÷31) кг/с; kl =
(3600÷26100) Н/м. Як видно з представленого рисунку, результати розрахунку
добре узгоджуються з експериментальними даними, розбіжність із якими
становить 3%.
3.5 Висновки до розділу 3
У підрозділі 3.1 запропоновано модель ЛМД вібраційної дії, яка на
відміну від існуючих, враховує залежність параметрів схеми заміщення від
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робочої частоти, сили струму та режиму роботи. Це дало змогу дослідити вплив
вихрових струмів на параметри машини, та забезпечило підвищення точності
розрахунку електромеханічних коливальних процесів ЛМД (у середньому на
18%) у широкому діапазоні зміни робочої частоти (0-2000 Гц).
Показано, що індуктивність та потокозчеплення обмотки ЛМД залежать
від її положення, що впливає на динамічну поведінку системи. Оскільки
найбільша амплітуда коливань спостерігається на частотах, наближених до
частоти механічного резонансу ωr, то очевидно, що зміна параметрів у
залежності від переміщення, на цих частотах проявлятиметься найбільше.
Аналіз отриманих за допомогою розробленої моделі даних, свідчить про
значну залежність параметрів ЛМД від частоти. Також відбувається зменшення
коефіцієнту електромагнітної сили та індуктивності обмотки зі зростанням
частоти.
Для

отримання

залежностей

параметрів

ЛМД

від

частоти,

використовувалися методи експериментального дослідження та чисельного
розрахунку за допомогою СЕА. Показано, що результати розрахунку добре
узгоджуються з експериментальними даними.
У підрозділі 3.2 проведено розрахунок електромеханічних характеристик
ЛМД для двох режимів його роботи – для сталого значення напруги та струму
живлення, а також виконано порівняльний розрахунок за допомогою моделі з
постійними параметрами. Показано, що 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,
причому розбіжність значно збільшується зі зростанням робочої частоти.
Визначено, що активний механічний опір електромеханічної системи має
максимум на частоті фазового механічного резонансу ω0. Показано, що
реактивний механічний опір має два екстремуми та визначено їхні частоти.
Проведені експериментальні дослідження електромеханічних процесів
лінійного двигуна свідчать про достовірність результатів розрахунку згідно з
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розробленою комплексною моделлю з частотно-залежними параметрами схеми
заміщення.
У підрозділі 3.3 представлено Simulink-модель ЛМД вібраційної дії, а
також віртуальний стенд для отримання його робочих характеристик. На
підставі розробленої моделі, отримано робочі характеристики двигуна для двох
типів навантаження – «сухе тертя» та «в'язке тертя». Модель характеризується
мінімальним набором параметрів, і за необхідності може бути доповнена чи
уточнена, що дає змогу використовувати наведений підхід на різних етапах
проєктування вібраційних пристроїв на основі ЛМД.
У підрозділі 3.4 представлено мультифізичну модель, що суміщає
розрахунок

нестаціонарного

електромагнітного

поля

в

неоднорідному

нелінійному провідному середовищі з висококоерцитивними постійними
магнітами, з одночасним розрахунком рівнянь електричного та механічного кіл.
Застосування моделі дало змогу розрахувати електромеханічні характеристики
ЛМД для навантаження пружно-в’язкого типу, з урахуванням неінерційності
електромагнітних параметрів схеми заміщення.
Отримані

розрахункові

та

експериментальні

електромеханічні

характеристики, для навантаження пружно-в’язкого типу, свідчать, що
потужність останнього зумовлює відповідну зміну амплітуди коливань та
механічної потужності. Це необхідно враховувати під час проєктування
вібраційних приводів зі змінним навантаженням.
Розраховані за допомогою мультифізичної моделі характеристики добре
узгоджуються з даними експериментів, розбіжність із якими становить 3%.
_______________________________________________________________
Посилання: [8], [54], [56], [61], [82], [87], [112], [117-144] див. список
використаних джерел стор. 363-390.
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РОЗДІЛ 4
ЛІНІЙНІ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНІ ДВИГУНИ У ВІБРАЦІЙНИХ
БУДІВЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ ІЗ БАГАТЬМА СТУПЕНЯМИ ВІЛЬНОСТІ
У попередніх підрозділах було наведено моделі, а також виконано
розрахунок характеристик ЛМД вібраційної дії за умови, що його механічна
частина представлена одномасовою динамічною схемою. Отже, враховуючи
електричний складник, загальна кількість ступенів вільності такої системи
рівна двом.
У приводах будівельних машин і механізмів досить часто застосовуються
інші механічні схеми, зокрема двомасова або з більшою кількістю мас. Такі
схеми

використовуються,

наприклад,

у

машинах

для

ущільнення,

віброформування, віброзанурення, вібропереміщення тощо.
Очевидно, що рівняння, які описують електричну частину таких систем,
мають аналогічний вигляд до розглянутих раніше, оскільки змінюється тільки
механічна схема. Тому процес визначення параметрів електричної схеми
заміщення нічим не відрізняється від наведеного в попередньому розділі.
Однак збільшення ступенів вільності зумовлює значні відмінності в
характері взаємодії електричної та механічної частин, що в підсумку суттєво
впливає на характеристики приводу та ускладнює аналіз таких систем.
Аналітичний розв’язок рівнянь динаміки, навіть за суттєвих спрощень, не
завжди є можливим або доцільним, внаслідок громіздкості рішень. Тому,
зазвичай, дослідження таких систем проводять за допомогою чисельних
методів, як наприклад у роботах [4, 6, 7, 145].
Для двомасової вібраційної системи, представленої системою лінійних
диференційних рівнянь, вирази для розрахунку характеристик ЛМД вібраційної
дії можуть бути отримані аналітично [146]. В наступному підрозділі
запропоновано математичну модель двомасової системи, в якій параметри
навантаження враховуються як еквівалентні коефіцієнти жорсткості та в’язкого
тертя. На підставі розробленої моделі, отримано аналітичні вирази для
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розрахунку електромеханічних характеристик ЛМД приводу двомасової
вібраційної системи.

4.1

Модель

двомасової

вібраційної

системи

з

приводом

від

магнітоелектричного лінійного двигуна
Механічна модель двомасового вібраційного пристрою (рис. 4.1, а)
містить статор ЛМД 1, який жорстко прикріплений до робочого органу 2. Якір
двигуна 3 коливається під дією електромагнітної сили Fev відносно статора на
пружних елементах 4.
Для запису рівнянь, які описують електромеханічну систему з двома
коливальними масами, будемо вважати, що:
 переміщення коливальних мас відбувається по одній осі – x;
 коливальні маси моделі є абсолютно жорсткими тілами;
 нелінійність пружних елементів нехтується;
 дисипативні сили представлені еквівалентними коефіцієнтами
в’язкого тертя;
 система знаходиться в положенні механічної рівноваги, коли існує
статична рівновага між силою тяжіння та силами пружності;
 якір знаходиться в положенні, коли кожний полюс якоря
розміщується посередині між двома полюсами обмотки статора
(положення у якому потокозчеплення, зумовлене полем постійних
магнітів, дорівнює нулю).
Рівняння, що описують поведінку системи за вказаних вище припущень,
можуть бути записані в такому вигляді:





d 2 xа
dx
ma

F

k
x

b
;

ev
v
v
dt
dt 2

2
d xb
dxb 
dx
mb


F

k
x

b

k
x

b
,
ev
v
v
b b
b
dt
dt 
dt 2

uv  iv Rsv 

dΨs
;
dt

(4.1)
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де uv – напруга живлення ЛМД; iv – струм статора; Rsv – активний опір обмотки
статора; Ψs – потокозчеплення обмотки як функція струму статора iv та
положення якоря х; ma – маса якоря; ха – переміщення якоря відносно
нерухомої системи координат; Fev – електромагнітна сила ЛМД; kv – коефіцієнт
жорсткості пружин двигуна; х = ха - хb – переміщення якоря відносно статора
(див. рис. 4.1, а); хb – переміщення робочого органу; bv – коефіцієнт в'язкого
тертя двигуна; mb – маса робочого органу; kb – жорсткість пружин робочого
органу; bb – коефіцієнт в’язкого тертя навантаження.

а
б
Рис. 4.1 Еквівалентна механічна (а) та електрична (б) схеми пристрою
Перше рівняння системи (4.1) являє собою рівняння рівноваги напруг
обмотки ЛМД, і є нелінійним. Для запису рівняння в лінійному наближенні
вважатимемо, що коливання якоря відбуваються в межах полюсної поділки
Xm < τ/2, напруга джерела живлення та струм ЛМД є синусоїдними. Параметри
машини сталі й не залежать від режиму роботи. Електрична схема заміщення
(рис. 4.1, б) представлена послідовно з’єднаними опором Rsv, індуктивністю Lv
та джерелом ЕРС еv, що моделюють відповідно активний опір обмотки статора,
індуктивність обмотки статора та індуковану внаслідок руху якоря ЕРС.
Для ненасиченої машини із постійними параметрами, рівняння балансу
напруг в обмотці статора, відповідно до наведеної схеми заміщення,
запишеться в такому вигляді
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dΨpm dx
dΨs
di
(4.2)
 iv Rsv 

 Lv v ,
dt
dx
dt
dt
– потокозчеплення обмотки; Ψpm – потокозчеплення, що

uv  iv Rsv 

де Ψs  Ψpm  Lviv

створюється полем постійних магнітів як функція положення якоря х
(переміщення якоря відносно статора).
Залежність потокозчеплення Ψpm від переміщення, за умови, що Xm < τ/2,
можливо виразити лінійною функцією. Тоді електромагнітної сила запишеться
у вигляді Fev 

dΨpm
dx

iv  K Fv iv , а система (4.1) може бути представлена у

лінійному наближенні:




2
d x
dx

ma 2а  K Fviv  kv x  bv ;

dt
dt

2
d x
dx
dx 
mb 2b   K Fviv  kv x  bv
 kb xb  bb b ,
dt
dt 
dt

uv  iv Rsv  Lv

де K Ev 

dΨpm
dx

div
 K Ev v;
dt

(4.3)

– коефіцієнт ЕРС; KFv – коефіцієнт електромагнітної сили.

Система лінійних диференційних рівнянь із постійними коефіцієнтами
(4.3) може бути записана у частотній області:

U v  I v ( Rsv  jLv )  j X K Ev ;



 ma 2 X  ma 2 X b  K Fv I v  kv X  jbv X ;


 mb2 X b   K Fv I v  kv X  jbv X  kb X b  jbb X b ,

(4.4)

де ω – кутова частота напруги джерела живлення, що дорівнює частоті
коливань якоря.
З другого рівняння системи (4.4) визначимо Х
X

ma 2 X b  K Fv I v
 ma 2  kv  jbv

і підставимо у третє, звідки

K Fv I v ma 2
Xb 
,
C1  jC2

,

195

де C1  ma mb 4  mb 2 kv  ma 2 kb  kb kv  2bbbv  ma 2 kv ;
C2  3bv ma  bv mb 3  bv kb  bb ma 3  bb kv .

Відокремивши дійсну та уявну частини комплексного переміщення,
отримаємо
Xb 

K Fv I v ma 2C1
C12  C22



jK Fv I v ma 2C2

.

C12  C22

З останнього виразу, прийнявши початкову фазу струму рівною нулю,
визначимо амплітуду переміщення робочого органу

K

X bm 

  K

2
2
Fv I vm ma  C1
2
C12  C22







2
2
Fv I vm ma  C2
2
C12  C22





K Fv I vm ma 2



C12

 C22

.

(4.5)

З третього рівняння системи (4.4) визначимо Хb:
Xb 

 K Fv I v  kv X  jbv X
 mb 2  kb  jbb

,

і підставимо в друге, звідки

X

 K Fv I v mb 2  K Fv I v kb  jbb K Fv I v  K Fv I v ma 2
.
C1  jC2

Відокремлюючи дійсну та уявну частини комплексного переміщення,
отримаємо
X

 



K Fv I v C1  mb 2  kb  ma 2  C2bb
C12  C22

  jK

Fv I v

C m 

2

2

b



 kb  ma 2  C1bb

C12  C22

.

З останнього виразу, прийнявши початкову фазу струму рівною нулю,
визначимо відносну амплітуду переміщення якоря (переміщення якоря
відносно статора) ЛМД:
Xm 

 



  



2

K Fv I vm C1  mb 2  kb  ma 2  C2bb  C2 mb 2  kb  ma 2  C1bb
C12  C22

Розраховані

згідно

з

виразами

(4.5,

4.6)



2

.(4.6)

амплітудо-частотні

характеристики переміщення якоря та робочого органу, показані на рис. 4.2.
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Параметри двомасової вібраційної системи та ЛМД відповідають наведеним у
табл. 4.1. Діюче значення струму становить Iv = 35 А.
Таблиця 4.1
Параметри електромеханічної системи
Маса якоря ЛД ma, кг
Маса робочого органу mb, кг
Коефіцієнт в’язкого тертя ЛД bv, кг/с
Коефіцієнт в’язкого тертя навантаження bb, кг/с
Коефіцієнт жорсткості пружин двигуна kv, Н/м
Коефіцієнт жорсткості пружин робочого органу kb, Н/м
Амплітуда електромагнітної сили Fem, Н
Коефіцієнт електромагнітної сили ЛД KFv, Н/А
Полюсна поділка ЛД τ, м

55
1500
250
2300
78,41·104
2,14·107
1188
24
0,07

По осі абсцис відкладено відносну частоту – ω/ω0, де 0  kv
(характеристики наведено для випадку, коли
коливань представлена у відносних одиницях

kv

ma



X *bm 

kb

mb

X bm

ma

). Амплітуда

X b , де Xbm –

амплітуда коливань, що відповідає певному значенню частоти, X b  

2

базисна амплітуда.

Рис. 4.2 Амплітудо-частотні характеристики двомасової вібраційної системи

–
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З другого та третього рівнянь системи (4.4) визначимо j X :

j X 


 



K Fv I v C2  mb 3  kb  ma 3  2bbC1
C12

 

 C22



jK Fv I v C1  mb 3  kb  ma 3  2bbC2
C12  C22



.

Підставивши отриманий вираз у перше рівняння системи (4.4), маємо








K Fv K Ev C2С3  2bbC1  jK Fv K Ev C1С3  2bbC2

U v  I v  Rsv  jLv 
C12  C22


 ,



де С3  mb3  kb  ma 3 .
З цього рівняння випливає, що повний опір системи має електричний
Z e  Rsv  jLv та механічний
Z mec  Rmec  jX mec 



K Fv K Ev C2С3  2bbC1
C12

 C22

  jK

Fv K Ev

C С

C12

1 3

 2bbC2

 C22

 (4.7)

складники.
Після визначення опорів, коефіцієнт потужності ЛМД дорівнює

PFv 

Rsv  Rmec

Rsv  Rmec 

2

  X e  X mec 

2

,

(4.8)

де X e  Lv . Умова електричного резонансу в такій системі запишеться як

X e  Lv   X mec  



K Fv K Ev C1С3  2bbC2
C12  C22

.

На рис. 4.3 показано залежності еквівалентних механічних опорів Rmec,
Xmec, розрахованих за виразом (4.7), від частоти. Там же показано залежність
електричного реактивного опору X e  Lv .
Як видно з наведеного рисунку, реактивний механічний опір має дві
ділянки, що мають індуктивний характер, та дві ділянки з ємнісним опором.
Звідси випливає, що залежно від значень механічних та електричних опорів, у
такій системі можуть спостерігатись електричні резонанси на чотирьох різних
частотах коливань. Це ілюструє наступний рисунок – рис. 4.4, на якому
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показано залежність коефіцієнту потужності, розраховану за виразом (4.8), від
частоти.

Рис. 4.3 Залежність опорів ЛМД від частоти

Рис. 4.4 Коефіцієнт потужності ЛМД та ККД системи
Оскільки в прийнятій моделі й електромагнітна сила і швидкість якоря є
гармонічними функціями, то використовуючи аналогію із синусоїдними
електричними колами, механічну потужність ЛМД можна подати таким
виразом

Pmec  FevV cos* ,
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де

–

Fev , V

середньоквадратичні

(ефективні)

значення

відповідно

електромагнітної сили та швидкості якоря; θ* – кут фазового зсуву між
електромагнітною силою та швидкістю.
Враховуючи, що V 

Ev

K Ev



I v Z mec

K Ev , а Fev  K Fv I v (тут Еv – діюче

значення індукованої ЕРС), і використовуючи поняття трикутника механічного
опору, як це прийнято в електротехніці (звідки Rmec  Z mec cos* ), можемо
записати

Pmec
де Rmec 





2 2
I v Z mec
K Fv 2
K Fv
I v C2С3  2bbC1
*
 Fev
cos  
I v Rmec 
,
K Ev
K Ev
C12  C22



K Fv K Ev C2С3  2bbC1
C12

 C22



(4.9)

– активна частина механічного опору з

виразу (4.7).
З того ж виразу, повний механічний опір
Z mec 

2
Rmec



2
X mec



K Fv K Ev

C С

2 3

 
2

 2bbC1  C1С3  2bbC2
C12  C22



2

.

Вираз (4.6), для відносної амплітуди коливань якоря, отримано за умови,
що струм Іv = const. Амплітуда коливань, коли Uv = const, може бути визначена
з урахуванням того, що

I vm 

U vm
( Rsv  Rmec )  ( X e  X mec )
2

2

.

(4.10)

Тоді

Xm 

Ev
I Z
U vm Z mec
 vm mec 
.
2
2
K Ev 
K Ev 
K Ev  ( Rsv  Rmec )  ( X e  X mec )

(4.11)

Амплітудо-частотна характеристика для цього режиму, розрахована
згідно з (4.11), показана на рис. 4.5. Як видно з рисунку, частоти амплітудних
резонансів мають дещо вищі значення порівнюючи з випадком Іv = const (див.
рис. 4.2). Це пояснюється зменшенням сумарного реактивного опору системи
на цих частотах, та, як наслідок, зростанням струму (див. рис. 4.5), а отже й
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амплітуди. Оскільки діюче значення струму ЛМД суттєво залежить від частоти,
то такий режим роботи може застосовуватись у незначних межах зміни частоти
та параметрів навантаження.
Вирази

(4.10,

4.11)

можуть

використовуватися

для

розрахунку

номінального режиму роботи ЛМД приводу двомасової вібраційної системи.

Рис. 4.5 Амплітудо-частотна характеристика та струм для режиму Uv = const
У прийнятій розрахунковій моделі ЛМД, активна потужність споживання
енергії Рv є сумою механічної потужності Pmec та потужності електричних втрат
РR  I v2 Rsv :

Pv  Pmec  РR 



2 2
K Fv
I v C2С3  2bbC1

C12

 C22

 I

2
v Rsv .

(4.12)

Корисна потужність Pl менша за механічну на значення потужності
механічних втрат Pmec.f, тобто Pl  Pmec  Рmec . f . Потужність механічних втрат
(втрат на в’язке тертя у двигуні) для синусоїдних переміщення та швидкості
визначиться виразом

Рmec . f 

bv t 2
bv 2 X m2
v
dt

.

Т t T
2

(4.13)

Піcля підстановки (4.6) у (4.13), вираз для потужності механічних втрат
набуде вигляду
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Рmec . f 



2 2
K Fv
I v bv 2 C1С4  C2bb 2   C2С4  C1bb 2

C

2
1

 C22



2

,

де С4  mb 2  kb  ma 2 .
Тоді корисна потужність дорівнюватиме

Pl 







2 2
K Fv
I v C2С3  2bbC1 C12  C22

C

2
1



 C22



2



2 2
K Fv
I v bv 2 C1С4  C2bb 2   C2С4  C1bb 2



C12

а ККД визначиться виразом



2
 C22





,

(4.14)




2
Pl
K Fv
C2С3  2bbC1 C12  C22

 2

Pv
K Fv C2С3  2bbC1  Rsv C12  C22 C12  C22

 
 

K b  C С  C b    C С  C b  

K C С   b C  R C  C C  C  .
2
Fv v
2
Fv

2

2

1 4

2

2

2 3

b 1

2

b

sv

2
1

2 4
2
2

1
2
1

b

2
2

(4.15)

Залежність ККД від частоти, розрахована згідно з (4.15), показана на
рис. 4.4.
На рис. 4.6 показано залежності потужностей ЛМД: корисної Рl,
потужності споживання Рv (визначених за виразами 4.14, 4.12 відповідно) та
реактивної потужності Qv.

Рис. 4.6 Потужності ЛМД
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Остання розраховувалася згідно з виразом
Qv  I v2  X e  X mec  .

Як видно з рисунку, залежність реактивної потужності ЛМД від частоти
(для зазначених параметрів електромеханічної системи) має дві ділянки з
ємнісним

характером

потужності.

Максимальні

значення

потужності

споживання та корисної потужності спостерігаються на частотах механічного
резонансу. Це пояснюється зростанням амплітуди коливань якоря й індукованої
ЕРС та, як наслідок, збільшенням напруги живлення для підтримання сталого
значення струму.
Розглянута двомасова механічна схема є типовою, зокрема, для
вібраційних площадок, що застосовуються в будівельному виробництві під час
ущільнення бетону або формування бетонних виробів. Більш детальне
дослідження

динамічних

властивостей

таких

систем

(із

урахуванням

нелінійностей) зручно проводити чисельними методами. В наступному
підрозділі представлено чисельну модель двомасової вібраційної системи
«лінійний

двигун-віброплощадка»,

реалізовану

за

допомогою

методу

структурного моделювання.
4.2 Дослідження динамічних властивостей двомасової вібраційної
системи «лінійний магнітоелектричний двигун-віброплощадка»
Формування бетону на віброплощадках передбачає виконання двох
основних технологічних процесів. По-перше, бетонній суміші надається форма
виробу, по-друге, суміш ущільнюється до необхідного ступеня. Під час
віброформування, під дією сил тяжіння та інерції, частинки бетонної суміші
переукладаються, намагаючись зайняти більш стійке положення, формуючи
нову, стійкішу структуру. В цій структурі складники бетонної суміші
розміщуються більш компактно, займаючи менший об’єм.
На заводах залізобетонних виробів ущільнення найчастіше виконують за
допомогою вібрування на віброплощадках із вертикально направленими
гармонічними коливаннями [22]. Від якості ущільнення залежать міцність та
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довговічність виробів. Для збудження коливань здебільшого використовуються
дебалансні пристрої.
Застосування лінійних магнітоелектричних двигунів вібраційної дії у
приводах будівельних машин забезпечує низку переваг, основними з яких є
широкий частотний робочий діапазон, усунення механічних передач, а отже
надійність і низький рівень шуму, можливість регулювання експлуатаційних
характеристик в автоматичному режимі.
Конструкція площадки для віброущільнення (віброзмішування) бетонної
суміші наведена на рис. 4.7, а і містить лінійний двигун 1, платформу із
сумішшю 2, що закріплена на пружних елементах 3. На рис. 4.7, б наведена
еквівалентна схема коливальної механічної системи, яка містить дві маси –
якоря двигуна ma та площадки mp.

а

б
Рис. 4.7 Віброплощадка для ущільнення бетонної суміші (а) та її еквівалентна
механічна схема (б)
У ролі приводу віброплощадки розглядається ЛМД із безпазовою
структурою статора (див. рис. 1.16) з характеристиками, наведеними в табл. 1.4.
Математична модель двигуна реалізується за допомогою виразів
(1.12-1.22), доповнених рівняннями рівноваги сил для обох мас, записаних за
таких припущень:
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 площадка з бетонною сумішшю являє собою абсолютно жорстке
тіло з масою, що враховує масу платформи та приєднану масу
бетонної суміші;
 переміщення якоря та платформи можливе тільки у вертикальному
напрямку;
 корпус двигуна жорстко з'єднується з віброплощадкою.
Рівняння руху кожної маси матимуть такий вигляд:


dt 2


d 2xp
dx p
dx
dx

mp

k
x

b

F
sign

F

k
x

b

0
,
v
v
Cf
ev
p
p

dt
dt
dt
dt 2

ma

d 2 xa

 kv x  bv

dx
dx
 FCf sign
 Fev ;
dt
dt

(4.16)

де ma – маса якоря; xa – абсолютне переміщення якоря; kv – коефіцієнт
жорсткості пружин двигуна; x = хa – хp – переміщення якоря відносно статора;
bv – коефіцієнт в'язкого демпфування двигуна; FCf – сила сухого (кулонівського)
тертя; Fev – електромагнітна сила; mp – маса віброплощадки з бетонною
сумішшю та двигуном; xp – переміщення віброплощадки; kp – коефіцієнт
жорсткості пружин віброплощадки; bp – коефіцієнт в'язкого демпфування
віброплощадки.
Параметри моделі ЛМД визначалися за результатами чисельного
розрахунку магнітного поля в його активній зоні. Постановка задачі аналогічна
наведеній у підрозділі 3.1. Задача вирішувалась як осесиметрична, в
магнітостатичному наближенні.
За

результатами

розрахунків

були

отримані

такі

значення

потокозчеплення та індуктивностей: Ψm = 2,35 Вб; Lav = 0,071 Гн;
Lvm = 0,0035 Гн.
Для

дослідження

динамічних

властивостей

системи

«ЛМД-

віброплощадка» було розроблено її модель у середовищі Matlab/Simulink [6],
що показана на рис. 4.8.
Живлення двигуна здійснюється від керованого джерела синусоїдної
напруги, частота якого з часом повільно зростає від 0 Гц до 50 Гц.
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Рис. 4.8 Simulink-модель системи «ЛМД-віброплощадка»
Блок

Vibrator

(Electrical

subsystem)

реалізує

віртуальну

модель

електричної частини двигуна, що описується виразами (1.16, 1.20, 1.21), а блок
Vibrator (Mechanical subsystem) реалізує модель механічної частини згідно з
системою рівнянь (4.16).
Вхідними сигналами електричного блоку є положення якоря х та напруга
живлення uv, а механічного блоку – значення електромагнітної сили Fev, що діє
на якір двигуна.
Розрахунки проводилися для таких параметрів моделі: ma = 77 кг; bv =
1350 кг/с; kv = 0,687·106 Н/м; mp= 200 кг; bp = 7500 кг/с; kp = 1,97·106 Н/м; FCf =
15 Н; Rsv = 5,1 Ом; τ = 0,071 м.
Резонансні характеристики наведені на рис. 4.9 звідки видно, що для
заданих значень параметрів існують дві резонансні частоти, за яких амплітуди
переміщення якоря двигуна і площадки з бетонною сумішшю набувають
максимальних значень. На частоті першого резонансу (f1 = 11,8 Гц) амплітуда
коливань якоря дорівнює 0,00395 м, а швидкість – 0,292 м/с. На частоті другого
резонансу (f2 = 26,6 Гц) амплітуда коливань якоря є дещо меншою (0,00325 м),
проте швидкість, внаслідок зростання частоти, значно більша – 0,54 м/с.
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Рис. 4.9 Осцилограми переміщення якоря х, швидкості якоря v, переміщення
площадки хp, швидкості площадки vp, залежно від частоти джерела живлення
двигуна
Під час першого резонансу амплітуда коливання площадки з бетонною
сумішшю дорівнює 0,00276 м, а швидкість – 0,225 м/с. Для другого резонансу
амплітуда становить 0,00123 м, швидкість – 0,197 м/с.
На рис. 4.10 показані напруга живлення uv, струм iv та електрична
потужність pv=uviv двигуна. З рисунку видно, що значення струму та
потужності ЛМД, за низької частоти, досить значні, внаслідок малого
реактивного опору обмотки та швидкості якоря.
Важливою характеристикою системи є миттєва механічна потужність
двигуна pmec, що визначається як добуток електромагнітної сили Fev та
швидкості якоря v. Ця характеристика наведена на рис. 4.11, звідки видно, що
на першому резонансі (f1 = 11,8 Гц) максимальне значення миттєвої потужності
складає 778,4 Вт, другий резонанс (f2 = 26,6 Гц) ілюструє дещо вищі
показники – 1091,5 Вт.
Середнє за період значення механічної потужності двигуна Рmec наведено
на рис. 4.12 звідки видно, що на частоті першого резонансу механічна
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потужність має значення 290,8 Вт, а на частоті другого резонансу потужність
підвищується до 542,1 Вт.
На рис. 4.13 представлено залежності ККД від частоти, окремо для
двигуна (крива 1) а також для всієї системи (крива 2).

Рис. 4.10 Віртуальні осцилограми електричних характеристик двигуна

Рис. 4.11 Миттєва механічна потужність ЛМД залежно від частоти джерела
живлення

Рис. 4.12 Механічна потужність двигуна залежно від частоти джерела живлення
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Рис. 4.13 ККД лінійного двигуна (1) та системи «лінійний двигунвіброплощадка» (2), відношення Рv/F0 (3) залежно від частоти джерела
живлення
За прийнятої розрахункової моделі, корисна потужність, що віддається в
навантаження, витрачається на покриття втрат на еквівалентне в'язке тертя
віброплощадки із сумішшю і дорівнює
Рl 

bp

t

2

 v p dt .
Т t T

ККД двигуна η та всієї системи «лінійний двигун-віброплощадка» Ση
розраховувались як:
t

t

t T

t T

  Pmec /(T 1  uviv dt ) ;    Pl /(T 1  uviv dt ) .

Найбільше значення ККД відповідає частоті другої головної форми
коливань і дорівнює 0,37 для лінійного двигуна, та 0,1 для всієї системи.
Водночас відношення потужності споживання Рv до амплітуди сили інерції
робочого органу F0 дорівнює 0,19 Вт/Н, що є меншим на 9% за аналогічний
показник для площадок із обертовим приводом від асинхронних двигунів [1].
Для першого резонансу ці показники становлять відповідно: η = 0,1; Ση = 0,07;
Pv/F0 = 1,7 Вт/Н.
Перевагою чисельних методів дослідження є усунення обмежень щодо
кількості ступенів вільності системи та можливість реалізувати практично
будь-який тип навантаження. В наступному підрозділі розглянуто застосування
ЛМД у ролі збудника коливань установки для вібраційного занурення
будівельних елементів (паль, шпунтів тощо).
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4.3 Моделювання електромеханічних процесів лінійного двигуна
приводу віброзанурювача будівельних елементів
Підвищення ефективності роботи пристроїв із ЛМД потребує детального
вивчення електромеханічних процесів, що відбуваються під час роботи приводу
в складі того, чи іншого механізму або машини. Крім того, з практичного
погляду, необхідно знати також і кількісні показники процесу – потужність
споживання, швидкість занурення, максимально можливу глибину занурення
залежно від параметрів ЛМД, типу палі та опору ґрунту.
Для дослідження вібраційної системи була прийнята пружно-пластична
модель взаємодії палі та ґрунту [147], що характеризується такими
припущеннями: передбачається, що паля являє собою трубу з відкритим
кінцем, далі паля; між боковою поверхнею палі та ґрунтом існує тільки сухе
тертя, значення якого залежить від глибини занурення палі; ґрунт, що оточує
палю, нерухомий; лобовий опір зануренню представлено у вигляді ущільненого
ґрунтового ядра (пробки), що через пружину, яка моделює жорсткість ґрунту,
взаємодіє з палею, причому переміщення пробки можливе тільки після
подолання сили лобового опору ґрунту.
Наведеним припущенням відповідає розрахункова схема, представлена на
рис. 4.14, де показано три рухомі маси – якір ЛМД ma, статор двигуна ms,
закріплений на палі, та ущільнена ґрунтова пробка mpl.
Поклавши, що початок координат пов'язаний із нерухомою відносно
ґрунту точкою, за додатного напрямку координатної осі вниз, рівняння руху
кожної маси запишуться:


dt 2

2

d xs
dxs
dx
dx
ms
 ms g  kv x  Fb sign
 Fev  bv
 FCf sign
 k gr ( xs  x pl ); (4.17)
dt
dt
dt
dt 2

2

d x pl

m pl
 k gr ( xs  x pl )  F fr ,
2

dt
ma

d 2 xа

 Fev  kv x  bv

dx
dx
 FCf sign ;
dt
dt
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де ma – маса якоря ЛМД; Fev – електромагнітна сила як функція положення
якоря х та струму статора іv; х = ха – хs – переміщення якоря відносно статора;
ха – переміщення якоря відносно початку координат; хs – переміщення статора
ЛМД та палі; kv – коефіцієнт жорсткості пружин ЛМД; bv – коефіцієнт в'язкого
тертя двигуна; FCf – сила сухого (кулонівського) тертя двигуна; ms – маса палі
разом із двигуном та приєднаним вантажем; g – прискорення вільного падіння;
Fb – опір ґрунту на боковій поверхні палі; mpl – маса ґрунтової пробки (може
інтерпретуватися як маса приєднаного до палі ґрунту, що коливається разом із
нею); kgr – коефіцієнт пружності ґрунту; Ffr – лобовий опір ґрунту; h0 – межа
пружної деформації ґрунту; хpl – переміщення ґрунтової пробки.

Рис. 4.14 Розрахункова схема тримасової системи «ЛМД-паля-ґрунт»: 1 – ЛМД;
2 – паля; 3 – якір ЛМД
За умови однорідності ґрунту, лобовий та боковий опір зануренню палі
може визначатися за формулами [148]:
F fr  mr RS fr ; Fb  um f f gr l ,
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де u – зовнішній периметр поперечного перетину палі; mf, mr – коефіцієнти, що





враховують спосіб занурення; f gr  0,168l 0,307  105 – розрахунковий опір на
боковій



поверхні

палі, Па;



l

–

глибина

занурення;

R   0,017l 2  1,434l  10,97  105 – розрахунковий опір під нижнім кінцем

палі, Па; Sfr – площа лобової поверхні палі.
Друге та третє рівняння системи (4.17) є кусковими, внаслідок
відмінності характеру опору ґрунту на різних етапах руху. Дослідження
характеристик системи можна провести чисельно, зокрема за допомогою
відповідної комп'ютерної моделі.
Згідно з прийнятою розрахунковою схемою, на всіх етапах руху палі на
неї діє приведене до кулонівського динамічне бокове тертя ґрунту Fb, значення
якого залежить від площі зануреної поверхні палі, а напрямок протилежний її
швидкості. На етапі руху палі в напрямку ґрунтової пробки (на рис. 4.14 вниз),
на палю діє пружна компонента лобового опору ґрунту k gr ( xs  x pl ) , що
моделюється пружиною зі змінною жорсткістю k gr 

F fr
h0

, характер зміни якої,

залежно від відстані до ґрунтової пробки, представлено на рис. 4.15.

Рис. 4.15 Залежність жорсткості ґрунту від амплітуди коливань
Після досягнення межі пружної деформації ґрунту (xs - xpr) > h0, на палю
діє сила лобового опору Ffr, значення якого змінюється залежно від глибини
занурення палі.
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Математична модель ЛМД реалізується як і в попередньому підрозділі, з
використанням виразів (1.12-1.22).
Чисельне

вирішення

рівнянь

динаміки

системи

проводилося

за

допомогою розробленої комп'ютерної моделі, в середовищі Matlab/Simulink.
Дослідна модель процесу вібраційного занурення палі (рис. 4.16) містить блоки
для розрахунку та вимірювання основних показників: переміщення хs та
швидкості vs палі, переміщення x та швидкості v якоря, електромагнітної сили
Fev, кута зсуву фаз між напругою та струмом φ, електричної потужності
споживання Рv та діючого значення струму іv ЛМД.

Рис. 4.16 Simulink-модель віброзанурювача з ЛМД
ККД

процесу

занурення

визначався

як

відношення

механічної

потужності, що необхідна для занурення палі з несучою здатністю Ркр зі
швидкістю Vs, до електричної потужності споживання двигуна Рv [147], або за
кожний період коливань
(t ) 

1 t vs ( F fr  Fb   G )
dt ,

T t T
Pv

(4.18)

де Т – період коливань; ΣG – сумарна вага двигуна, палі та приєднаного
вантажу.
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Фрагмент блоку Vibrator, що реалізує вирішення системи рівнянь (4.17),
показано на рис. 4.17, де перше рівняння системи представлено у вигляді
 d 2 x d 2 xs 
dx
dx
ma  2  2   Fev  kv x  bv
 FCf sign .
dt
dt
dt 
 dt
Живлення ЛМД здійснюється від джерела синусоїдної
uv  U vm sin t (блок AC Voltage Source).

(4.19)
напруги

Рис. 4.17 Реалізація рівнянь руху
Розрахунок проводився за початкових умов ха = хs = хpr = vа = vs = vpr = 0,
та 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.
Характеристики процесу (амплітуда коливання якоря Хm, струм ЛМД Іv,
кут зсуву фаз між напругою та струмом φ, швидкість занурення палі vs, фазовий
кут θ між електромагнітною силою Fev та переміщенням якоря х, ККД), у
режимі занурення палі, розраховувалися за умов варіації маси якоря ma =
70÷150 кг та коефіцієнту жорсткості пружної підвіски двигуна kv =
687154÷1287154 Н/м.
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Обчислення кутів (φ та θ) проводилося за першими гармоніками
відповідних величин.
На рис. 4.18 показано віброграму коливань та швидкість палі на глибині
занурення хs = 2,7 м (ma = 150 кг; kv = 987153 Н/м; f =12,5 Гц).

Рис. 4.18 Осцилограми руху палі: а – швидкість vs; б – переміщення хs
Основні показники процесу вібраційного занурення, представлені на
рис. 4.19, хоча й отримані для часткового випадку (kv = 687154 Н/м; ma =
100 кг), але мають типовий характер для зазначеного вище діапазону зміни
параметрів ma та kv.
Як видно з рис. 4.19, характеристики процесу суттєво залежать від
частоти джерела живлення, механічних параметрів системи, та змінюються з
глибиною занурення. Для того, щоб отримати чітку картину явищ, що
відбуваються в процесі занурення, та виявити найбільш ефективні режими
роботи, необхідно провести дослідження електромеханічних характеристик
двигуна в деяких фіксованих умовах. Для цього фіксувалася глибина
занурення, тобто значення лобового Ffr та бокового Fb опорів, що відповідають
певній

глибині

занурення

палі.

Характеристики,

отримані

зазначеним

способом, представлено на рис. 4.20.
Згідно з наведеним рисунком, найбільш вагомим чинником, який впливає
на ефективність роботи віброзанурювача, за прийнятої розрахункової моделі, є
резонансні властивості системи. Максимальний ККД процесу віброзанурення
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відповідає частоті фазового механічного резонансу, коли фазовий кут коливань
θ ≈ 90º (фазовий кут коливань знаходиться з кутом θ* у залежності θ*= θ - 90º,
тобто θ* – це кут між електромагнітною силою Fev та швидкістю якоря v). З
іншого боку, максимальна швидкість занурення спостерігається під час
амплітудного резонансу, тобто коли амплітуда коливання якоря – максимальна.

а

б

в
г
Рис. 4.19 Залежності глибини занурення палі хs(t) (а), фазового кута коливань
θ(t) (б), ККД η(t) (в) та споживаної енергії W(хs) (г) для різних частот джерела
живлення
Мінімальне діюче значення струму Iv спостерігається на частоті фазового
резонансу і мало залежить від маси якоря mа. З віддаленням від цієї точки,
струм зростає, причому більшим значенням маси якоря відповідає більше
зростання внаслідок того, що ЛМД долає значні сили інерції якоря. Це
необхідно враховувати під час побудови схеми керування віброзанурювачем.
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Рис. 4.20 Характеристики процесу занурення: kv = 687154 Н/м; mа = 100 кг;
хs = 1,5 м
Відношення потужності споживання Рv до амплітуди сили інерції
робочого органу F0 варіюється залежно від частоти, і становить 0,09 Вт/Н на
частоті 14 Гц, що є меншим на 10÷20% за аналогічний показник для
занурювачів поздовжнього типу з обертовим приводом від асинхронних
двигунів [22].
Вплив маси якоря на максимальну глибину занурення xs max та ККД
процесу ілюструє рис. 4.21.
Залежності максимальної глибини занурення від кута θ*, для різних
значень маси якоря ma (рис. 4.21, а), свідчить про те, що збільшення
коливальної маси призводить до збільшення максимальної глибини занурення.
Як видно з рис. 4.21, б, збільшення маси якоря призводить також і до
підвищення ККД процесу. Співвідношення між значеннями ККД та маси
варіюється залежно від глибини занурення, проте на частоті фазового
резонансу просліджується відповідність максимального ККД, максимальній
масі якоря, хоча й існує межа ефективного зростання ККД. Аналогічні
приведеним результати спостерігаються також у ексцентрикових вібраторах у
разі збільшення моменту ексцентриків, що показано наприклад у роботі [149].
З наведеного вище випливає, що підтримання оптимального ККД
віброзанурювача не завжди є самий ефективний спосіб керування, оскільки
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максимальний ККД не відповідає максимальним швидкості та глибині
занурення палі. Максимум глибини занурення відповідає максимальній
амплітуді коливання якоря, тобто амплітудному резонансу системи.

а

б
Рис. 4.21 Залежності максимальної глибини занурення палі хs max (а) та ККД η
(б) від фазового кута θ* для різних значень маси якоря: ma1 = 70 кг; ma2 = 100 кг;
ma3 = 120 кг; ma4 = 150 кг; kv = 987153 Н/м
Проведене дослідження далеко не є вичерпним, внаслідок значної ємності
задачі вібраційного занурення, і низка питань (наприклад вплив додаткового
вантажу

на

параметри

процесу,

характеристик

ґрунту,

значення

електромагнітної сили та ін.) тут не розглядалися. Проте наведена комплексна
розрахункова модель, за необхідності, може використовуватись і для
проведення інших аналогічних досліджень.
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4.4 Дослідження електромеханічних процесів ЛМД вібраційної дії в
режимі багатокомпонентного коливального руху
У попередніх підрозділах розглядався режим коливань із близьким до
гармонічного збудженням, і за умови, що коливання відбуваються вздовж
однієї

просторової

осі.

В

будівельних

вібраційних

машинах

можуть

використовуватися й інші типи коливань: полігармонічні (прямолінійні),
двокомпонентні (двокоординатні), просторові (трикоординатні) та ін.
Під час формування бетонних виробів складної форми, важливо
забезпечити рівномірність розподілу вібраційного навантаження по об’єму
виробу. Це може досягатися за допомогою бігармонічних або полігармонічних
коливань. Режим бігармонічних коливань є також ефективним у процесах
вібророзвантаження. В деяких випадках необхідно формувати більш складне
вібраційне поле заданої конфігурації.
Для створення різних режимів коливань, у вібраційних машинах із
обертовим приводом, встановлюється

декілька дебалансних

валів, що

обертаються в різних площинах [150]. Збільшення кількості валів негативно
впливає на надійність, а наявність значної кількості механічних передач знижує
ефективність та ускладнює керованість такими машинами.
Як

альтернатива

традиційним

обертовим

приводам

можливе

використання лінійних двигунів вібраційної дії. Одночасне застосування двох
або трьох ЛМД дає змогу отримати багатокомпонентні коливання робочого
органу в трьох перпендикулярних площинах, і в такий спосіб підвищити
ефективність віброзмішування для деяких типів сумішей [151], та обробляти
вироби складної форми.
4.4.1

Розрахункова

модель

вібраційної

системи

з

лінійним

електроприводом. Механічна схема вібраційної машини з робочим органом
типу «платформа» показана на рис. 4.22. До платформи 1, із навантаженням,
(суміш, матеріал та ін.) жорстко кріпляться ЛМД 2, 3, 4, що можуть утворювати
спрямовані коливання вдовж трьох координатних осей – x, y, z відповідно.
Платформа закріплена на пружних елементах.
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Залежно від режиму роботи та необхідної форми коливань, можливе
одночасне застосування одного, двох чи трьох ЛМД.

Рис. 4.22 Механічна схема вібраційної системи
Рівняння динаміки механічної системи, за трьома координатними осями,
для кожної з мас запишуться:
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(4.20)

де m1x, m1y, m1z – маси якорів двигунів 2, 3, 4 відповідно; x1, y1, z1 – абсолютні
переміщення якорів по осям x, y, z; k1x, k1y, k1z – коефіцієнти жорсткості пружин
ЛМД; x = х1 – х2, y = y1 – y2, z = z1 – z2 – відповідні переміщення якоря відносно
статора; b1x, b1y, b1z – коефіцієнти в'язкого демпфування відповідних ЛМД; Fcx,
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Fcy, Fcz – сили сухого тертя ЛМД; Fex, Fey, Fez – електромагнітні сили по осям x,
y, z; m2 – маса платформи разом із навантаженням та ЛМД; x2, y2, z2 –
переміщення платформи; k2x, k2y, k2z – коефіцієнти жорсткості пружин
платформи; b2x, b2y, b2z – коефіцієнти в'язкого демпфування платформи по осям
x, y, z.
Рівняння рівноваги напруг обмотки ЛМД (для однієї осі х) може бути
записане у вигляді
u x  i x Rx 

dΨх
,
dt

(4.21)

де uх – напруга живлення ЛМД; іх – струм в обмотці статора; Rх – активний опір
обмотки статора; Ψx  Ψрm ( x)  L( x)ix – потокозчеплення обмотки залежно від
положення якоря та струму в обмотці; Ψpm(x) – потокозчеплення, що
створюється постійними магнітами і яке залежить тільки від положення якоря;
L(x) – індуктивність обмотки як функція положення якоря.
Залежності потокозчеплення та індуктивності обмотки статора від
положення якоря, в розрахункової моделі ЛМД, апроксимуються синусоїдними
функціями виду (1.18, 1.19).
Миттєве значення електромагнітної сили, залежно від миттєвого значення
струму і потокозчеплення, визначається виразом (1.22).
4.4.2

Simulink-модель

вібраційної

системи

з

лінійним

електроприводом. Для дослідження механічних властивостей системи, було
розроблено її модель у середовищі Matlab/Simulink, що складається із трьох
підсистем, які реалізують рівняння руху по трьом осям та рівняння рівноваги
напруг ЛМД. Модель однієї з підсистем (для переміщення по осі х) показана на
рис. 4.23.
Живлення двигуна здійснюється від керованого джерела синусоїдної
напруги

u x (t )  U mx sin t . Блок Vibrator (Electrical subsystem) реалізує

віртуальну модель електричної частини системи, що описується рівнянням
(4.21), а блок Vibrator (Mechanical subsystem) реалізує віртуальну модель
механічної ланки – здійснює чисельне інтегрування системи рівнянь (4.20).
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Вхідними сигналами електричного блоку є положення якоря х та напруга
живлення uх, а механічного блоку – значення електромагнітної сили, що діє на
якір двигуна.

Рис. 4.23 Simulink-модель підсистеми для переміщення по осі х
Розроблена модель використовувалася для проведення моделювання
коливального руху з одночасною роботою двох та трьох ЛМД, результати якого
представлено далі.
4.4.3 Моделювання двокомпонентних коливань уздовж осей х, y.
Розрахунки проводилися для таких параметрів віброплатформи та ЛМД: m1х =
m1y = 77 кг; b1х = b1y = 1350 кг/с; k1х = k1y = 0,687·106 Н/м; m2 = 200 кг; b2х = b2y =
7500 кг/с; k2х = k2y = 1,97·106 Н/м; Fcх = Fcy = 15 Н; Rх = Ry = 5,1 Ом; τ = 0,071 м.
Значення потокозчеплення та індуктивностей: Ψmx = Ψmy = 2,35 Вб; Lav.x = Lav.y =
0,071 Гн; Lvm.x = Lvm.y = 0,0035 Гн, були отримані на підставі чисельного
розрахунку магнітного поля за методикою, наведеною в підрозділі 3.1. Усі
механічні параметри для маси m2 (див. рис. 4.22) є еквівалентними та
враховують параметри навантаження.
Для дослідження коливальної системи приймемо припущення, що
амплітуда коливань кожного з двигунів незначна, порівнюючи з розмірами
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платформи. Це дає змогу незалежно розглядати коливання кожного з двигунів,
що діють у перпендикулярних напрямках.
Для керування формою коливань платформи у площині x-y, необхідно
змінювати амплітуду, частоту та фазу джерел напруги, які живлять кожний
двигун. На рис. 4.24 показано вплив амплітуди напруги на форму коливань (тут
показано зміну у часі траєкторії руху платформи у площині x-y коли: Umх = 0 –
пряма 1; Umх = Umy – пряма 2; Umy = 0 – пряма 3; Umy = - Umx – пряма 4).
y, м
4

1

2

3

x, м

Рис. 4.24 Траєкторії руху платформи у площині x-y
У розрахунках приймалося, що початкові фази обох напруг дорівнюють
нулю ψx = ψy = 0 ( u x  U mx sin t , u y  U my sin t ), а частота дорівнює 26,6 Гц –
частота механічного резонансу.
З рисунка видно, що коливання мають гармонічний характер, причому
залежно від співвідношення амплітуд напруг, напрямок цих коливань може
змінюватися в широких межах.
Вплив фазового кута напруги живлення на форму коливань показано на
рис. 4.25: напруги з однаковими початковими фазами ψx = ψy = 0 – рис. 4.25, а; з
різними початковими фазами ψx = 0, ψy = /2 – рис. 4.25, б; ψx = 0, ψy = /4 –
рис. 4.25, в; ψx = 0, ψy =  – рис. 4.25, г.
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Рис. 4.25 Вплив фазового кута напруги живлення на форму коливань
Як можна бачити з рисунка, залежно від співвідношення фаз двох напруг,
можна отримати лінійні, кругові та еліптичні коливання. Причому у випадку
еліптичних коливань, кут нахилу еліпса можна регулювати зміною початкових
фаз напруг ψx, ψy.
4.4.4 Моделювання трикомпонентних коливань уздовж осей х, y, z. Як
було показано вище, використання двох лінійних двигунів дає змогу одержати
двокоординатні коливання віброплатформи у площині. За необхідності
отримання більш складної форми коливань у тривимірному просторі, доцільно
використовувати

три

двигуни,

кожен

із

яких

здійснює

рух

у
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перпендикулярному до інших напрямку. Для дослідження такої коливальної
системи, також приймемо припущення, що амплітуда коливань кожного з
двигунів незначна порівнюючи з розмірами платформи. Це дає змогу незалежно
розглядати коливання кожного з двигунів, що діють у перпендикулярних
напрямках. Параметри платформи та ЛМД, що діють по осях х, y та z
приймались ідентичними.
За результатами проведених розрахунків трикомпонентного коливального
руху платформи з навантаженням, було отримано коливання чотирьох форм:
прямої, кола, еліпса та складна траєкторія «вісімок» (рис. 4.26).
У разі однакових фаз напруг живлення всіх трьох ЛМД – ψx = ψy = ψz = 0
(рис. 4.26, а), просторова траєкторія являє собою пряму лінію в тривимірній
системі координат. Змінюючи амплітуду напруги живлення одного чи двох
двигунів, можливо здійснити нахил цієї прямої по відношенню до прийнятої
системи координат. Якщо синусоїдні напруги двох ЛМД зсунуті за фазою на
/2 по відношенню до третьої – ψx = 0, ψy = /2, ψz = 0 (рис. 4.26, б), то
траєкторія руху платформи описує в просторі коло. Коли всі три напруги мають
різні фази – розглядався випадок ψx = 0, ψy = /2, ψz = /4, траєкторія руху
еліпсоподібна (рис. 4.26, в).
Також, залежно від обраної амплітуди, нахил еліпса може змінюватись. У
разі зміни частоти джерела живлення одного чи кількох ЛМД, отримуємо
складну форму коливань. Так, якщо один ЛМД працює на першій резонансній
частоті fx = 11,8 Гц, а два інших – на другій fy = fz = 26,6 Гц, то траєкторія руху
подібна до «вісімки» (рис. 4.26, г).
Отже, використання одного, двох або трьох лінійних двигунів, дає змогу
отримати різні траєкторії руху вібраційної платформи в окремій площині та в
тривимірному просторі, що може бути використано для створення вібраційних
пристроїв зі складною керованою формою коливань.
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Рис. 4.26 Траєкторії руху платформи у тривимірному просторі
Вплив різної форми коливань, які були одержані для досліджуваної
системи, на ефективність того чи іншого вібраційного процесу, досліджено
недостатньо, і їхнє практичне застосування потребує проведення додаткових як
експериментальних, так і теоретичних робіт у галузі вібраційної механіки,
віброреології та ін.
4.5 Висновки до розділу 4
У підрозділі 4.1 представлено математичну модель та отримано
аналітичні вирази для розрахунку електромеханічних характеристик лінійного
магнітоелектричного двигуна приводу двомасової вібраційної системи.
Виявлено, що досліджувана електромеханічна система має дві частоти
механічного резонансу (коли спостерігається максимальне значення амплітуди
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коливань), та може мати до чотирьох частот електричного резонансу (коли фази
напруги та струму співпадають). Для забезпечення високого значення
коефіцієнту потужності, реактивний електричний опір має компенсуватися
реактивним механічним опором. Причому останній залежить як від параметрів
двигуна, так і від параметрів навантаження, а також від робочої частоти.
Як свідчить проведений аналіз, режим роботи ЛМД, коли струм Іv = const,
може застосовуватися в широкому діапазоні зміни робочої частоти і є більш
універсальним, оскільки забезпечує захист двигуна від перевантажень.
Натомість режим роботи, коли Uv = const, може застосовуватись у незначних
межах зміни частоти та навантаження.
У

підрозділі

4.2,

за

допомогою

Simulink-моделі

двомасової

електромеханічної системи «ЛМД-віброплощадка» для ущільнення бетону,
визначено, що в такій системі є дві частоти механічного резонансу, коли
амплітуда коливань і швидкість якоря та площадки набувають максимальних
значень. ККД двигуна і процесу в цілому є вищими на частоті другої головної
форми коливань. Це відбувається внаслідок меншого струму й втрат двигуна та
більшої швидкості якоря. Водночас відношення потужності споживання до
амплітуди сили інерції робочого органу становить 0,19 Вт/Н, що на 9% менше
за аналогічний показник для вібраційних площадок із обертовим приводом від
асинхронних двигунів.
У підрозділі 4.3, за допомогою розробленої комп’ютерної моделі
лінійного магнітоелектричного двигуна, встановлено, що під час вібраційного
занурення будівельної палі в ґрунт максимальний ККД процесу та мінімальне
діюче значення струму двигуна відповідають частоті фазового механічного
резонансу ω0 (коли співпадають фазові кути електромагнітної сили та
швидкості руху якоря). Відношення потужності споживання до амплітуди сили
інерції робочого 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.
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Для підвищення ефективності будівельних технологічних процесів
(наприклад під час обробки виробів складної форми) за допомогою формування
тривимірного вібраційного поля заданої конфігурації, в підрозділі 4.4
запропоновано застосування трьох лінійних двигунів, що одночасно діють у
трьох взаємно перпендикулярних напрямках. Така конструкція дає змогу за
допомогою зміни амплітуд напруг, фаз та частот джерел живлення цих
двигунів, отримувати різні траєкторії руху робочого органу, як в окремій
площині, так і в тривимірному просторі, впливаючи на ефективність
технологічного процесу.
_______________________________________________________________
Посилання: [1], [4], [6], [7], [22], [145-151] див. список використаних
джерел стор. 363-390.
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РОЗДІЛ 5
РЕЖИМИ РОБОТИ ЛІНІЙНОГО МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНОГО
ДВИГУНА З ВІБРОУДАРНИМ ТИПОМ НАВАНТАЖЕННЯ
У деяких будівельних технологічних процесах кращу ефективність
забезпечують асиметричні режими коливань, коли прискорення робочого
органу залежить від напрямку його дії. До таких процесів належать, зокрема,
процеси занурення, транспортування, а також формування та ущільнення
бетонних виробів [22].
Залежно від характеру динамічної дії на бетонну суміш, віброплощадки
діляться на три категорії: вібраційні, віброударні та ударні [152].
У вібраційних площадках технологічний ефект досягається внаслідок
надання бетонній суміші гармонічних коливань. Причому вертикально
спрямовані коливання характеризуються однаковим прискоренням робочого
органу у верхньому (коли суміш рухається вгору) та нижньому (коли суміш
рухається

вниз)

положеннях.

«Верхнє»

прискорення

сприяє

процесу

переукладання часток суміші, а нижнє забезпечує ущільнення суміші, і його
значення має бути якомога більшим.
Однак у дебалансних вібраційних площадках неможливо досягти значних
прискорень (за умови їхньої рівності), оскільки надмірне «верхнє» прискорення
спричиняє розшаровування суміші та втягування в неї повітря, що погіршує
якість бетону. Тому, для утворення асиметричного режиму коливань,
застосовуються віброплощадки віброударного та ударного типів.
В ударно-вібраційних машинах частота коливань основного тону має
суттєвий вплив на процес формування та ущільнення, на відміну від суто
ударних, в яких такої залежності немає. Ударна дія сприяє витісненню пухирів
повітря, розташованих на горизонтальних та похилих поверхнях. Тому під час
формування виробів таким способом, зовнішня поверхня виробу є більш
рівною та гладкою, що необхідно, наприклад, під час формування декоративних
архітектурних форм.
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Отже, застосування віброударної технології у виробництві бетонних
виробів дає змогу збільшити прискорення робочого органу з одночасним
зменшенням частоти, що позитивно впливає на ефективність приводу.
Головними завданнями поданих далі досліджень були такі:
 розроблення

математичних

моделей

для

розрахунку

електромеханічних процесів ЛМД вібраційної дії з навантаженням
ударного типу, та дослідження впливу параметрів навантаження на
характеристики машини;
 дослідження

динамічних

електромеханічної

системи

властивостей
з

приводом

двомасової
від

лінійного

магнітоелектричного вібраційного двигуна під час роботи на
віброударне навантаження.

5.1

Моделювання

електромеханічних

процесів

лінійного

магнітоелектричного двигуна привода одномасової віброударної системи
5.1.1 Розрахункова

модель

віброударної

системи

з

лінійним

двигуном. Електрична схема заміщення. В ролі збудника періодичної
електромагнітної

сили

Fev

розглядається

циліндричний

лінійний

магнітоелектричний двигун вібраційної дії, будова якого показана на
рис. 3.17, а.
У цьому ЛМД, для забезпечення вібраційної стійкості та спрощення
конструкції, полюси якоря виконані масивними з конструкційної сталі. Це
зумовлює наявність вихрових струмів, що необхідно враховувати під час
розрахунку характеристик двигуна. Відповідні магнітні втрати можуть бути
подані дією еквівалентного опору, що характеризує розсіювання енергії в
полюсах.
Розрахункова електрична схема заміщення двигуна представлена на
рис. 5.1, де Rsv, Lv – відповідно активний опір та індуктивність обмотки статора,
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еv – ЕРС, індукована внаслідок руху якоря, Rmag – активний опір, що відповідає
магнітним втратам в осерді.

Рис. 5.1 Електрична схема заміщення ЛМД
У схемі заміщення опір обмотки статора Rsv приймається сталим.
Індуктивність обмотки Lv є функцією переміщення якоря відносно статора, а
також враховується її зміна залежно від робочої частоти ЛМД. Передбачається,
що розрахунок характеристик віброударної системи (ВУС) проводиться для
сталого значення струму в обмотці ЛМД, тому опір Rmag приймається залежним
тільки від робочої частоти. ЕРС руху якоря дорівнює ev  

dΨpm
dt

, де Ψpm –

потокозчеплення обмотки статора, зумовлене полем постійних магнітів, і яке є
функцією положення якоря.
Враховуючи зазначене, і відповідно до заступної схеми, диференційне
рівняння рівноваги напруг обмотки статора машини може бути записане у
вигляді:





u v  iv Rsv  Rmag  Lv

dΨ pm dx
div dLv dx
,

iv 
dt
dx dt
dx dt

(5.1)

де uv, iv – відповідно напруга та струм обмотки двигуна; х – переміщення якоря
відносно статора.
За наведеної конструкції ЛМД (коли немає зубцевих гармонік та
міжзубцевих сил зчеплення), електромагнітну силу можливо виразити через
похідну від магнітної енергії, згідно з виразом (1.17).
Рівняння

(5.1,

1.17)

будуть

використовуватися

для

визначення

характеристик ВУС, відповідно до механічної схеми заміщення поданої далі.
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Механічна схема заміщення. Є значна кількість різних динамічних схем
віброударних машин, які застосовуються у будівництві [18, 22, 152-156]. В
одномасовій схемі (рис. 5.2), ЛМД вібраційної дії 1 за допомогою ударника 2
періодично здійснює удари по демпферу 3. Між ударником та демпфером є
попередній зазор Δ. Система здійснює переміщення під дією періодичної
електромагнітної сили Fev.

Рис. 5.2 Механічна схема одномасової ВУС
Приймаються такі вихідні припущення:
 коливальні маси являють собою абсолютно жорсткі тіла;
 поведінка пружних елементів описується законом Гука, тобто їхня
жорсткість є постійною величиною;
 система знаходиться в положенні механічної рівноваги, коли
забезпечується статична рівновага між силою тяжіння та силами
пружності;
 удар є прямим і центральним, тобто вектор швидкості та нормалі до
поверхні тіл у точці зіткнення проходить через їхні центри мас.
Якщо прийняти за початок координати переміщення, положення
механічної рівноваги системи (положення якоря, коли електромагнітна сила Fev
рівна нулю), то наведеній механічній схемі відповідає таке рівняння руху:

ma

d 2x
dt 2

 Fev  k v x  bv

dx
dx
 Fim  FCf sign ,
dt
dt

(5.2)

232

де ma – маса якоря двигуна; х – переміщення якоря двигуна відносно статора;
kv – коефіцієнт жорсткості пружної підвіски двигуна; bv – коефіцієнт в’язкого
тертя, який враховує механічні втрати в двигуні; Fim – сила удару; FCf – сила
сухого кулонівського тертя.
Для моделювання сили удару приймається сила контактної взаємодії, що
описується формулою Герца [157]
Fim  K im 

3

2,

де α = x - Δ – відносне зближення тіл; K im 

(5.3)

4
q
– стала, яка
3 1   2  A  B

враховує властивості матеріалів, що ударяються; q, A, B – константи, що
1  12
1   22
характеризують геометрію зони контакту; 1 
; 2 
; μ1, μ2, Е1,
E1
E2 

Е2 – відповідно коефіцієнти Пуассона та модулі Юнга для обох тіл.
Для випадку, коли ударник має форму сфери з радіусом R1, а обмежник
являє собою плоску поверхню – A  B  1

2 R1

, q = 0,318 [158].

Сила удару Fim дорівнює виразу (5.3), коли x > Δ, і рівна нулю, якщо
x ≤ Δ.
5.1.2 Визначення параметрів розрахункової моделі. Для того, щоб
виконати розрахунок характеристик двигуна, необхідно визначити параметри
електричної та механічної схем заміщення.
В електричній схемі заміщення (див. рис. 5.1) активний опір обмотки
статора – параметр, який досить легко отримати за допомогою відповідних
вимірів чи розрахунків. Інші параметри та залежності визначалися за
допомогою польового розрахунку з використанням МСЕ.
Оскільки індуктивність обмотки статора залежить від протікання
вихрових струмів у масивних полюсах, то її розрахунок проводився за
допомогою рівнянь нестаціонарного електромагнітного поля в часовій
області [159].

233

Потокозчеплення обмотки Ψs визначалось інтегруванням векторного
магнітного потенціалу по її об’єму. Розрахунок проводився в осесиметричній
геометрії, для якої
n2

Ψs  

n 1

w

 2rA dS n ,
S n Sn

(5.4)

де w – кількість витків у котушці; Sn – площа перетину котушки; Аφ – значення
магнітного векторного потенціалу (φ-компонента).
Розраховане потокозчеплення є сумою трьох складників
Ψs  Ψpm  Ls iv  Mia ,

(5.5)

де Ls – власна індуктивність обмотки статора; М – взаємна індуктивність із
еквівалентним контуром вихрових струмів; іa – струм еквівалентного контуру.
Відповідно

до

схеми

заміщення

(див.

рис. 5.1),

індуктивність

представлена еквівалентним параметром Lv, значення якого змінюється залежно
від частоти, тобто вираз (5.5) запишеться у вигляді
Ψs  Ψpm  Lviv .

(5.6)

Індуктивність обмотки Lv визначалась із розрахункових залежностей
потокозчеплення від синусоїдного струму в обмотці заданої частоти.
На рис. 5.3, а показано залежність потокозчеплення від струму обмотки з
діючим значенням Iv = 3,2 А та частотою 28 Гц, для положення якоря х =
0,005 м. Як видно з рисунка, потокозчеплення має складник незалежний від
струму (потокозчеплення поля постійних магнітів), та індуктивний складник.
Відповідно до виразу (5.6), розраховані значення коефіцієнтів, для цього
випадку, будуть такими: Ψpm = 0,0652 Вб; Lv = 0,02154 Гн.
Розрахунок потокозчеплення проводився в діапазоні частот 10-30 Гц, та в
різних положеннях якоря двигуна відносно статора х, у межах -0,01÷0,01 м, що
становить максимальну робочу амплітуду коливань ЛМД.
Передбачається, що розрахунок характеристик проводиться для сталого
значення струму в обмотці ЛМД, тому індуктивність обмотки Lv вважається
залежною тільки від робочої частоти та положення якоря.
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а
б
Рис. 5.3 Потокозчеплення обмотки статора (а) та потужність магнітних
втрат (б) ЛМД
Аналіз

отриманих

результатів

коефіцієнту електромагнітної сили

дає

dΨ pm
dx

змогу

розрахувати

значення

та індуктивність, залежно від

частоти струму та положення якоря.
Потужність магнітних втрат визначалась експериментально, для заданих
значень струму в обмотці ЛМД та частоти. Відповідні залежності для діючих
значень струму обмотки 2,1 A та 3,2 A показані на рис. 5.3, б.
Визначення параметрів механічної схеми

заміщення

проводилось

експериментально, із застосуванням методу згасаючих коливань [160], та
безпосереднім зважуванням елементів конструкції.
У табл. 5.1 наведено вихідні значення параметрів для розрахунку за
допомогою представлених вище схем заміщення.
5.1.3 Моделювання електромеханічних характеристик ЛМД під час
роботи на ударне навантаження. Вирішення рівнянь (1.17, 5.1-5.3)
проводилося

засобами

структурного

моделювання

в

середовищі

Matlab/Simulink [112].
Часові діаграми, що ілюструють результати розрахунку моделі, показано
на рис. 5.4.
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Таблиця 5.1
Вихідні дані для розрахунку електромеханічних характеристик
Електрична
схема
заміщення
Механічні
параметри
ВУС

Коефіцієнти
моделі удару

коефіцієнт електромагнітної сили

dΨpm
dx

, Н/А

12,5

активний опір обмотки статора Rsv, Ом

2,67

маса якоря двигуна ma, кг
коефіцієнт в'язкого тертя bv, кг/с
сила сухого тертя FCf, Н
коефіцієнт жорсткості пружної підвіски
двигуна kv, Н/м
радіус сфери ударника R1, м
коефіцієнт q
коефіцієнт Пуассона сталі (Ст3) μ1
модуль Юнга сталі (Ст3) Е1, Па
коефіцієнт Пуассона текстоліту μ2
модуль Юнга текстоліту Е2, Па

5,8
32
2,5
153291
0,2
0,318
0,3
200e9
0,1
1,68e8

Діаграми представлені для випадку діючого значення струму двигуна Iv =
2,1 А, з кутовою частотою 174 рад/с. Попередній зазор становить 0,0045 м.

Рис. 5.4 Результати розрахунку моделі: а – прискорення якоря, м/с2; б –
швидкість якоря, м/с; в – сила удару, Н; г – напруга двигуна, B; д – струм
двигуна, A
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Далі, під час моделювання електромеханічних характеристик двигуна,
діючі значення струму та напруги визначаються згідно з результатами
чисельного рішення рівнянь (1.17, 5.1-5.3) за виразами:
Uv 

1 t 2
1 t 2
u
dt
;
I

 v
 iv dt .
v
T t T
T t T

(5.7)

Обчислення активної Pv, механічної Pmec потужностей та коефіцієнту
потужності PFv здійснюється відповідно до таких виразів:

Pv 

1 t
1 t
P
u
i
dt
P

Fev vdt ; PFv  v .
;


v v
mec
T t T
T t T
Uv Iv

(5.8)

На рис. 5.5 показано розраховані за допомогою представленої моделі
криві потужності споживання Pv, ККД (за виразом   Pmec Pv ), напруги
живлення двигуна Uv, коефіцієнту потужності PFv, коефіцієнту гармонік струму
THD, амплітуди прискорення якоря Am (максимальне за модулем значення) та
сили удару Fim, залежно від значення попереднього зазору Δ між ударником та
демпфером.
Коефіцієнт гармонік струму розраховувався на підставі виразу

THD  I H

IF ,

де I H  I 22  I 32  ...  I n2 – діюче значення струмів гармонічних складників; I2,
I3,… In – діючі значення струмів другої, третьої,… n гармонік; IF – діюче
значення струму першої гармоніки.
Характеристики розраховувалися за умови сталого діючого значення
струму двигуна Iv = 2,1 А, з частотою 167,8 рад/с.
Для попереднього зазору ∆ < 0,0005 м, режим роботи є неефективним,
тому дані для цієї ділянки на рис. 5.5 не приводяться. Максимальне значення
попереднього зазору (∆ = 0,006 м) обмежується максимальною амплітудою
коливань якоря, за цих параметрів системи, струму та частоти.
Як свідчать отримані дані, збільшення зазору призводить до збільшення
напруги живлення та потужності споживання, що пояснюється зростанням
амплітуди коливань та швидкості якоря, а отже і ЕРС, у рівнянні рівноваги
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напруг (5.1). Також відбувається зростання ККД внаслідок збільшення
швидкості та механічної потужності. Загалом, значення електричних величин,
зі зростанням попереднього зазору, наближаються до значень, що відповідають
вібраційному режиму роботи. Також можна відмітити, що сила удару Fim
зростає зі збільшенням зазору.

а

б
Рис. 5.5 Характеристики двигуна залежно від попереднього зазору Δ
5.1.4

Експериментальне

дослідження

характеристик

ЛМД

в

одномасовій віброударній системі. Для перевірки розрахункової моделі,
проводились експериментальні дослідження за допомогою дослідного зразка
лінійного магнітоелектричного двигуна вібраційної дії, що працює у
віброударному режимі.
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Механічна схема досліду відповідає наведеній на рис. 5.2. Корпус ЛМД
вібраційної дії жорстко кріпиться на нерухому основу, а якір, із прикріпленим
ударником, здійснює удари по нерухомому обмежнику плоскої форми.
Живлення двигуна 1 (рис. 5.6) здійснюється від джерела синусоїдної
напруги, реалізованого за допомогою генератора 2 та підсилювача 3.
Прискорення

якоря

а

вимірюється

датчиком

прискорення

ASа.

Для

вимірювання струму iv та напруги uv обмотки двигуна, використовуються
датчики CS та VS, відповідно. Сигнали вимірюваних величин подаються на
модуль збору даних 4, й у цифровій формі передаються на комп’ютер 5, який
виконує функцію реєстратора.

Рис. 5.6 Схема дослідної установки
У

табл.

5.2

наведено

основні

характеристики

обладнання,

що

використовувалося для вимірювання характеристик двигуна.
На рис. 5.7 представлено експериментальні часові діаграми за умови
кутової частоти коливань ω = 174 рад/с, діючого значення струму Iv = 2,1 А та
попереднього зазору Δ = 0,0045 м. Значення фізичних величин відкалібровані
відповідно до чутливості вимірювальних датчиків.
Як видно з рисунку, характер миттєвих електромеханічних процесів,
отриманих експериментально, добре узгоджується з результатами наведеними
на рис. 5.4, які розраховані для тих самих параметрів ВУС.
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Таблиця 5.2
Характеристики вимірювального обладнання
тип
розрядність АЦП
Модуль збору
даних

діапазони вхідного сигналу

інтерфейс зв’язку з
комп’ютером
тип датчика
діапазон вимірюваного струму
Датчик струму
чутливість
похибка
тип
Датчик
напруги
коефіцієнт поділу
тип
Акселерометри діапазон вимірювання
чутливість

Е14-440
14 біт
±10 В; ±2,5 В; ±0,625 В;
±0,156 В
USB
датчик Хола ACS 712
±5А
185 мВ/А
± 1,5 %
дільник напруги
1/10
ADXL278
ADXL326
50g
16g
38 мВ/g
57 мВ/g

а

б

в

Рис. 5.7 Експериментальні часові діаграми: а – прискорення якоря, м/с2; б –
напруга, В; в – струм, А
Дані, виміряні за допомогою дослідної установки, експортувалися до
програмного забезпечення Matlab [112], та оброблялись для приведення
вихідних сигналів датчиків до одиниць вимірюваних фізичних величин, а також
для розрахунку характеристик.
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Результати
(маркером).

експериментальних

Обробка

отриманих

досліджень
даних

показано

здійснювалася

на

рис.

5.8

програмним

забезпеченням відповідно до таких умов.
Характеристики відповідають режиму, коли всі електромеханічні процеси
в системі є усталеними.
Обчислення діючого значення напруги Uv, потужності Pv (рис. 5.8, а) та
коефіцієнту потужності PFv (рис. 5.8, б), здійснювалося за виразами (5.7, 5.8).

а

б

в
г
Рис. 5.8 Характеристики ЛМД в одномасовій ВУС
Амплітуда коливань якоря Xm (рис. 5.8, в), для вібраційного режиму,
розраховувалася за першою гармонікою прискорення якоря, згідно з виразом
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Xm 

a n2  bn2
2

,

2 t
2 t
де an 
 a cosnt dt ; bn  T  a sin nt dt – коефіцієнти ряду Фур’є; n –
T t T
t T
порядок гармоніки (тут n = 1); T=1/f – період; ω – кутова частота коливань.
Для віброударного режиму цей показник визначався як максимальне
додатне значення, що відповідає руху якоря в напрямку демпфера (див.
рис. 5.2).
Амплітуда прискорення Аm (рис. 5.8, г) визначається як максимальне за
модулем значення прискорення якоря.
Характеристики розраховувалися за умови сталого струму двигуна – Iv =
2,1 А, і показано залежно від відносної частоти ω/ω0, де 0  k v

ma

.

Попередній зазор становить Δ = 0,0045 м. Під час виконання серії дослідів,
частота коливань поступово збільшувалася від 0,89ω0 до 1,16ω0.
Ділянка ω/ω0 ≈ 0,98÷1,08 відповідає ударному режиму, на інших частотах
режим є вібраційним.
Причому, як видно з рис. 5.8, в, г (тут штриховою лінією показано
розрахункову АЧХ для суто вібраційного режиму), віброударний режим
зберігається навіть тоді, коли у вібраційному режимі амплітуда коливань є
меншою за попередній зазор. Це зумовлює розширення діапазону робочої
частоти у віброударному режимі, підвищення максимального значення
прискорення, а також частоти на якій воно спостерігається (див. рис. 5.8, г).
Досить добре узгодження експериментальних механічних характеристик
(амплітуди коливань та прискорення) з розрахунковими свідчить про те, що
моделювання удару за допомогою в’язко-пружної моделі Герца, дає змогу
точно врахувати характеристики ударних тіл.
Як видно з рис. 5.8, результати експериментальних досліджень добре
узгоджуються з характеристиками, розрахованими згідно з представленою
вище моделлю, що показані лініями. Отже, розроблена модель може
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використовуватися для розрахунку електромеханічних процесів одномасових
віброударних машин із приводом від ЛМД вібраційної дії.

5.2

Моделювання

електромеханічних

процесів

лінійного

магнітоелектричного двигуна привода двомасової віброударної системи
Конструкція віброударної площадки для формування бетонних виробів, із
приводом від ЛМД вібраційної дії, наведена на рис. 5.9. Тут лінійний двигун 1
жорстко кріпиться до платформи 2, що ізолюється від фундаменту 3 за
допомогою опорних амортизаторів 4.

Рис. 5.9 Віброударна площадка для формування бетонних виробів
Механічна схема віброударної площадки за рис. 5.9 найчастіше
розглядається як двомасова, з двома ступенями вільності. Динамічна поведінка
таких систем, за умови синусоїдного збудження, порівняно добре відома. Для
моделювання сили удару зазвичай застосовується модель Ньютона [161-163],
або Герца [164].
Наявність нелінійності, зумовленої ударним типом навантаження, в
сукупності з нелінійними характеристиками приводу, спричиняє суттєву зміну
динамічних властивостей системи. Взаємодія електричної та механічної частин
робить систему більш складною, а іноді й непередбачуваною. Залежно від
значень

параметрів

машини,

можуть

змінюватися

режим

коливань,

порушуватися стабільність, виникати небажані або неефективні режими
роботи. Тому актуальним є питання дослідження динамічної поведінки ВУС
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залежно від параметрів ЛМД вібраційної дії, для забезпечення режимів роботи,
що найкраще відповідають вимогам технологічного процесу.
5.2.1

Розрахункова

модель

віброударної

системи

з

лінійним

електроприводом. Для ударно-вібраційних площадок, що застосовуються в
будівельному виробництві під час ущільнення бетону або формування
бетонних виробів, типовою є двомасова механічна схема, яка показана на
рис. 5.10. Тут ЛМД вібраційної дії 1, за допомогою ударника 2, періодично
здійснює удари по демпферу 3. Між ударником та демпфером є попередній
зазор Δ. Система здійснює переміщення під дією періодичної електромагнітної
сили Fev, що визначається виразом (1.17). Верхня маса mp моделює раму з
платформою 4, до якої кріпиться двигун вібраційної дії 1. Платформа
ізолюється

від

фундаменту опорними

амортизаторами

з коефіцієнтом

жорсткості kp.

Рис. 5.10 Механічна схема двомасової ВУС
Приймаються такі вихідні припущення:
 коливальні маси являють собою абсолютно жорсткі тіла;
 поведінка пружних елементів описується законом Гука, тобто їхня
жорсткість є постійною величиною;
 маса mp враховує також приєднану масу навантаження (масу
бетонної суміші тощо);
 система знаходиться в положенні механічної рівноваги, коли
забезпечується статична рівновага між силою тяжіння та силами
пружності;
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 удар є прямим і центральним, тобто вектор швидкості та нормалі до
поверхні тіл у точці зіткнення проходить через їхні центри мас.
Якщо прийняти за початок координати переміщення, положення
механічної рівноваги системи (положення мас, коли електромагнітна сила Fev
рівна нулю), то наведеній механічній схемі відповідають такі рівняння руху:


dt 2


d 2xp
dx
dx
dx
p 
mp


F

k
x

b

F

F
sign

k
x

b
,
ev
v
v
im
Cf
p
p
p
dt
dt
dt 
dt 2
ma

d 2 xa

 Fev  k v x  bv

dx
dx
 Fim  FCf sign ;
dt
dt

(5.9)

де xa – переміщення якоря відносно нерухомої системи координат (ха = х + хр);
mp – сумарна маса платформи та приєднана маса навантаження; xp –
переміщення платформи; kp – коефіцієнт жорсткості амортизаторів платформи;
bp – сумарний коефіцієнт в’язкого тертя, що враховує втрати в амортизаторах
платформи та навантаженні.
Вихідні значення параметрів, для подальшого розрахунку за допомогою
представленої вище схеми заміщення, приймаються згідно з табл. 5.1. Крім
того: маса платформи mр дорівнює 31,2 кг; коефіцієнт в'язкого тертя bp =
35 кг/с; коефіцієнт жорсткості амортизаторів платформи kp = 306582 Н/м.
5.2.2

Моделювання

електромеханічних

характеристик

ЛМД.

Вирішення рівнянь (1.17, 5.1, 5.3, 5.9) проводилося чисельно, засобами
структурного моделювання в середовищі Simulink/Matlab [112]. На рис. 5.11
показано фрагмент моделі, що реалізує вирішення системи (5.9) – рівнянь руху
двомасової ВУС.
Результати розрахунку моделі, для діючого значення струму Iv = 3,2 А, із
частотою 153,9 рад/с, показано на рис. 5.12. Попередній зазор становить
0,0045 м.
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Рис. 5.11 Модель рівнянь руху двомасової ВУС

а

б

в

г

д

Рис. 5.12 Результати розрахунку моделі двомасової ВУС: а – прискорення
якоря, м/с2; б – прискорення платформи, м/с2; в – сила удару, Н; г – напруга
двигуна, B; д – струм двигуна, A
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Діючі значення струму та напруги, активна потужність та коефіцієнт
потужності, визначаються згідно з результатами чисельного вирішення рівнянь
(1.17, 5.1, 5.3, 5.9).
На рис. 5.13 показано розраховані за допомогою представленої моделі
криві потужності споживання Pv, напруги живлення двигуна Uv, коефіцієнту
потужності PFv, ККД двигуна η, коефіцієнту гармонік струму THD, амплітуди
прискорення якоря Aam та платформи Aрm (максимальні за модулем значення),
сили удару Fim, амплітуди коливань платформи Xpm, залежно від значення
попереднього зазору Δ між ударником та демпфером.

а

б
Рис. 5.13 Характеристики ВУС залежно від попереднього зазору Δ

247

Амплітуда коливань платформи обчислювалася за основною гармонікою
прискорення згідно з виразом
X pm 

a n2  bn2
2

,

(5.10)

2 t
2 t
де an 
 a p cosnt dt ; bn  T  a p sin nt dt – коефіцієнти ряду Фур’є; n –
T t T
t T
порядок гармоніки (тут n = 1); T = 1/f – період; ω – частота коливань.
Характеристики розраховувалися за умови сталого діючого значення
струму двигуна Iv = 3,2 А із кутовою частотою 194,2 рад/с. Інші параметри
відповідають зазначеним у табл. 5.1.
Режим ударного навантаження відповідає випадку, коли один удар
припадає на один цикл збудження. Для попереднього зазору ∆ < 0,0005 м,
режим є неперіодичним та неефективним, тому дані для цієї ділянки на
рис. 5.13 не приводяться. Максимальне значення попереднього зазору (∆ =
0,0085 м) обмежується максимальною амплітудою коливань якоря за цих
параметрів системи, струму та частоти.
Як свідчать отримані дані, збільшення зазору призводить до збільшення
напруги живлення та потужності споживання, що пояснюється зростанням
амплітуди коливань та швидкості якоря, а отже і ЕРС, у рівнянні рівноваги
напруг (5.1).
Загалом, значення електричних величин, зі зростанням попереднього
зазору, наближаються до значень, що відповідають вібраційному режиму
роботи.
5.2.3

Експериментальне

дослідження

характеристик

ЛМД

у

двомасовій віброударній системі. Схема досліду двомасової ВУС показана на
рис. 5.14, а, а зовнішній вигляд експериментальної установки – на рис. 5.14, б.
Лінійний двигун 1 жорстко кріпиться до платформи 2, що з’єднується з
нерухомою

основою

через

опорні

амортизатори.

Живлення

двигуна

здійснюється від джерела синусоїдної напруги, реалізованого за допомогою
генератора 3 та підсилювача 4. Прискорення якоря аа та платформи ар
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вимірюються датчиками прискорення ASа, ASр відповідно. Для вимірювання
струму iv та напруги uv обмотки двигуна, використовуються датчики CS та VS.
Сигнали вимірюваних величин подаються на модуль збору даних 5, і у
цифровій формі передаються на комп’ютер 6, який виконує функцію
реєстратора.
Дані, виміряні за допомогою дослідної установки, експортувалися до
програмного забезпечення, та оброблялися для приведення вихідних сигналів
датчиків до одиниць вимірюваних фізичних величин, відповідно до їхньої
чутливості, а також для розрахунків характеристик.
Результати експериментальних досліджень показано на рис. 5.15
(маркером).

Обробка

отриманих

даних

здійснювалася

програмним

забезпеченням відповідно до таких умов.
Характеристики відповідають режиму, коли всі електромеханічні процеси
в системі є усталеними.
Обчислення діючого значення напруги Uv, потужності споживання Pv
(рис. 5.15, а) та коефіцієнту потужності PFv (рис. 5.15, б), здійснювалося на
підставі відповідних експериментальних осцилограм.
Амплітуда коливань якоря Xm (рис. 5.15, в), для вібраційного режиму,
розраховувалася згідно з виразом (5.10), за першою гармонікою миттєвого
прискорення якоря. Для віброударного режиму, цей показник визначався як
максимальне додатне значення, що відповідає руху якоря у напрямку демпфера
(див. рис. 5.10).
Амплітуда коливань платформи Xpm (рис. 5.15, в) розраховувалася згідно з
виразом (5.10), за першою гармонікою прискорення платформи.
Амплітуди прискорення якоря Аam та платформи Аpm (рис. 5.15, г)
визначаються як максимальні за модулем значення прискорення в ударному
режимі, або за амплітудою основної гармоніки прискорення у вібраційному
режимі.
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а

б

в
Рис. 5.14 Схема досліду ВУС (а) та зовнішній вигляд експериментальної
установки (б, в)
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а

б

в
г
Рис. 5.15 Характеристики ЛМД у двомасовій ВУС
Характеристики знімалися за умови сталого значення струму двигуна –
Iv = 3,2 А і показано залежно від відносної частоти ω/ω0. Попередній зазор
становить Δ = 0,0045 м.
Під

час

виконання

серії

дослідів,

частота

коливань

поступово

збільшувалася від 0,5ω0 до 1,5ω0.
Ділянка ω/ω0 ≈ 1,08÷1,21, характеристик, відповідає віброударному
режиму, на інших частотах режим є вібраційним.
Періодичний

віброударний

рух

може

бути

охарактеризований

коефіцієнтом qim = pim/nс, де pim – кількість ударів; nс – кількість циклів
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збудження. Тоді для проміжку частоти ω/ω0 ≈ 1,08÷1,17 відповідний коефіцієнт
становить qim = 1/2, а для проміжку ω/ω0 ≈ 1,17÷1,21 – qim = 1/1.
Як видно з рис. 5.15, результати експериментальних досліджень досить
добре

узгоджуються

з

характеристиками,

розрахованими

згідно

з

представленою вище моделлю, які показані лініями. Це свідчить про те, що
розроблена модель може використовуватися для розрахунку електромеханічних
процесів двомасових віброударних машин із приводом від ЛМД вібраційної дії.
5.3 Динамічні процеси лінійного магнітоелектричного двигуна у
двомасовій віброударній системі
Суттєвого спрощення аналізу динамічної поведінки системи можливо
досягти за допомогою дискретизації рівнянь, представлених у часовій області,
згідно

з

методом

точкових

відображень,

або

методом

відображень

Пуанкаре [165].
Для неавтономної системи, представленої рівняннями (1.17, 5.1, 5.3, 5.9),
побудову точкових відображень зазвичай виконують із періодом збудження,
який у цьому випадку рівний періоду напруги живлення ЛМД. Січна площина
визначається як [166]
де X k  uv , iv ,


div

dt

, xa ,

:  Xk ,  5  S1 :   0 ,
dxa

(5.11)


1
dt  – вектор рішень; S = [0, 2π); β – кутова

координата, що в цьому випадку має зміст фазового кута збудження.
Траєкторія Xk, з періодом Т = 2π/ω, проходить через поверхню Σ.
Послідовність таких перетинів формує відображення Пуанкаре.
Загальний аналіз системи в просторі параметрів може бути виконаний за
допомогою діаграм біфуркацій. Вони відображають якісні зміни динамічного
режиму системи під час зміни її параметрів. Лінії на біфуркаційній діаграмі
представляють періодичні рішення, які змінюються внаслідок варіації
контрольованого параметра.
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5.3.1 Динамічні режими ЛМД вібраційної дії залежно від частоти
коливань. Діаграму біфуркацій струму ЛМД, залежно від частоти напруги
живлення ω, показано на рис. 5.16. Значення струму фіксується в моменти часу
t = 2πm/ω + π/2ω (m – ціле число), що відповідають кутовій координаті напруги
живлення рівній β = 2πm + π/2. Параметри електричної та механічної схем
заміщення відповідають наведеним у табл. 5.1. Крім того: маса платформи mр
дорівнює 31,2 кг; коефіцієнт в'язкого тертя bp = 35 кг/с; коефіцієнт жорсткості
амортизаторів платформи kp = 306582 Н/м.
Напруга живлення є синусоїдною uv  U vm sin t , з діючим значення 26 В.
Попередній зазор між ударником та демпфером становить Δ = 0,0045 м.
Для кожного значення частоти, стан системи розраховується згідно з
рівняннями (1.17, 5.1, 5.3, 5.9), із нульовими початковими умовами, до
досягнення усталеного режиму протікання електромеханічних процесів. Потім,
усталені значення фіксувалися та використовувалися для побудови діаграми.
На

представленій

діаграмі

можна

виділити

кілька

ділянок,

що

відповідають різним робочим режимам ЛМД. Ділянки, що прилягають до точок
а1, а2 зліва та справа, відповідають суто вібраційному режиму роботи. На
проміжку між точками а1 та а2 режим є віброударним. Причому характер
ударного режиму змінюється з режиму одного удару на два періоди напруги
живлення, на початку ділянки, до одного удару за період в її кінці.

Рис. 5.16 Діаграма біфуркацій струму ЛМД під час зміни частоти ω
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Динамічна поведінка двомасової системи з приводом від ЛМД у
вібраційному режимі роботи, розглядалась у підрозділах 4.1, 4.2. У даному
дослідженні обмежимось аналізом динамічних властивостей системи під час
роботи з віброударним навантаженням. Для цього на діаграмі, показаній на
рис. 5.16, виділимо дві частоти ω1 = 182,2 рад/с та ω2 = 194,15 рад/с, що
відповідають різним віброударним режимам. Причому для частоти ω1
коефіцієнт удару становить qim = 1/2, а для частоти ω2 – qim = 1/1. Розглянемо
характеристики ЛМД в обох зазначених режимах.
На рис. 5.17 показано фазові портрети переміщення якоря (рис. 5.17, а) та
струму ЛМД (рис. 5.17, б) для віброударного режиму qim = 1/1. Аналогічні
залежності для режиму qim = 1/2, показано відповідно на рис. 5.17, в, г.

а

б

в
г
Рис. 5.17 Фазові портрети переміщення та струму ЛМД
Як видно з наведених рисунків, характер струму для обох віброударних
режимів відрізняється від синусоїдного. Для режиму роботи qim = 1/2,
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характерним є також залежність динамічної поведінки від наявності удару
впродовж відповідного циклу коливань. Очевидно, що зміна ударного
навантаження суттєво впливатиме на електромеханічні процеси ЛМД.
На рис. 5.18 показано залежності характеристик двигуна від ударного
прискорення якоря Aam та сили удару Fimm (максимальні значення) для обох
зазначених вище режимів. Зміна прискорення (та сили удару) реалізується за
допомогою зміни амплітуди напруги живлення ЛМД.

а

б

в
г
Рис. 5.18 Характеристики ЛМД залежно від значення ударного навантаження
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Залежності діючих значень напруги Uv та струму Iv, а також коефіцієнту
потужності PFv, ККД η і коефіцієнту гармонік струму THD, для режиму qim =
1/1, показано на рис. 5.18, а, б.
Аналогічні залежності для режиму qim = 1/2, показано на рис. 5.18, в, г.
Як видно з наведених даних, характеристики ЛМД, за невеликих ударних
навантажень, є суттєво нелінійними. Під час зростання ударного навантаження,
характеристики наближаються до лінійних.
Для віброударного режиму qim = 1/2 (рис. 5.18, в, г), відповідні
характеристики набувають двох значень, одне з яких належить до безударного
періоду, інше – до ударного. Також можна відмітити, що зростання ударного
навантаження призводить до погіршення енергетичних показників ЛМД
(коефіцієнтів потужності та гармонік струму).
5.3.2 Неперіодичні режими роботи ЛМД. Характеристики наведені
вище, відповідають стійким, періодичним режимам роботи приводу, й отримані
для значень параметрів електромеханічної системи, наведених у табл. 5.1. Зміна
того чи іншого параметру може суттєво вплинути на динамічну поведінку
системи, спричинити виникнення квазіперіодичних або нерегулярних режимів
роботи.
У нелінійних системах із числом динамічних змінних більше трьох, у
деяких випадках може зустрічатися нерегулярна, схожа на випадковий процес,
поведінка динамічних змінних у часі, зумовлена власною динамікою системи, а
не якимось зовнішнім впливом на неї [166]. Такий режим називається
стохастичним, або режимом динамічного хаосу. В дисипативних системах хаос
асоціюється з наявністю у фазовому просторі дивних атракторів – складно
влаштованих фрактальних множин, які «притягують» до себе всі траєкторії з
деякої прилеглої області – басейну атрактора.
Оскільки загальний аналіз динамічної поведінки системи, під час зміни її
параметрів, потребує проведення значних чисельних досліджень, то в даному
викладі обмежимося виключно параметрами пов’язаними з конструктивними
особливостями ЛМД.
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Маса якоря двигуна – важливий параметр, який визначає резонансні
властивості системи. Вибір необхідного значення маси якоря є важливою
умовою ефективної роботи двигуна. Водночас потрібно враховувати те, що
значення даного параметру впливає на режим роботи, а його зміна може
призвести до виникнення неперіодичних режимів, відмінних від розглянутих
вище.
На рис. 5.19, а, б показано фазові портрети в стробоскопічному перетині
відповідно переміщення якоря та струму ЛМД, для випадку, коли маса якоря
становить ma = 9,8 кг, тобто збільшена на 4 кг. Діюче значення синусоїдної
напруги становить 19,9 В із кутовою частотою ω = 153,9 рад/с. Значення струму
та переміщення фіксуються в моменти часу, що відповідають кутовій
координаті напруги живлення рівній β = 2πm + π/2.
Зміна відповідних величин у часі відображена на рис. 5.19, в, де також
показано миттєві переміщення платформи xp та прискорення якоря аа.
Як видно з наведеного рисунку, поведінка динамічних змінних є
неперіодичною, що зумовлює порушення технологічного режиму, оскільки
прискорення якоря та платформи не мають усталених значень.
Суттєвий вплив на динамічну поведінку системи має також попередній
зазор Δ між ударником та демпфером. З одного боку, є оптимальне значення
зазору, яке відповідає максимальним силі удару та прискоренню, з іншого,
варіація цього параметру може призвести до зміни режиму роботи приводу.
На рис. 5.20, а, б показано фазові портрети в стробоскопічному перетині
переміщення якоря та струму ЛМД для тих самих параметрів, що і на рис. 5.19,
проте зі значенням зазору Δ = 0,0027 м. Зміну відповідних величин у часі
ілюструє рис. 5.20, в. Фазові траєкторії переміщення якоря та струму ЛМД
показані на рис. 5.20, г, д відповідно.
Як видно з представленого рисунку, за цих значень параметрів, система
демонструє

хаотичну поведінку,

і

такий

режим роботи

віброплощадок для формування бетонних виробів є неефективним.

в приводах
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а

б

в
Рис. 5.19 Фазові портрети в стробоскопічному перетині (а, б) та часові
діаграми (в)
Досягнення стійких, періодичних режимів роботи може забезпечуватися
не тільки зміною параметрів віброударної системи. Інший спосіб підвищення
стійкості полягає у застосуванні спеціальних алгоритмів керування [167-169]. У
цьому разі є можливість більш оптимального налаштування параметрів системи
згідно з вимогами технологічного процесу.
Теоретичні аспекти стійкості двомасових віброударних систем досить
ґрунтовно розглядалися, зокрема в [161, 170, 171]. Загальний аналіз динамічної
поведінки системи може бути виконаний на підставі діаграм біфуркацій, або за
допомогою обчислення експонент Ляпунова. Від’ємні значення експонент
відповідають стійким режимам, додатні – нестійким, із непередбачуваною
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поведінкою, суттєво чутливою до початкових умов. Хаотична динаміка на
біфуркаційних

діаграмах

відображується

сукупністю

неперіодичних

послідовностей точок, що формують широкий, нечіткий малюнок.

а

б

в

г
д
Рис. 5.20 Фазові портрети в стробоскопічному перетині (а, б), часові діаграми
(в), фазові траєкторії переміщення (г) та струму (д)
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Дослідження,

проведені

останнім

часом,

свідчать

про

наявність

хаотичних режимів у електричних машинах постійного струму [172],
асинхронних машинах [173], синхронних машинах [174, 175].
У синхронних машинах із постійними магнітами, значний вплив на
динамічну

поведінку

мають

конструктивні

особливості,

пов’язані

з

конфігурацією та інтенсивністю поля збудження [175, 176]. Так, у рівнянні (5.1)
рівноваги напруг ЛМД, зв'язок електричних величин із механічними
виражається за допомогою коефіцієнта ЕРС K Ev 

dΨpm
dx



Ψm  , де Ψ –
m


амплітуда потокозчеплення; τ – полюсна поділка. Аналогічний коефіцієнт
(коефіцієнт електромагнітної сили) входить до складу системи рівнянь (5.9).
Також важливим є співвідношення електромагнітних параметрів, таких як
магнітна індукція в повітряному проміжку Bg та значення лінійного струмового
навантаження машини Asv  wI v
Очевидно,

що

зміна

Din

.

параметрів

електричної

схеми

заміщення

(параметрів, що визначаються конструкцією ЛМД), буде суттєво впливати на
динаміку системи. Звідси випливає, що під час проєктування віброударних
систем із приводом від ЛМД, необхідний режим роботи має узгоджуватись із
конструктивними параметрами двигуна.
На рис. 5.21, а показано діаграму біфуркацій струму ЛМД залежно від
амплітудного

значення

потокозчеплення

обмотки,

зумовленого

полем

постійних магнітів. Зміна потокозчеплення реалізується відповідною зміною
магнітного потоку постійних магнітів.
Діаграма відповідає випадку: ω = 153,9 рад/с; Uv = 19,9 В; Δ = 0,0045 м;
ma =

9,8

кг,

і

отримана

за

допомогою

повільної

зміни

амплітуди

потокозчеплення Ψm (3,143·10-4 Вб/с).
На ділянці b1b2, діаграми, режим суто вібраційний, і як видно з
рис. 5.21, б, струм на цій ділянці має найменші значення коефіцієнту гармонік
THD. У віброударному режимі значення коефіцієнту гармонік погіршується.

260

а
б
Рис. 5.21 Діаграми біфуркацій струму iv (а) та коефіцієнту гармонік THD (б)
унаслідок зміни амплітуди потокозчеплення Ψm
На ділянці b2b3 режим є періодичним, віброударним, із коефіцієнтом
qim = 1/1.

Подальше

зростання

амплітуди

потокозчеплення

зумовлює

виникнення неперіодичних режимів роботи, і коефіцієнт гармонік струму на
цій ділянці стає невизначеним (див. рис. 5.21, б).
Як видно з рис. 5.21, а, криза відбувається в точці b3, коли
потокозчеплення

обмотки

досягає

значення

Ψm ≈ 0,3 Вб.

Амплітуда

потокозчеплення, яка відповідає наведеним у табл. 5.1 параметрам ЛМД,
становить Ψm = 0,314 Вб. Цим пояснюється неперіодична поведінка системи у
випадку, показаному на рис. 5.19. Очевидно, що для даних механічних
параметрів віброударної системи, стійкість може бути підвищена за допомогою
зменшення амплітуди потокозчеплення так, щоб вона знаходилась у межах
ділянки b2b3.
Як видно з рисунка 5.21, б, відношення Bg/Asv, за якого ЛМД втрачає
стійкість, становить 3,95·10-5 Тл·м/А. Для підвищення стійкості за умови сталої
МРС

обмотки,

необхідно

зменшувати

значення

магнітної

індукції

в

повітряному проміжку, що створюється постійними магнітами. Водночас, за
умови сталого магнітного навантаження, підвищення стійкості можливо
досягти збільшенням МРС обмотки.
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5.3.3 Динамічні режими ЛМД вібраційної дії залежно від напруги
живлення. Діаграму біфуркацій швидкості якоря va 

dxa

dt

(абсолютна

швидкість у нерухомій системі координат), залежно від діючого значення
напруги живлення ЛМД U v , показано на рис. 5.22. Значення швидкості
фіксуються в моменти часу t  2m    2 ( m – ціле число), що відповідають
кутовій координаті напруги живлення рівній   2m   2 . Кутова частота
напруги становить   153,9 рад/с.
Для вирішення системи рівнянь (5.9) приймалися такі значення
параметрів системи: маса якоря двигуна
m p  31,2 кг; попередній зазор

ma  9,8 кг; маса платформи

Δ  0,0027 м ; коефіцієнт в'язкого тертя

b p  35 кг/с; коефіцієнт жорсткості амортизаторів платформи k p  306582 Н/м.

Інші параметри наведені в табл. 5.1.
Як видно з представленого рисунку, режим коливань суттєво змінюється
під час зміни напруги живлення. Причому рух системи в просторі зазначеного
параметра відзначається чергуванням періодичних, квазіперіодичних та
хаотичних режимів.

Рис. 5.22 Діаграма біфуркацій швидкості якоря під час зміни напруги
живлення Uv
За невеликих значень напруги та ударних прискорень, поведінка
динамічних величин у часі є наближеною до гармонічної. Характерний випадок
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показано на рис. 5.23, для діючого значення напруги U v  10 В . Фазові
портрети напруги та струму двигуна uv iv  , й електромагнітної сили та
швидкості якоря Fev v  (рис. 5.23, а), ілюструють близьку до еліпсоїдної форму
залежностей механічних та електричних величин. Тут v  dx

dt

– відносна

швидкість якоря (швидкість якоря в системі координат пов’язаній зі статором).
Відповідні часові діаграми показано на рис. 5.23, в. Залежності відповідають
випадку, коли усі електромеханічні процеси в системі є усталеними.
Збільшення

напруги

живлення,

і

як

наслідок,

збільшення

електромагнітної сили, призводить до збільшення ударних прискорень та більш
складної поведінки динамічних змінних. Фазові портрети для значення напруги
живлення U v  135 В показано на рис. 5.24, а, звідки видно, що закон зміни
струму в часі є близьким до синусоїдного, на відміну від механічних величин,
поведінка яких відмінна від гармонічної. Відповідні часові залежності показані
на рис. 5.24, в, й ілюструють значне зростання ударного прискорення та його
суттєвий вплив на закон руху якоря та платформи.
Розглянуті вище періодичні режими відповідають випадку, коли один
удар припадає на один цикл збудження, й ударне прискорення має однакові
значення для кожного періоду удару. Якісно інший періодичний режим
спостерігається за напруги U v  100 В . На рис. 5.25, а показано фазові портрети
системи для цього випадку.
Розрахунок проводився для усталеного режиму. Після закінчення
перехідних процесів, значення динамічних змінних фіксувалися протягом
проміжку часу 10 с, що відповідає 245 періодам напруги живлення.
З фазових діаграм, представлених на рис. 5.25, а, видно, що фазовий
портрет системи має сім фазових траєкторій. Досить складна поведінка
динамічних змінних у часі (рис. 5.25, в), а також різні значення ударного
прискорення, обмежують використання даного режиму в приводах будівельних
машин.
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а

б

в
Рис. 5.23 Фазові портрети напруги та струму двигуна uv(iv) й електромагнітної
сили та швидкості якоря Fev(v) (а), швидкості, струму та переміщення якоря
va(iv,xa) (б), а також часові діаграми (в) для випадку Uv = 10 B
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а

б

в
Рис. 5.24 Фазові портрети напруги та струму двигуна uv(iv) й електромагнітної
сили та швидкості якоря Fev(v) (а), швидкості, струму та переміщення якоря
va(iv,xa) (б), а також часові діаграми (в) для випадку Uv = 135 B
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а

б

в
Рис. 5.25 Фазові портрети напруги та струму двигуна uv(iv) й електромагнітної
сили та швидкості якоря Fev(v) (а), швидкості, струму та переміщення якоря
va(iv,xa) (б), а також часові діаграми (в) для випадку Uv = 100 B
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Квазіперіодичні режими характеризуються більш складною, хоча й
передбачуваною поведінкою динамічних змінних. На рис. 5.26, а показано
фазові портрети системи для випадку, коли напруга живлення ЛМД становить
U v  35 В . Відповідні часові діаграми представлено на рис. 5.26, в.

З наведеного рисунку видно, що фазовий портрет системи формується з
множини траєкторій, кожна з яких характеризується певним значенням
ударного прискорення та струму двигуна.
Квазіперіодичні режими коливань не мають широкого застосування в
традиційних приводах вібраційних будівельних машин, проте їхнє дослідження
становить певний теоретичний інтерес. Теж саме стосується хаотичних
режимів, хоча останнім часом проводяться активні дослідження з погляду
їхнього контролю, можливого використання, або уникнення.
На практиці хаотичний режим коливань застосовують, зокрема, для
ущільнення ґрунтів [177] та речовин, які мають гранулометричний чи
порошкоподібний стан. Вважається, що цей режим вібрації, маючи широкий
спектр, сприяє зменшенню сил тертя між окремими частинками, і робить
процес ущільнення більш ефективним.
Застосування відповідних систем керування дає змогу спростити
конструкцію,

внаслідок

зменшення

кількості

коливальних

мас

[178].

Порівняльні дослідження, наведені в [179], свідчать про те, що ущільнювачі з
хаотичним законом руху робочого органу забезпечують краще ущільнення
порівняно з традиційними машинами гармонічного збудження.
Хаотичний режим коливань застосовують також у змішувачах, особливо
в тих випадках, коли змішуються речовини, які за умови використання
традиційних

змішувачів

досить

легко

розшаровуються

[180],

що

спостерігається в системах із невеликим числом Рейнольдса.
Змішувачі з хаотичним режимом коливань реалізуються за допомогою
досить складних механічних схем [181, 182], що робить машину ненадійною та
складною в налаштуванні. Інший спосіб полягає в застосуванні спеціальних
алгоритмів керування [183], що значно спрощує конструкцію машини.
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Рис. 5.26 Фазові портрети напруги та струму двигуна uv(iv) й електромагнітної
сили та швидкості якоря Fev(v) (а), швидкості, струму та переміщення якоря
va(iv,xa) (б), а також часові діаграми (в) для випадку Uv = 35 B
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У системах опалення, вентиляції та кондиціювання повітря будівель,
хаотичні режими застосовують для досягнення комфортних для перебування
людей умов [184, 185]. Дослідження, проведені в цій області, свідчать, що люди
почувають себе під час відпочинку більш комфортно, якщо температура
приміщення змінюється незначно, й віддають перевагу суттєвим змінам
температури, коли вони працюють [186]. Це сприяє підвищенню працездатності
та надає відчуття свіжості повітря.
Хаотичний режим руху застосовують також у шліфувальних машинах, які
переважають

за

ефективністю

та

якістю

шліфувальної

поверхні

традиційні [187].
Останнім часом проводяться дослідження щодо застосування хаотичних
режимів у системах керування електричних машин, а саме, в алгоритмах
широтно-імпульсної модуляції інверторів. Це дає змогу зменшити акустичний
шум, рівень електромагнітних завад та механічні вібрації [188, 189].
Хаотичні режими коливань не є періодичними чи квазіперіодичними.
Вони

характеризуються

нескінченною

кількістю

можливих

траєкторій,

широким частотним спектром та суттєвою чутливістю до початкових
умов [190].
Фазові діаграми для випадку, що ілюструють хаотичний режим, і
відповідають значенню напруги живлення U v  88 В , показано на рис. 5.27, а.
Відповідні часові залежності представлено на рис. 5.27, в.
Для динамічних систем, чутливість до початкових умов вимірюється
значенням експоненти Ляпунова. Це поняття пов’язано також зі спектром
експонент Ляпунова  i i  1, 2,..., n, де n – кількість динамічних змінних у
рівняннях системи. Наявність додатної експоненти є достатньою для
діагностики хаосу і презентує локальну нестабільність (у дисипативних
системах сума усіх експонент є негативною, тобто така система глобально є
стабільною [191]).
Обчислення експонент Ляпунова може бути виконано на підставі рівнянь
динаміки системи – або за допомогою їхньої лінеаризації [192], або через
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реконструкцію атрактора з відповідних часових залежностей динамічних
величин [191-193]. Відповідно до критерію Такенса, інформаційна розмірність
реконструйованого атрактора має бути ni > 2n [194]. Для досліджуваної системи
використовувався вектор рішень, що має інформаційну розмірність ni  7 виду



dx p
d 2xp
dxa
div
X k   xa , x p , iv ,
,
,
,
.
2
dt
dt
dt
dt


Значення динамічних змінних фіксувались із періодом T  2  ,
протягом проміжку часу 400 с, що відповідає 9800 періодам напруги живлення.
Найбільше

значення

експоненти

 max

Ляпунова

визначалось

апроксимацією за допомогою методу найменших квадратів лінії, що описується
рівнянням [191]
yit  

де

іt

–

крок

дискретного

1
 ln d j it ,
it Δt

часу;

Δt  2 

–

період

дискретизації;

d j it   min X j  X j  C j e max it Δt  ; X j – найближча точка траєкторії, отримана
X j

мінімізацією відстані до точки X j ; C j – константа нормалізації.
Для представленого на рис. 5.27 випадку, максимальне значення
експоненти становить  max  0,23 .
Режим хаотичних коливань спостерігається також, коли напруга
живлення ЛМД становить U v  115 В . Фазові діаграми, для цього випадку,
показано на рис. 5.28, а. Відповідні часові залежності представлено на
рис. 5.28, в. Максимальне значення експоненти, визначене згідно з процедурою
наведеною вище, становить  max  0,53 .
Аналіз діаграми біфуркації (див. рис. 5.22) свідчить, що хаотичні режими
коливань можуть спостерігатись і за невеликих значень напруги. На рис. 5.29
показано фазові портрети та часові залежності для напруги живлення 25 В.
Максимальне значення експоненти становить  max  0,32 .
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а

б

в
Рис. 5.27 Фазові портрети напруги та струму двигуна uv(iv) й електромагнітної
сили та швидкості якоря Fev(v) (а), швидкості, струму та переміщення якоря
va(iv,xa) (б), а також часові діаграми (в) для випадку Uv = 88 B
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а

б

в
Рис. 5.28 Фазові портрети напруги та струму двигуна uv(iv) й електромагнітної
сили та швидкості якоря Fev(v) (а), швидкості, струму та переміщення якоря
va(iv,xa) (б), а також часові діаграми (в) для випадку Uv = 115 B
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а

б

в
Рис. 5.29 Фазові портрети напруги та струму двигуна uv(iv) й електромагнітної
сили та швидкості якоря Fev(v) (а), швидкості, струму та переміщення якоря
va(iv,xa) (б), а також часові діаграми (в) для випадку Uv = 25 B
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Наявність хаотичних процесів притаманна системам із багатьма
ступенями вільності. Розглянуті вище режими, відповідають випадку живлення
ЛМД від джерела напруги, коли рівняння динаміки системи (5.1, 5.9) мають три
ступені вільності. Очевидно, що динамічні властивості ВУС суттєво залежать
від типу системи керування. Зокрема, якщо у ролі джерела використовується
джерело синусоїдного струму, то віброударна система демонструє стійку,
періодичну поведінку в широкому діапазоні зміни інших параметрів. Це
пояснюється зменшенням кількості ступенів вільності системи і, як наслідок,
підвищенням її стійкості.
5.3.4 Експериментальні дані. Експериментальні дослідження двомасової
віброударної системи з приводом від ЛМД вібраційної дії, проводилися за
допомогою дослідної установки (див. рис. 5.14) з параметрами, що
відповідають прийнятим під час розрахунку. На рис. 5.30 представлено
експериментальні дані, отримані за умови напруги живлення ЛМД U v  25 В .

а

б

в

г

Рис. 5.30 Часові діаграми за умови напруги Uv = 25 B
На часових діаграмах показано, відкалібровані відповідно до чутливості
датчиків, залежності динамічних величин: прискорення якоря (рис. 5.30, а),
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прискорення платформи (рис. 5.30, б), струму двигуна (рис. 5.30, в) та напруги
живлення ЛМД (рис. 5.30, г).
Аналогічні залежності для напруги живлення U v  35 В , наведено на
рис. 5.31. Згідно з аналізом представленим вище, перше значення напруги
відповідає хаотичному режиму коливань, друге – квазіперіодичному.

а

б

в

г

Рис. 5.31 Часові діаграми для напруги Uv = 35 B
Як

видно

експериментально,

з

рисунків,
добре

миттєві

узгоджуються

значення
з

величин,

результатами

отримані
відповідних

розрахунків, поданих на рис. 5.29 та рис. 5.26. Деякі розбіжності можна
пояснити більш складною динамікою експериментальної установки, внаслідок
скінченної жорсткості коливальних тіл та нелінійних властивостей системи,
знехтуваних у розрахунковій моделі.
5.4 Висновки до розділу 5
У розділі розглянуто лінійний магнітоелектричний двигун вібраційної дії
у віброударному режимі роботи. Запропоновано моделі для дослідження
електромеханічних процесів ЛМД в одномасовій та двомасовій віброударних
системах, що ґрунтуються на схемах заміщення із зосередженими параметрами.
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Як свідчать отримані за допомогою розроблених моделей дані,
збільшення попереднього зазору між якорем та демпфером, за умови сталого
струму обмотки, призводить до збільшення напруги живлення та потужності
споживання ЛМД, що пояснюється зростанням амплітуди коливань та
швидкості якоря. Причому значення електричних величин наближаються до
значень, що відповідають вібраційному режиму роботи.
Дія ударного навантаження зумовлює виникнення асиметричних режимів
коливань, що характеризуються значними прискореннями робочого органу за
невеликих значень частоти, а також розширення робочого частотного діапазону
ЛМД, підвищення максимального значення прискорення, та частоти на якій
воно спостерігається. Причому віброударний режим може зберігатися навіть
коли у вібраційному режимі амплітуда коливань є меншою за попередній зазор.
Проведене

дослідження

динамічних

властивостей

двомасової

віброударної електромеханічної системи, свідчить про суттєвий вплив
конструктивних параметрів двигуна на її динамічну поведінку. Залежно від
режиму ударного навантаження, наявність удару впродовж циклу коливань
зумовлює

відповідну

варіацію

електромеханічних

характеристик.

Для

розглянутих віброударних режимів, характер струму відрізняється від
синусоїдного, а для режиму роботи qim = 1/2, відповідні характеристики
набувають двох значень, одне з яких належить до безударного циклу, інше – до
ударного. Також потрібно відмітити, що зростання ударного прискорення якоря
призводить до погіршення енергетичних показників двигуна (коефіцієнтів
потужності та гармонік струму).
Значний вплив на динамічну поведінку системи мають конструктивні
особливості, пов’язані з конфігурацією та інтенсивністю поля збудження, а
також співвідношення електромагнітних параметрів, таких як магнітна індукція
в повітряному проміжку Bg та значення лінійного струмового навантаження
машини Asv. Звідси випливає те, що під час проєктування віброударних систем
із приводом від ЛМД вібраційної дії, необхідний режим роботи має
узгоджуватися з конструктивними параметрами двигуна.
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Проведені дослідження виявили можливість реалізації в лінійному
двигуні трьох динамічних режимів роботи: періодичного, квазіперіодичного та
хаотичного. Здійснення цих режимів залежить від значення зазору між
ударником та демпфером, потокозчеплення обмотки, амплітуди та частоти
напруги живлення, а також електромеханічних параметрів системи. Наявність
нерегулярних коливальних процесів підтверджено теоретично, методом
обчислення експонент Ляпунова, а також за допомогою експериментальних
досліджень, проведених із застосуванням розробленої експериментальної
установки двомасової віброударної системи.
Зміна динамічної поведінки системи, залежно від її параметрів,
проявляється не тільки в переході з одного режиму коливань до іншого, чи
навпаки. Кожен із можливих режимів (періодичний, квазіперіодичний чи
хаотичний) може суттєво змінювати свій характер під час руху в просторі
параметрів і спричиняти ту чи іншу поведінку динамічних змінних.
За допомогою методу точкових відображень та діаграм біфуркацій,
проведено параметричне дослідження динамічних характеристик лінійного
магнітоелектричного двигуна у 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.
Наявність у ЛМД електромеханічних коливальних процесів із хаотичною
динамікою, забезпечує можливість використання даного типу машин для
реалізації хаотичного режиму руху робочих органів будівельних машин та
механізмів, і дає змогу спростити їхню механічну схему та налаштування,
порівняно з машинами на основі обертового приводу, завдяки зменшенню
кількості рухомих мас.
_______________________________________________________________
Посилання: [18], [22], [112], [152-194] див. список використаних джерел
стор. 363-390.
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РОЗДІЛ 6
ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЛІНІЙНИХ
ВІБРАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН
У будівельній галузі існує потреба у створенні надійних, безпечних та
ефективних вібраційних машин із частотою коливань 100 Гц і більше, та
незначним рівнем шуму. Вказаним потребам цілком можуть відповідати
приводи з лінійними магнітоелектричними двигунами вібраційної дії, за умови
вирішення низки проблем, однією з яких, є невисока ефективність лінійного
вібраційного приводу за високої робочої частоти.
Підвищення

ефективності

лінійних

машин

вібраційної

дії

може

відбуватися двома способами. Перший передбачає зменшення втрат в
елементах машини та її приводу, другий – забезпечення економічних режимів
роботи, що мінімізують потужність споживання ЛМД.
До основних втрат в електричних машинах належать втрати в колах
робочих обмоток (електричні), втрати в магнітопроводах (магнітні) та
механічні втрати.
Електричні втрати, це джоулеві втрати, які досить легко визначаються на
підставі відповідних вимірів та розрахунків. Якщо не враховувати ефект
витіснення струму, потужність електричних втрат визначиться таким виразом
РR Θ  Rsv ΘI v2  CuVCu J 2 1  CuΔΘ ,

де Rsv(Θ) – активний опір обмотки залежно від температури Θ; Iv – струм
обмотки; ρCu – питомий опір міді; VCu – об’єм міді; αCu – температурний
коефіцієнт (0,004 для міді); J – густина струму обмотки; ΔΘ – перевищення
температури.
Механічні втрати складаються з втрат у підшипниках, направляючих,
демпферах та пружинах, унаслідок тертя, характер і природа якого можуть бути
різними – конструкційне, в’язке або кулонівське. Втрати пов’язані з дією
кулонівського тертя дорівнюють добутку сили тертя на середню швидкість
якоря і визначаються таким виразом
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T

2 FCf X m
2 2
,
Рк  FCf
X m cos t dt 

T 0


де FCf – сила тертя; ω – кутова частота коливань; Xm – амплітуда коливань.
Потужність втрат від в’язкого тертя пропорційна квадрату амплітуди
коливань та квадрату частоти, і може бути розрахована за виразом (2.32). Цей
тип втрат має лінійну силову характеристику пропорційну швидкості, і може
визначатись

експериментальними

методами,

зокрема

як

показано

в

підрозділі 3.1.
Втрати пов’язані з конструкційним демпфуванням можна представити у
вигляді [110]
Рк  sX m2  ,

де s – коефіцієнт конструкційного тертя.
Зазначені вище механічні втрати пропорційні швидкості або квадрату
швидкості, і їхнє зменшення можливе завдяки зменшенню частоти та амплітуди
коливань, а отже і механічної потужності, що віддається в навантаження.
Зменшення відповідних сил тертя також реалізується на етапі проєктування, за
допомогою мінімізації зубцевих гармонік електромагнітної сили та вибором
відповідних конструктивних матеріалів, або на етапі виготовлення, завдяки
підвищенню точності збирання, що забезпечує зменшення радіальних
електромагнітних сил.
Вплив магнітних втрат на характеристики машини може бути досить
суттєвим. Тому під час проєктування вібраційних пристроїв, важливо точно
враховувати магнітні втрати в різних робочих режимах. Це особливо стосується
машин невеликої потужності, в яких потужність магнітних втрат має значну
частку в загальному балансі потужностей.
Магнітоелектричні лінійні двигуни вібраційного типу мають свої
особливості, які можуть сприяти збільшенню магнітних втрат порівняно зі
звичайними ЛД. Зокрема, підвищення вібростійкості машини вимагає
застосування більш жорсткої конструкції як статорної, так і якірної частин, що
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призводить до необхідності застосування масивних магнітопроводів із
конструкційних сталей. Крім того, такий тип машин має, зазвичай, невелику
кількість полюсів і зіставну довжину активних частин статора та якоря. Перше
зумовлює значний вплив потоків крайового ефекту на загальне магнітне поле
машини, друге – суттєву зміну цих потоків під час руху якоря. Тому
актуальним є завдання дослідження та аналізу втрат у ЛМД вібраційної дії в
різних режимах роботи, а також розроблення математичних моделей для
їхнього врахування.
6.1 Моделі для визначення магнітних втрат у феромагнітних
магнітопроводах
Проблема дослідження магнітних втрат у ЛМД досліджувалася низкою
авторів. У [81] було запропоновано аналітичне рішення для визначення втрат
від вихрових струмів у постійних магнітах ЛМД циліндричного типу.
Поєднання аналітичної моделі розподілу магнітного поля в повітряному
проміжку [195] та моделі магнітних втрат [196], дало змогу отримати
аналітичне рішення для сукупних магнітних втрат у магнітопроводі статора
циліндричної машини з магнітним масивом Гольбаха на якорі [197].
Проте в більшості випадків, визначення магнітних втрат у ЛМД
проводиться на підставі скінченно-елементного аналізу (СЕА), в поєднанні з
феноменологічною

моделлю

магнітних

втрат,

що

використовує

різні

модифікації емпіричної формули Штейнмеца [198]. Такий підхід відрізняється
універсальністю, і з успіхом використовувався низкою авторів [90, 199-201].
У ЛМД вібраційної дії виникнення магнітних втрат зумовлено такими
основними чинниками: зміною МРС обмотки в часі внаслідок зміни струму;
зміною провідності повітряного проміжку та провідності крайових потоків під
час руху якоря; зміною поля внаслідок відносного руху полюсів статора та
якоря; наявністю зубцевих гармонік у МРС статора та якоря.
Потужність магнітних втрат суттєво залежить від режиму роботи
машини, зокрема частоти, амплітуди коливань та значення струму в обмотці.
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Зазвичай, під час визначення втрат у масивних магнітопроводах,
обмежуються розрахунком втрат від вихрових струмів [202, 203], нехтуючи
водночас іншими складниками магнітних втрат – втратами на гістерезис та
додатковими втратами.
У шихтованих магнітопроводах втрати на гістерезис та додаткові втрати,
як свідчать результати наведені в [204], можуть переважати частку вихрових у
загальній

потужності

втрат.

Тому

для

таких

магнітопроводів

мають

враховуватись усі три складники магнітних втрат.
Для практичного розрахунку магнітних втрат в осердях електричних
машин, часто застосовують різні модифікації емпіричної формули Штейнмеца
[198]. У роботі [196] було запропоновано модель, що розділяє сукупні магнітні
втрати на три складники – втрати на гістерезис (статичні втрати), втрати на
вихрові струми, та додаткові (в деяких авторів аномальні) втрати, тобто
  Phys
  Peddy
  Pexc
 ,
Pmag

(6.1)

  k hys Bm f
Phys

(6.2)

  keddy Bm2 f 2
Peddy

(6.3)

1,5 1,5
  kexc Bm
Pexc
f

(6.4)

де

– втрати на гістерезис;

– втрати на вихрові струми;

– додаткові втрати; Bm – амплітуда магнітної індукції; α, khys, keddy, kexc –
коефіцієнти, що характеризують параметри матеріалу.
У виразах (6.1-6.4) і далі, індекс “ ' ” позначає питомі втрати, Вт/кг.
Статичні втрати спричинені незворотними зміщеннями міждоменних
границь незалежно від того, відбувається це зміщення внаслідок змінного чи
квазіусталеного полів. Вони визначаються площею статичної петлі гістерезису,
і залежать тільки від амплітуди магнітної індукції, а не закону її зміни в часі.
Останні дві компоненти виразу (6.1) належать до динамічних втрат, що
пов’язані з рухом доменних границь під дією зовнішнього змінного поля.
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Вихрові

втрати

спричинені

протіканням

вихрових

струмів

у

об’ємі

електропровідного феромагнітного матеріалу. Додаткові втрати пов’язані з
коливаннями дислокації, мікровихровими струмами, магнітною в’язкістю [205].
Детальне вивчення динамічної моделі гістерезису засвідчило, що фізичне
походження втрат у магнітних матеріалах, це швидкість перемагнічування, а не
частота. Ці принципи призвели до різних модифікацій виразів (6.2-6.4)
[199, 206-208].
Для обчислення втрат у магнітопроводах електричних машин за
допомогою СЕА, більш зручним є запис виразів (6.2-6.4) у часовій області, у
вигляді [200, 201]:
втрати на вихрові струми

Peddy

keddy 1 t  dB 2

   dt ;
22 T t T  dt 

(6.5)

додаткові втрати
k 1 t dB
  exc
Pexc

8,76 T t T dt

1,5

dt ;

(6.6)

втрати на гістерезис

  khys
Phys
У виразі (6.5) множник 1

2 2

1 
Bm .
T

(6.7)

призначений для збереження сумісності з

виразом (6.3). Так, якщо підставити в (6.5) вираз для синусоїдної індукції,
отримаємо вираз (6.3)

Peddy

keddy 1 t  d Bm sin t  2
2 2


 dt  keddy Bm f .

2
dt
2 T t T 


Аналогічно, підставивши у (6.6) вираз для синусоїдної індукції,
отримаємо (6.4).
Динамічні втрати залежать від швидкості зміни магнітного потоку, отже
вирази (6.5, 6.6) містять похідну від магнітної індукції. Статичні втрати
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визначаються тільки амплітудою магнітної індукції, тому вираз (6.7) тотожний
виразу (6.2).
Наведені вище вирази, досить точно описують механізм магнітних втрат,
і з успіхом використовувалися в багатьох роботах [199, 200, 206, 208, 209].
Такий підхід дає змогу проводити обчислення втрат за умови будь-якої
конфігурації магнітного поля та його зміни в часі, використовуючи коефіцієнти
втрат класичної моделі у виразах (6.2-6.4).
Криві залежностей втрат в електротехнічних сталях, для різних частот та
рівнів намагнічування (отримані експериментально або надані виробником),
використовуються для визначення коефіцієнтів відповідних магнітних втрат за
допомогою апроксимації виразами (6.2-6.4). У такому разі, зазначені вирази
мають чотири незалежні змінні (α, khys, keddy, kexc), які мають бути визначені. Для
збільшення точності розрахунку застосовуються різні методи з оцінкою
похибки методом найменших квадратів.
Для

спрощення

процедури

визначення

коефіцієнтів

втрат

в

електротехнічних сталях, застосовують різні прийоми. Так, зокрема, із
чотирьох наведених вище коефіцієнтів магнітних втрат, один може бути
розрахований – коефіцієнт втрат на вихрові струми. Для шихтованих сталей він
може бути визначений згідно з таким виразом [199]
keddy

2
 Fe 2d Fe
,

6 Fe

(6.8)

де Fe – провідність сталі; dFe, ρFe – відповідно товщина та густина сталі. Після
визначення коефіцієнту втрат на вихрові струми, кількість невідомих у виразах
(6.2-6.4) зменшується, і спрощується процедура пошуку інших коефіцієнтів.
Втрати на гістерезис та додаткові втрати (в шихтованих сталях) можуть
бути визначені та розділені на відповідні складники експериментально [199].
Так, втрати на гістерезис можуть бути виміряні в постійному магнітному полі.
Потім вимірюється потужність втрат на частоті 5 Гц, для того ж самого
значення магнітної індукції. Оскільки на цій частоті дія вихрових струмів
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несуттєва, то додаткові втрати можуть бути легко відокремлені від
гістерезисних.
Обчислення втрат із використанням СЕА можна розділити на три етапи.
На попередньому етапі визначаються методики розрахунку, фізичні властивості
матеріалів, параметри та коефіцієнти для визначення відповідних втрат тощо.
Другий етап включає розрахунок розподілу магнітного поля в магнітопроводах,
та характер його зміни в часі. На третьому етапі, за результатами польового
розрахунку, проводиться визначення магнітних втрат.
Втрати на вихрові струми в масивних магнітопроводах, у разі вирішення
польової задачі, зручно розраховувати інтегруванням по об’єму магнітопроводу
Vcore виразу для резистивних втрат
Peddy   J  EdVcore ,

(6.9)

Vcore

де J, E – відповідно густина індукованого струму та напруженість електричного
поля. Для цього, крім магнітних властивостей матеріалу, має бути відома його
провідність.
Використання

виразів

(6.5-6.7),

за

допомогою

СЕА,

передбачає

попередній розрахунок розподілу поля та його характеру зміни в часі, а потім,
за результатами обробки отриманих даних, проводиться розрахунок втрат.
Такий підхід хоча й дає змогу визначити втрати, проте зумовлює нефізичну
поведінку польової моделі. Це, зокрема, проявляється в порушенні балансів
напруг та потужностей, оскільки зазначені втрати не враховуються під час
розрахунку власне самого поля машини.
Можливим способом увести ці втрати в механізм розрахунку, є
застосування моделі гістерезису матеріалу осердя. Однією з найбільш відомих
моделей магнітного гістерезису, є модель розроблена Джілсом та Атертоном
[210], що ґрунтується на фізичних засадах процесу намагнічування. В роботі
[211] застосовування моделі було розширено для визначення як статичних, так і
динамічних магнітних втрат.
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Зазначена модель забезпечує хороший опис поведінки граничних петель
гістерезису, проте має невисоку точність моделювання часткових. Тому в
подальших

дослідженнях

модель

удосконалювалася

через

введення

в

розрахунок, залежності параметрів моделі від максимального значення
магнітної індукції [212]. Такий підхід, зокрема, використовувався авторами у
[213] для визначення втрат у шихтованому осерді високооборотних вентильних
двигунів.
У моделі магнітного гістерезису Джілса-Атертона [210], намагнічування
матеріалу представлено сумою необоротного Mirr та оборотного Mrev
намагнічування. Модель описується такими рівняннями [214].
Безгістерезисне намагнічування

H 
M an  M s L e  ,
 aJA 

(6.10)

де Ms – намагніченість насичення; Lx   coth(x)  1/ x – функція Ланжевена;
H e  H  JA M – ефективне поле за напруженості H та намагніченості M; αJA –

коефіцієнт магнітного зв’язку між доменами; aJA – параметр форми
безгістерезисної кривої намагнічування (характеризує форму кривої Ланжевена
для безгістерезисного намагнічування).
Необоротне намагнічування

dM irr M an  M irr

,
dH e
 JA kJA

(6.11)

де kJA – параметр, що характеризує рухливість доменних границь; δJA = 1, якщо

dH

dt

 0 і δJA = -1, якщо dH < 0.
dt
M  M rev  M irr ,

(6.12)

M rev  cJA M an  M irr  ,

(6.13)

де cJA – стала пружного зміщення границь доменів.
Як видно з рівнянь (6.10-6.13), модель гістерезису Джілса-Атертона
потребує визначення п’яти модельних параметрів: намагніченості насичення Ms
та коефіцієнтів αJA, aJA, kJA, сJA.
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Для визначення даних коефіцієнтів розроблено досить велику кількість
різних методів, із якими можна ознайомитися, наприклад у [215]. Усі методи,
для визначення параметрів моделі гістерезису Джілса-Атертона, умовно можна
розділити на дві групи. До першої групи належать так звані «класичні методи»,
які використовують певні параметри, що характеризують експериментальну
криву намагнічування матеріалу (залишкова магнітна індукція, коерцитивна
сила, початкова магнітна проникність та ін.), з подальшим визначенням
параметрів відповідним розрахунком. Такий підхід зокрема використовувався в
роботах [214, 216].
До другої групи можна віднести так звані «штучні методи», оскільки вони
не ґрунтуються на фізичних параметрах матеріалу, а використовують
математичні алгоритми для пошуку коефіцієнтів моделі, які забезпечують
мінімальне середньоквадратичне відхилення розрахованих даних, від даних,
отриманих експериментально. Для цього можуть використовуватися різні
методи оптимізації [217], генетичні алгоритми [218-220], методи нечіткої логіки
[221], методи прямого [222] або випадкового [223] пошуку, методи
інтегрального [224] та диференціального [225] числення.
Процедуру пошуку коефіцієнтів моделі Джілса-Атертона та результати
апроксимації для деяких матеріалів, що застосовувалися для виготовлення
магнітопроводів дослідних зразків ЛМД, наведено в додатку Г.
Виникненню магнітних втрат у ЛМД вібраційної дії сприяють дві
обставини. Перша зумовлена пульсацією МРС обмотки, друга зумовлена
зміною конфігурації магнітного кола під час руху якоря. Для визначення
впливу обох чинників, було проведено дослідження магнітних втрат у двох
режимах: у режимі короткого замикання, та в робочому режимі, результати
яких подано далі.
6.2 Аналіз втрат короткого замикання
Дослід короткого замикання дає змогу виявити магнітні втрати, пов’язані
зі зміною магнітного поля внаслідок зміни струму обмотки. Під час визначення
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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,
представлена в підрозділі 3.4. Параметри моделі та розрахункові коефіцієнти
відповідають наведеним. Якір дослідної машини (див. рис. 3.17, а) є
нерухомим, тобто рівняння руху з розрахункової моделі вилучається.
Крім того, розглядається два варіанти виконання полюса якоря. Перший,
коли полюс виконаний суцільним, як показано на рис. 6.1, а, другий, коли
полюс виконаний із того ж матеріалу (Ст4), проте має осьовий розріз
(рис. 6.1, б).

а

б
Рис. 6.1 Полюс якоря ЛМД

Для визначення магнітних втрат залежно від струмового навантаження,
проводилася серія обчислювальних експериментів, коли в обмотці статора
задається синусоїдна напруга, діюче значення якої змінюється із заданим
кроком.
На рис. 6.2 показано розподіл питомих втрат у перетині полюса якоря, під
час досліду короткого замикання, для випадку діючого значення струму в
обмотці 2,8 А, із частотою 50 Гц. Розподіл питомих втрат (втрат від вихрових
струмів) визначався на підставі виразу
 
Peddy

1 t
 J   E dt ,
T t T

(6.14)

287

де Еφ, Jφ – відповідно напруженість електричного поля та густина струму
(φ-компоненти).
Всі інші види втрат у магнітопроводі якоря нехтувались.
У виразі (6.14) і далі, індекс “ ″ ” позначає об’ємні питомі втрати (Вт/м3).

а
б
3
Рис. 6.2 Розподіл питомих втрат (Вт/м ) у перетині суцільного (а) та розрізного
(б) полюсів
Для визначення загальних магнітних втрат у полюсах, вираз (6.14)
інтегрувався по об’єму двох полюсів Vpole (області D3, D4, див. рис. 3.17, б),
тобто
Peddy

1 t
1 t
 
 J   E dtdV pole   2r T  J   E dtdS pole ,
V pole T t T
S pole
t T

(6.15)

де r – відстань від осі симетрії до поверхні інтегрування; Vpole – об’єм полюсів;
Spole – площа перетину полюсів.
Втрати у магнітопроводі статора визначалися згідно з виразами (6.5-6.7),
записаними для циліндричної системи координат:
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Peddy 

keddy core
2

2

1 t  dBr
 2r T   dt
S core
t T 

2

dB
 z
dt

2

dtdScore



(6.16)

– втрати від вихрових струмів;
Phys 

khys core
T

 2r Bmr  Bmz dScore




(6.17)

S core

– втрати на гістерезис;

Pexc

1,5
1,5
kexc core
1 t  dBr
dBz 

 2r T   dt  dt dtdScore
8,76 S core
t T 


(6.18)

– додаткові втрати,
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
(шихтована електротехнічна сталь 3411), отримані за результатами досліджень,
наведених у розділі 7; ρcore = 7650 кг/м3 – густина електротехнічної сталі; Bn –
компоненти вектора магнітної індукції в циліндричній системі координат; n – r,
z; Bmn – амплітуда магнітної індукції.
У кожному скінченному елементі розрахункової сітки магнітопроводу
статора, тангенціальна та радіальна компоненти магнітного поля та втрат
обчислюються окремо. Наявність обох компонент зумовлює втрати від
обертання вектора магнітної індукції. В цьому разі, загальні магнітні втрати з
достатнім наближенням можуть розраховуватись як сума радіальної та
тангенціальної компонент втрат [226].
На рис. 6.3 показано (лініями) розрахункові залежності сумарних
магнітних втрат ЛМД 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.
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а
б
Рис. 6.3 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
зменшення сукупних магнітних втрат, у режимі короткого замикання,
приблизно на 20% порівняно із суцільною.
6.3 Втрати ЛМД у робочому режимі
Як зазначалося вище, одним із способів підвищення ефективності ЛМД
вібраційної дії, є забезпечення режимів роботи, що мінімізують споживання
енергії та забезпечують максимум ККД. Це зумовлює необхідність детального
вивчення пов'язаних електромеханічних процесів, що відбуваються під час
роботи лінійного електроприводу в складі того, чи іншого механізму або
машини.
Дослідженню енергоефективності лінійних двигунів вібраційного типу
присвячено низку праць. У [227] проведено експериментальне дослідження
залежності ККД від фази навантаження за умови, коли воно має синусоїдний
характер. У роботі показано, що існує оптимальний кут навантаження, за якого
ефективність двигуна буде максимальною. В подальшому дослідженні [228]
було виконано аналіз втрат та визначено оптимальну потужність навантаження
зазначеного типу. Проте аналітичного вираження залежність не знайшла.
Відомим фактом є також суттєвий вплив робочої частоти на значення
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ККД. У кількох роботах [8, 229, 230] показано, що оптимальним режимом
роботи двигуна є режим, коли частота джерела живлення є близькою до частоти
механічного резонансу.
Значна кількість досліджень щодо ефективності лінійних двигунів,
стосується

розрахунку та аналізу втрат

залежно від

матеріалів, що

застосовуються в їхній конструкції, без врахування характеру навантаження та
режиму роботи [86, 204, 231-235].
Отже, ККД може бути розрахований за допомогою детального аналізу,
наприклад, чисельними засобами моделювання, за умови відомої геометричної
конфігурації двигуна, або виміряний, за наявності його фізичної моделі. Це
ускладнює розробку вібраційних пристроїв із приводом від лінійних двигунів,
які проєктуються для наперед відомого робочого циклу.
6.3.1 Втрати та ККД двигуна вібраційної дії. Лінійне наближення. У
лінійній постановці вважається, що напруга джерела живлення та струм ЛМД
мають синусоїдний характер. Параметри машини є сталими і не залежать від
режиму роботи. Електрична схема заміщення двигуна показана на рис. 6.4, де
Rsv, Lv – відповідно активний опір та індуктивність обмотки статора;
ev  

dΨpm
dt

– ЕРС, зумовлена рухом якоря; Rmag.s – активний опір, що

відповідає магнітним втратам в осерді статора; Ψpm – потокозчеплення обмотки
статора, зумовлене полем якоря.

Рис. 6.4 Електрична схема заміщення ЛМД вібраційної дії
Еквівалентна механічна схема відповідає представленій на рис. 3.18.
Силова характеристика навантаження подана сумою пружної компоненти
та сили в’язкого тертя, згідно з виразом (3.8).
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Відповідно до електричної схеми заміщення, за другим законом Кірхгофа
можна записати





uv  iv Rsv  Rmag .s  Lv

div dΨpm
,

dt
dt

(6.19)

де uv, iv – напруга та струм двигуна відповідно.
Виходячи з виразу (6.19), можна подати рівняння балансу миттєвих
потужностей у вигляді





uviv  iv2 Rsv  Rmag .s  Lv

dΨpm
div
iv 
iv ,
dt
dt

або для активних потужностей
Pv  PRs  Pmag .s  Pe ,

де

Pv 

PRs 





1T 2
 iv Rsv dt
T0

Pmag .s 

Pe 

1Т
 uv iv dt
Т0



(6.20)

– активна потужність споживання енергії двигуна;
– потужність електричних втрат в обмотці статора;



1T 2
 iv Rmag .s dt
T0

– потужність магнітних втрат в осерді статора;

1 T  dΨpm 
iv dt – потужність, що передається через повітряний проміжок


T 0  dt


(електромагнітна потужність). Причому остання враховує також магнітні
втрати в осерді якоря, і може бути представлена сумою механічної потужності
Pmec та потужності магнітних втрат в якорі Pmag.a

Pe  Pmec  Pmag .a .
З виразу (3.9) одержимо рівняння балансу механічних потужностей

 

 

1 T  d 2 x 
1T
1T
1T
1T
1T 2
2






m
v
dt

F
v
dt

k
xv
dt

k
xv
dt

b
v
dt

 a 2 
 ev
 v
 l
 v
 bl v dt .(6.21)
T 0 
T0
T0
T0
T0
T0
dt 

Будемо вважати, що переміщення x, швидкість v та прискорення якоря a,
змінюються в часі за гармонічним законом згідно з такими виразами:
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dx
dv
 X m cos t ; a 
 2 X m sin t ,
dt
dt

x  X m sin t ; v 

(6.22)

де Xm – амплітуда коливань; ω – кутова частота коливань.
Очевидно, що робота сил інерції за період, а отже і потужність, рівні
нулю. Справді, потужність сили інерції дорівнює
P0 

1 T  d 2 x 
ma 4 X m2  cos 4 cos 0 
m
v
dt



  0.
 a 2 
T 0 
2  4
4 
dt 

(6.23.1)

Аналогічний результат отримаємо також для пружних сил:
1T
1T
 kv xv dt  0 ; T  kl xv dt  0 .
T0
0

(6.23.2)

Потужність пов’язана з силами в’язкого тертя визначиться як
Pmec . f

2

 

bv 
2bv X m2
1T
2
2
  bv v dt 
 (X m cos t ) dt  2 .
T0
2 0

(6.23.3)

Аналогічно для потужності навантаження
Pl 

 

2bl X m2
1T
2
.
b
v
dt

 l
T0
2

(6.23.4)

Тоді рівняння (6.21) можна представити у вигляді
Pmec  Pmec . f  Pl .

Враховуючи наведене, рівняння балансу потужностей двигуна набуде
виду
Pv  PRs  Pmag .s  Pmag .a  Pmec . f  Pl .

Відповідна енергетична діаграма представлена на рис. 6.5. Тут різниця
потужності споживання та електричних втрат у статорі становить потужність
магнітного поля Pm. f  Pv  PRs . Різниця потужності магнітного поля та
магнітних

втрат

у

статорі

визначає

електромагнітну

потужність

Pe  Pm. f  Pmag .s . Механічна потужність становить Pmec  Pe  Pmag .a , а корисна
Pl  Pmec  Pmec . f .

293

Рис. 6.5 Енергетична діаграма ЛМД
Відповідно до енергетичної діаграми, вираз для ККД двигуна вібраційної
дії може бути записаний у вигляді


PRs  Pmag .s

Pl
2bl X m2
, (6.24)

 Pmag .a  Pmec . f  Pl 2 I v2 Rsv  2 Pmag  2 X m2 bl  bv 

де Pmag = Pmag.s+Pmag.a – сумарні магнітні втрати.
Використовуючи лінійну модель ЛМД вібраційної дії наведену в
підрозділі 2.2, виразимо амплітуду коливань таким виразом
Xm 

k

K Fv I vm
v

 kl  ma 



  bl  bv 

2 2

,

(6.25)

2

2

де KFv – коефіцієнт електромагнітної сили; I vm  2I v – амплітудне значення
струму обмотки ЛМД.
Тоді вираз (6.24) запишеться





I v2 Rsv

 Pmag

2 2 2
K Fv
I v  bl



 k  k  m 2
 v
l
a




2

2

  bl  bv   

2

2 2 2
K Fv
Iv 

bl  bv 

. (6.26)

З останнього виразу, за допомогою диференціювання по bl, можливо
визначити навантаження, за якого ККД буде максимальним:


 0,
bl
звідки

I

2
v Rsv



 Pmag  k v  kl  ma 2


 





2

2 2 2
 2 bl  bv 2   K Fv
I v  bl  bv  








2 2 2
 bl 2bl I v2 Rsv  Pmag 2  2bv I v2 Rsv  Pmag 2  K Fv
I v   0;
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bl 

k

v

 kl  ma 2



2

 2bv2

2



2 2
K Fv
I v bv

I v2 Rsv  Pmag

.

(6.27)

З виразу (6.27), знехтувавши магнітними втратами, отримаємо:

bl 

k

2
v  k l  ma 



2

 2bv2

2

2
K Fv
bv

.
Rsv

(6.28)

Аналіз виразів (6.26, 6.28) свідчить, що навантаження, яке відповідає
найвищому ККД, залежить від механічних та електричних параметрів ЛМД, а
також від частоти. Максимальне значення ККД, як видно з (6.26),
спостерігатиметься коли kv  kl  ma 2 . Водночас, за умови фіксованої частоти,
є оптимальне значення коефіцієнту в’язкого тертя навантаження, визначене
виразом (6.28), за якого ефективність буде найвища.
6.3.2 Мультифізичне моделювання. Нелінійне наближення. Вираз
(6.27) отримано за умови, що потужність магнітних втрат є незалежною від
навантаження, хоча насправді це не так. Більш детальний аналіз втрат та ККД
лінійного двигуна, залежно від режиму навантаження, може бути виконаний за
допомогою мультифізичних моделей [82, 236], що суміщають у собі вирішення
рівнянь електричного та магнітного кіл, а також визначення закону руху якоря.
Розв’язання цієї задачі здійснювалося методом скінченних елементів, із
застосуванням рухомого типу розрахункової сітки. Постановка задачі та
розрахункова геометрія дослідної машини, подані в підрозділі 3.4.
Результати розрахунку розподілу магнітних втрат у перетині ЛМД
показано на рис. 6.6. Розрахунки стосуються випадку діючого значення струму
в обмотці 4,75 А із частотою 24,9 Гц. Швидкість якоря складає v = - 1,1 м/с,
положення якоря х = 0.
Параметри механічної схеми заміщення (див. рис. 3.18) є такими: kl =
10897 Н/м; bl = 20,6 кг/с; kv = 153291 Н/м; bv = 32 кг/с. Маса коливальної
частини (маса якоря та приєднана маса пружної підвіски) складає ma = 6,72 кг.
Розподіл питомих втрат (Вт/м3) від вихрових струмів у масивних полюсах
якоря визначався на підставі виразу (6.14).
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Рис. 6.6 Розподіл магнітних втрат у перетині ЛМД у робочому режимі: (1) –
шкала втрат у статорі; (2) – шкала втрат у якорі
Розподіл втрат у магнітопроводі статора визначався на за допомогою
виразів (6.5-6.7), записаних для циліндричної системи координат:

Peddy

keddy core 1 t  dBr 2 dBz




2
T t T  dt
dt
2

2

dt



– для втрат на вихрові струми;
 
Phys

khys core
T

B


mr


 Bmz



– для втрат на гістерезис;
1,5
1,5
kexc core 1 t  dBr
dBz 
 
Pexc

dt


8,76 T t T  dt
dt


– для додаткових втрат.
Для того, щоб визначити оптимальний режим роботи двигуна залежно від
навантаження, параметри останнього змінювались у межах: bl = 10÷120 кг/с;
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kl = (2000÷24000) Н/м. Водночас проводилася низка послідовних розрахунків
електричних, польових та механічних величин, а також розрахунок втрат,
результати яких подано далі.
Представлені на рис. 6.7 характеристики відповідають режиму, коли всі
електромеханічні процеси є усталеними. Струм живлення ЛМД Iv = const =
3,75 А, частота коливань становить 24,9 Гц.

а
б
Рис. 6.7 Характеристики ЛМД для випадку bl/kl = const
Як видно з рис. 6.7, а, максимальне значення корисної потужності Pl
спостерігається, коли kl  ma 2  kv  11114 Н/м. Однак максимум ККД
(рис. 6.7, б) відповідає дещо більшому значенню коефіцієнту жорсткості
навантаження, а саме kl ≈ 13000 Н/м.
Як випливає з виразу (6.26), залежно від значення коефіцієнту в’язкого
тертя навантаження, ККД має максимум, що наближено визначається виразом
(6.27).

Характеристики

ЛМД,

для

випадку

коли

kl  ma 2  kv  const  11114 Н/м та bl = var, представлено на рис. 6.8.

Розрахунок магнітних втрат Pmag (рис. 6.8, б) здійснювався за допомогою
виразів (6.15-6.18).
Як видно з рис. 6.8, в, ККД має близькі значення для наведених струмів та
однакових параметрів навантаження. Це можна пояснити одночасною
зіставною зміною механічної потужності, внаслідок зміни амплітуди коливань
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(як випливає з виразу (6.23.4), потужність пропорційна квадрату амплітуди
коливань), та відповідною зміною електричних та магнітних втрат. Дещо вищі
значення ККД відповідають меншим струмам, і навпаки.

а

б

в
г
Рис. 6.8 Характеристики ЛМД для випадку kl = const
Максимуми ККД, залежно від значення струму, спостерігаються за умови
зміни коефіцієнта bl у межах 88,1÷89,2 кг/с (більші значення відповідають
більшим струмам). Розрахований згідно з виразом (6.28) оптимум, становить
55,4 кг/с, і визначений із урахуванням, що kl = 11114 Н/м та відповідних
параметрів схем заміщення.
Як видно з рис. 6.8, б, потужність магнітних втрат суттєво залежить від
коефіцієнту в’язкого тертя навантаження, що не враховувалось у виразах (6.27,
6.28). Крім того, наявність вихрових струмів у масивних полюсах зумовлює
додатковий вплив, дія якого може бути подана еквівалентним механічним
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коефіцієнтом демпфування [237]. Тому для машин зі значною часткою
магнітних втрат у загальному балансі потужностей, оптимальний коефіцієнт
в’язкого тертя навантаження може суттєво відрізнятися від визначеного за
виразами (6.27, 6.28).
Потрібно також зазначити, що зі збільшенням навантаження відбувається
зміна амплітуди коливань та корисної потужності (див. рис. 6.8, г). Це
необхідно враховувати під час проєктування вібраційних приводів зі змінним
навантаженням.

6.4

Моделювання

пов’язаних

електромеханічних

та

теплових

процесів у лінійному магнітоелектричному двигуні
У попередньому розділі було показано, що у двомасовій вібраційній
системі з приводом від ЛМД, залежно від характеру руху його якоря та
робочого

органу,

можлива

реалізація

різних

динамічних

режимів:

періодичного, квазіперіодичного та хаотичного. У разі роботи в неперіодичних
режимах, розрахунок втрат та теплових показників машини має виконуватись
одночасно

з

розрахунком

електромеханічних

процесів,

що

зумовлено

нерегулярним характером останніх. Тому актуальним є питання розроблення
математичних моделей для дослідження теплових процесів ЛМД залежно від
динамічного режиму роботи вібраційної системи. Це дасть змогу забезпечити
необхідні

технологічні

показники

з

урахуванням

допустимого

рівня

температури лінійного двигуна. Для вирішення цієї задачі пропонується
використовувати
зосередженими

схеми

заміщення

на

основі

еквівалентних

кіл

із

параметрами, що дають змогу моделювати одночасно

електричні, механічні та теплові процеси. Такий підхід реалізується в рамках
теорії мультифізичних кіл, що запропонована в роботі [82].
Конструкція дослідного ЛМД показана на рис. 3.17 (підрозділ 3.4).
Механічна модель двомасового вібраційного пристрою відповідає наведеній на
рис. 4.1, а (підрозділ 4.1). За вказаних там же припущень, динамічна поведінка
двигуна описується системою рівнянь (4.1).
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Мультифізична модель вібраційної системи з приводом від ЛМД,
реалізована за допомогою пакету програм Matlab/Simulink, наведена на рис. 6.9.
Модель має кероване джерело синусоїдної напруги живлення, та складається з
п’яти функціональних блоків – електричного 1, механічного 2, теплового
(перехідний режим) 3, теплового (усталений режим) 4, та блока 5 для
вимірювання та візуалізації результатів розрахунку. Зв'язок між блоками
реалізується програмними засобами пакету Simulink.

Рис. 6.9 Мультифізична Simulink-модель системи на макрорівні, що містить
електричне, теплове та механічне пов’язані кола
Структура електричного блока 1 системи показана на рис. 6.10, а та
реалізує

рівняння

балансу

напруг

ЛМД

(4.2),

в

якому

залежність

потокозчеплення Ψpm від переміщення представлена виразом (1.18). Усі інші
параметри рівняння (активний опір Rsv та індуктивність обмотки Lv) прийнято
сталими.

а
б
Рис. 6.10 Електрична модель двигуна із розрахунком втрат в обмотці та в
магнітопроводах статора і якоря (а), еквівалентне електричне коло двомасової
механічної системи (б)
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Структура механічного блоку 2, цієї системи, показана на рис. 6.10, б [15]
та реалізує двомасову механічну схему за допомогою еквівалентного
електричного кола. Вузлові напруги кола дорівнюють швидкості руху робочого
органу

dxb

dt

(вузол 1) та швидкості якоря двигуна

dxa

dt

(вузол 2). На ці

елементи системи діють сили інерції (ємнісні елементи в колі) і пружні та
дисипативні сили – відповідно індуктивні та резистивні елементи кола.
Джерело струму, в цьому колі, відповідає електромагнітний силі, що діє на якір
ЛМД, а також, за третім законом Ньютона, на його статор, жорстко
прикріплений до робочого органу. Ця сила розраховувалася згідно з таким
виразом Fev  iv

dΨpm
dx



Ψm



 

cos x iv (тут x – переміщення якоря відносно


статора (див. рис. 4.1, а).
Теплові процеси в ЛМД задовольняють рівнянню теплопередачі у
вигляді [15]
 pC p Θ

t

 ( pΘ)  Q ,

де Θ – температура; ρр, Ср, λр – відповідно густина, питома теплоємність та
теплопровідність матеріалу; Q – питома потужність об’ємних джерел тепла.
Для переходу до дискретного аналогу цього рівняння, використовувався метод
контрольного об’єму [238]. Обираючи в ролі контрольних об’ємів активні
елементи двигуна – обмотку, магнітопроводи статора та якоря, зовнішній
корпус, можливо отримати систему звичайних диференційних рівнянь,
записаних відносно невідомих значень температури в центральних точках
зазначених елементів. Цій системі відповідає еквівалентне теплове коло, яке
показано на рис. 6.11 (блок 3 на рис. 6.9). Вузлові напруги в цьому колі є
аналогом температур відповідних елементів – магнітопроводу якоря, обмотки
статора, магнітопроводу статора та корпусу, а струми у вітках кола є аналогом
теплових потоків між цими елементами. Розрахунок значень параметрів
пасивних елементів у цій схемі здійснювався за допомогою відомих виразів
наведених, зокрема, в [239].
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У ролі джерел живлення в цьому колі використовуються джерела струмів,
значення яких дорівнюють значенням миттєвих втрат в активних елементах
ЛМД. А саме, джоулеві втрати в обмотці двигуна PСu  iv2 Rsv , магнітні втрати в
магнітопроводі статора PFe,s та магнітні втрати в магнітопроводі якоря PFe,a.

Рис. 6.11 Теплове коло лінійного двигуна для розрахунку перехідного
теплового режиму (блок 3)
Для обчислення втрат у шихтованому магнітопроводі статора ЛМД, у
моделі використовуються вирази (6.5-6.7), що дають змогу визначити
складники питомих втрат у магнітопроводі на одиницю маси.
Втрати в масивному магнітопроводі якоря визначаються на підставі
розрахункових залежностей PFe,a(v,Iv) для дослідного двигуна, наведених на
рис. 6.12, отриманих за результатами чисельного польового дослідження,
поданого в пункті 6.3.2. Тут v – миттєве значення швидкості якоря, а Iv – діюче
значення струму ЛМД.
Блок 4, на рис. 6.9, містить теплове коло, що відповідає усталеному
тепловому режиму роботи двигуна. На відміну від кола показаного на рис. 6.11,
у ньому немає ємнісних елементів. Блок 5 призначений для вимірювання та
візуалізації результатів розрахунків електромеханічних та теплових процесів у
перехідному та усталеному режимах.
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Рис. 6.12 Розрахункові магнітні втрати в магнітопроводі якоря, як функція
швидкості якоря та струму обмотки статора
Під час розрахунків приймалися такі значення параметрів системи:
амплітуда потокозчеплення Ψm = 0,31 Вб; активний опір обмотки статора Rsv =
2,67 Ом; індуктивність обмотки статора Lv = 22 мГн; маса якоря двигуна ma =
9,8 кг; коефіцієнт в'язкого тертя bv = 32 кг/с; коефіцієнт жорсткості пружної
підвіски двигуна kv = 153291 Н/м; маса робочого органу з приєднаним
навантаженням mb = 31,2 кг; коефіцієнт в'язкого тертя bb = 35 кг/с; коефіцієнт
жорсткості пружин робочого органу kb = 306582 Н/м; частота гармонійного
джерела живлення f = 25 Гц. Температура навколишнього середовища 20 ○С.
Результати розрахунку довготривалого перехідного теплового процесу
(впродовж 2-х годин) наведені на рис. 6.13. Тут 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 же
температур в усталеному режимі – результати розрахунку теплового кола
блока 4.
Як видно з кривих нагріву двигуна, перехідний тепловий процес
дослідного зразка двигуна триває понад 2 години роботи, водночас найбільш
нагрітим його елементом є обмотка, яка (за умови діючого значення струму
4 А) нагрівається до температури біля 120 ○С.
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а
б
Рис. 6.13 Результати розрахунку теплового перехідного процесу: Iv = 4 A (a);
Iv = 5 A (б)
Застосування розробленої мультифізичної моделі дає змогу прогнозувати
електромеханічні та теплові характеристики двигуна в перехідних, усталених,
форсованих або неперіодичних режимах роботи.
6.5 Висновки до розділу 6
Підвищення

ефективності

лінійних

машин

вібраційної

дії

може

відбуватися двома способами: перший полягає в зменшенні втрат в елементах
машини та її привода, другий – у забезпеченні економічних режимів роботи, що
мінімізують потужність споживання ЛМД.
Для

зменшення

магнітних

втрат

може

застосовуватися

розрізна

конструкція полюса якоря, яка забезпечує зменшення сукупних магнітних
втрат, у режимі короткого замикання, приблизно на 20% проти конструкції із
суцільними полюсами.
У робочому режимі, як свідчить проведене дослідження, відбувається
суттєве збільшення магнітних втрат, порівняно з режимом короткого
замикання, що зумовлено значним впливом МРС якоря на робочі процеси
машини. Звідси випливає те, що з підвищенням робочої частоти ЛМД потрібно
обмежувати значення робочої амплітуди, і навпаки – режим роботи на
невеликих амплітудах, забезпечує можливість роботи на більш високих
частотах.
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Проведений за допомогою лінійної моделі ЛМД вібраційної дії аналіз,
свідчить про наявність оптимальних параметрів пружно-в’язкого навантаження,
за яких ефективність роботи машини буде найвищою. Аналогічні результати
отримано під час вирішення мультифізичної задачі, що суміщає у собі
розрахунок рівнянь електричного та магнітного кіл, а також руху якоря.
Зміна потужності навантаження зумовлює відповідну зміну амплітуди
коливань та механічної потужності, що необхідно враховувати під час
проєктування вібраційних приводів зі змінним навантаженням.
Розроблено мультифізичну математичну модель для аналізу теплових
процесів у лінійному магнітоелектричному двигуні вібраційної дії, що
ґрунтується на теорії кіл, і враховує взаємний зв’язок електромагнітних,
механічних та теплових процесів. За результатами розрахунку режиму пуску
двигуна та виходу на усталений тепловий режим, визначено, що перехідний
тепловий процес дослідного зразка двигуна триває понад 2 години роботи,
водночас найбільш нагрітим його елементом є обмотка, яка (за умови діючого
значення струму 4 А) нагрівається до температури біля 120 ○С.
_______________________________________________________________
Посилання: [8], [15], [81], [82], [86], [90], [110], [195-239] див. список
використаних джерел стор. 363-390.
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РОЗДІЛ 7
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ВІБРАЦІЙНИХ ЛІНІЙНИХ МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИХ
МАШИН
Практична реалізація магнітоелектричних двигунів вібраційної дії та
приводів на їхній основі потребує детального вивчення характеристик цих
машин у різних режимах роботи. Фізичні аспекти процесів, що відбуваються в
двигунах вібраційної дії, було розглянуто в розділах 1-6. Головними
завданнями поданих далі експериментальних досліджень були такі:
 перевірка

достовірності

розроблених

теоретичних

положень,

математичних моделей та розрахункових виразів;
 практичні випробування за допомогою дослідних конструкцій
ЛМД;
 виявлення оптимальних та (або) номінальних режимів роботи
двигуна;
 дослідження фізичних властивостей матеріалів, що застосовуються
в конструкціях ЛМД вібраційної дії;
 дослідження характеристик окремих конструктивних вузлів ЛМД.
Проведення експериментальних досліджень дає можливість оцінити
вплив механічних, електромагнітних, теплових процесів, технологічних
факторів, що не враховані в математичній моделі, визначити показники
надійності,

виявити

відповідність

характеристик

машини

вимогам

технологічного процесу та способи покращення конструкції, виконати
налаштування системи керування.
Для розрахунків за допомогою математичних моделей ЛМД необхідно
мати інформацію про фізичні властивості матеріалів, а також характеристики
окремих вузлів та конструктивних елементів (пружної підвіски, обмотки,
демпфера тощо).
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Застосування в одному комплексі експериментальних та розрахункових
методів дає змогу зменшити складність та собівартість дослідних установок,
покращити їхні метрологічні та експлуатаційні якості, порівнюючи з
установками з прямими вимірами всіх величин [240, 241].
У наступному підрозділі буде розглянуто процедуру експериментального
отримання параметрів схеми заміщення ЛМД вібраційної дії, та проведено
дослідження їхнього впливу на характеристики машини.
7.1 Визначення параметрів та дослідження характеристик лінійних
машин вібраційної дії
Характеристики ЛМД вібраційної дії можна розділити на статичні,
квазістатичні та динамічні. До статичних характеристик належать тягові,
навантажувальні, енергетичні, теплові та ін. До квазістатичних належать
миттєві електромеханічні процеси машини в усталених режимах роботи. Як
динамічні характеристики, необхідно досліджувати перехідні електромеханічні
процеси під час зміни режиму роботи машини чи параметрів навантаження.
На відміну від обертових електричних машин, для яких розроблено
різноманітне випробувальне й навантажувальне обладнання, для лінійних
машин вібраційної дії такого досвіду поки що немає. Тому актуальним
лишається

питання

створення

дослідних

стендів

для

отримання

експлуатаційних характеристик та визначення параметрів лінійних машин.
У цьому підрозділі представлено стенд для випробування лінійних машин
вібраційної дії в різних режимах роботи, та проведено експериментальні
дослідження характеристик дослідних зразків магнітоелектричних лінійних
машин, згідно з розробленими методиками.
7.1.1 Дослідження характеристик ЛМ у режимі двигуна. Питання
створення стендів для дослідження ЛМ у статичних режимах висвітлювалося,
зокрема, в роботах [242, 243], де представлено конструкції для дослідження
розподілу магнітної індукції в повітряному проміжку лінійних двигунів.
Розробці стендів для отримання тягових характеристик присвячено роботи [61,
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102, 244]. Для знімання останніх, дослідний двигун навантажують різними
масами, що під дією сили гравітації утворюють осьове зусилля на якорі.
Значення електромагнітної сили визначають перерахунком, або вимірюють за
допомогою динамометрів.
Тягова характеристика визначає здатність двигуна виконувати роботу.
Внаслідок явнополюсної структури чи особливостей геометрії машини,
значення електромагнітної сили, зазвичай, залежить не тільки від струму в
обмотці, але є також функцією положення якоря. В двигунах вібраційної дії
переміщення якоря відбувається в межах полюсної поділки. Тому конструкція
дослідного стенду має забезпечувати необхідний діапазон переміщення, а
система керування – необхідне значення струму.
Знімання тягових характеристик за допомогою стендів представлених у
роботах [61, 102, 244], можливе тільки за певного напрямку струму в обмотці,
що пов’язано з постійним напрямком дії сили тяжіння та сили реакції
динамометра.

Цей

напрямок

має

бути

протилежним

до

напрямку

електромагнітної сили машини. Тому для несиметричних машин (під
несиметрією тут розуміється залежність модуля електромагнітної сили від
напрямку струму для одних і тих самих положень якоря та значень струму)
доводиться змінювати їхнє кріплення в протилежний бік. Конструкція
запропонована в [106], знімає це обмеження, але потребує встановлення двох
шківів із чотирма масами. Це ускладнює методику отримання характеристик та
збільшує

сили

тертя,

які

складно

враховувати

під

час

визначення

електромагнітних сил. Для усунення зазначених недоліків пропонується
конструкція показана на рис. 7.1.
Стенд для досліджень ЛМД вібраційної дії має приводний обертовий
двигун 1, який за допомогою передачі «гвинт-гайка» 2 приєднується до якоря
дослідної машини 3. Перевагою такої передачі є значний виграш у силі, висока
точність переміщення, великі зусилля за невеликих розмірів. Щоб підвищити
ККД механічної передачі, гвинт, для зменшення сили тертя, виготовляється з
бронзи.
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Вимірювання положення якоря виконується за допомогою оптичного
датчика 4 (інкрементний енкодер). Між тяговим двигуном та дослідною
машиною закріплений S-подібний тензометричний датчик сили 5. Джерело
постійної напруги 6 забезпечує необхідне значення струму, що вимірюється
датчиком 7 та реєструється приладом 8.

а

б
Рис. 7.1 Схема (а) та зовнішній вигляд (б) дослідного стенду
Сигнал, пропорційний електромагнітній силі, підсилений підсилювачем
9, подається на вхід АЦП 10, звідки значення виміряної сили надходить до
мікроконтролера 11. Останній забезпечує передачу даних на персональний
комп’ютер 12, який виконує функцію реєстратора. Значення лінійного
переміщення якоря перераховується мікроконтролером відповідно до кількості
імпульсів енкодера та кроку різьби гвинтової передачі.
Основні технічні характеристики стенду наведено в табл. 7.1.
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Таблиця 7.1
Характеристики дослідного стенду
Робочий хід
Максимальне тягове зусилля1
тип тензодатчика
номінальне навантаження
відносна похибка
чутливість
баланс нуля
Тензодатчик
температурне відхилення
чутливості
температурне відхилення нуля
вхідний опір
вихідний опір
тип АЦП
розрядність
АЦП тензодатчика
коефіцієнт підсилення підсилювача
інтерфейс зв’язку з
мікроконтролером
тип датчика
діапазон вимірюваного струму
Датчик струму
нелінійність характеристики
чутливість
похибка чутливості
тип
Приводний двигун

Гвинтова передача

Мікроконтролер

Габаритні розміри
стенду
1
2

номінальна напруга живлення
корисна потужність на валу
частота обертання вихідного валу
пусковий момент
діаметр різьби
крок різьби
максимальна сила передачі2
тип
тактова частота
кількість аналогових входів
кількість цифрових входів/виходів
довжина
ширина
висота

± 60 мм
780 Н
консольний KELI DEG
100 кг
±0,03 %
3,0±0,003 мВ/В
1%
±0,02 %
±0,02 %
400 Ом
352±3 Ом
NX711
24 біт
128
I2C
датчик Хола ACS 723
±5А
±1%
400 мВ/А
±2%
синхронний із
вбудованим
редуктором СД-54
220 В
10 Вт
3,14 об/хв
0,588 Н·м
12 мм
1 мм
6800 Н
ATmega2560
16 МГц
16
54
1010 мм
240 мм
240 мм

Значення визначене згідно з характеристикою тягового приводу.
Значення визначене згідно з запасом стійкості гвинта.
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Суттєвою відмінністю розробленого стенду від аналогічних конструкцій,
є усунення обмежень щодо напрямку струму в обмотці машини, що дає
можливість отримувати тягові характеристики безпосередньо з процедури
досліду в автоматичному режимі. Це стало можливим завдяки застосуванню
між дослідним та приводним двигуном жорсткої передачі типу «гвинт-гайка»,
та тензодатчика двонаправленого типу дії. Ця особливість стенду дає змогу
виконувати знімання тягових характеристик несиметричних машин, а також
безпосередньо враховувати вплив сил тертя.
Методика отримання тягової характеристики за допомогою стенду є
такою.
В обмотці дослідної машини встановлюється задане значення струму. За
допомогою тягової машини (синхронний двигун), через передачу «гвинтгайка», якір машини рівномірно переміщується в діапазоні робочого ходу.
Фізичні процеси, що відбуваються в обмотці під час руху, описуються
другим законом Кірхгофа, відповідно до якого
uv  iv Rsv 

dΨs

dt

.

Оскільки швидкість руху якоря незначна (3,14 мм/хв) і практично
постійна, останнім складником рівняння можна знехтувати. Це дає можливість
підтримувати незмінне значення струму в обмотці, під час переміщення якоря
машини, без застосування регулятора струму.
На якір дослідної машини діє електромагнітна сила Fev, сила тяги
приводного двигуна Fth f , і сила тертя в напрямних якоря Ff, спрямована проти
напрямку швидкості руху v. Рівняння балансу сил для цієї електромеханічної
системи, за умови, що напрямок електромагнітної сили дослідної машини є
протилежним до напрямку переміщення, матиме вигляд

ma

d 2x
dt 2

  Fev  Fth f  F f ,

де ma – маса рухомої частини (якоря).
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За умови рівномірного руху якоря прискорення дорівнює нулю й
рівняння набуде вигляду
Fev  Fth f  F f .

(7.1)

Схему дії сил показано на рис. 7.2, а.

а

б
Рис. 7.2 Схема дії сил

Під час руху якоря в зворотному напрямку, змінюється напрямок
швидкості, а отже напрямок сили тертя (рис. 7.2, б), і рівняння рівноваги сил є
таким
Fev  Fth b  F f ,

(7.2)

де Fth b – сила тяги приводного двигуна в зворотному напрямку.
Значення тягового зусилля вимірюється (в однакових положеннях якоря)
тензодатчиком із заданим кроком під час прямого та зворотного ходів. За
даними двох вимірів, для фіксованих положень якоря, можливо розрахувати
значення електромагнітної сили.
Якщо скласти рівняння (7.1) і (7.2), отримаємо 2 Fev  Fth b  Fth f , звідки

Fev 

Fth b  Fth f
2

,

тобто значення електромагнітної сили, для певного положення якоря,
визначиться як середнє арифметичне двох вимірів.
Віднявши рівняння (7.2) від рівняння (7.1), можна визначити силу тертя

Ff 

Fth f  Fth b
2

.

За наведеною методикою було проведено експериментальне дослідження
тягових характеристик циліндричної магнітоелектричної ЛМ, будову якої
представлено на рис. 7.3.
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Статор 1 машини містить осердя з двома феромагнітними полюсами 2,
між якими розміщена обмотка 3. Для покращення питомих силових показників,
у магнітопроводі статора застосовано постійний магніт 4 тороїдної форми.
Електромагнітна сила машини визначається силою та напрямком струму в
обмотці, а також положенням феромагнітного якоря 5 відносно статора.

а
б
Рис. 7.3 Будова (а) та зовнішній вигляд (б) дослідної машини
Основні параметри машини наведено в табл. 7.2.
Експериментальні залежності електромагнітної сили Fev від положення
якоря x, для сталих значень струму в обмотці, отримані за допомогою
представленої вище методики, показані на рис. 7.4, а (маркером). Унаслідок
симетричності характеристики відносно початку координат, залежності
наведено для умовного додатного напрямку зміщення від положення рівноваги.
Рис. 7.4, б ілюструє експериментальну залежність електромагнітної сили від
струму обмотки Iv, для випадку розташування якоря на відстані 0,0095 м від
положення електромагнітної рівноваги (положення коли полюси якоря
розміщуються проти полюсів статора й осьова електромагнітна сила рівна
нулю).
Отримані характеристики дають змогу визначити робочу амплітуду та
коефіцієнт електромагнітної сили KFv лінійної машини. З даних, наведених на
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рис. 7.4, а, випливає, що в межах переміщення якоря 0÷0,01 м, силова
характеристика

є

практично

лінійною.

Причому

найменше

значення

середньоквадратичного відхилення від апроксимаційної прямої становить
R2 = 0,977

(для

кривої

+5 А).

Значення

достовірності

апроксимації

обчислювалися згідно з виразом

  Fevx  Fevx 
m



R 2  1  im1

2

  Fevx  Fevx 

,

2

i 1


де Fevx – виміряне значення сили, що відповідає положенню якоря x; Fevx –

значення апроксимуючої функції для цього положення; Fevx 

1
 Fevx
m

–

середнє значення; m – кількість вимірів.
Таблиця 7.2
Параметри дослідної машини
Робочі параметри
Робоча амплітуда коливань
Максимальна амплітуда коливань
Фізичні параметри
матеріал
максимальна енергія
Постійний
(BH)max
магніт
залишкова магнітна
індукція
Осердя
матеріал
кількість витків
Обмотка
дріт
Основні розміри
діаметр зовнішній
Магніт
діаметр внутрішній
висота
Повітряний проміжок
Полюсна поділка
діаметр
Габаритні
розміри
довжина

м
м

0,01
0,015

NdFeB (N42)
кДж/м3

326

Тл

1,3

Ст3
380
ПСД, Ø 1,12

мм
мм
мм
мм
мм

136
123
19
0,7
36
160
120
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Для визначення коефіцієнту електромагнітної сили необхідно врахувати,
що електромагнітна сила дослідного ЛМД представлена двома складниками.
Один зумовлений протіканням струму в обмотці, інший – наявністю сил
тяжіння між зубцями статора і якоря. Останній, за умови, що струм в обмотці
рівний нулю (крива 0 А на рис. 7.4, а), для показаного на рис. 7.4, б положення,
становить 80,2 Н. Віднявши силу зчеплення між зубцями Fcog, отримаємо силу,
зумовлену протіканням струму в обмотці (крива Fev-Fcog на рис. 7.4, б).

a

б
Рис. 7.4 Силові характеристики дослідної машини

315

Як видно з рисунка, ця крива є практично лінійною для додатних значень
струму (R2 = 0,9966), та нелінійною для від’ємних. Залежно від призначення
машини, ця обставина може зумовити не досить ефективну роботу за від’ємних
значень струму. Визначений для додатних значень коефіцієнт електромагнітної
сили становить KFv = 38,911 Н/А.
Крива Ff, показана на рис. 7.4, б, ілюструє силу тертя залежно від струму.
Отримані дані свідчать про її зростання пропорційно струму обмотки. Це
пояснюється впливом радіальної компоненти електромагнітної сили, яка
виникає внаслідок несиметричного розташування якоря відносно статора, та її
збільшенням зі зростанням струму. Наведена методика вимірювання тягової
характеристики та конструкція стенду, дають змогу врахувати цю особливість,
оскільки сила тертя, що входить до рівнянь (7.1, 7.2), однакова для прямого та
зворотного напрямку руху за умови фіксованого значення струму обмотки.
Дані експериментальних досліджень силових характеристик добре
узгоджуються з результатами порівняльного розрахунку чисельним методом
скінченних елементів (розбіжність складає 10%). Останні показано на
рис. 7.4, а суцільними лініями. Внаслідок осьової симетрії машини (див. рис.
7.3, а), задача вирішувалася в осесиметричній постановці, в циліндричній
системі координат, із використанням рівнянь магнітостатики [245].
Як граничні умови, задано умову осьової симетрії та умову магнітної
ізоляції на зовнішніх границях розрахункової області. У вихідних даних задано
струм обмотки, кількість її витків і перетин провідника, параметри постійного
магніту (див. табл. 7.2) та основну криву намагнічування матеріалу
магнітопроводів.
7.1.2 Визначення еквівалентних параметрів навантаження ЛМ у
демпферному режимі. Розглянута вище магнітоелектрична лінійна машина,
призначена для використання в ролі навантажувальної машини під час
експериментальних досліджень електромеханічних характеристик лінійних
двигунів вібраційної дії. Для того, щоб пов’язати характеристики вібраційного
ЛМД із параметрами навантаження, значення останніх спочатку мають бути
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отримані, або розрахунком, або експериментально. З цією метою було
розроблено математичну модель, та виконано розрахунок згідно з цією
моделлю, еквівалентних параметрів пружно-в’язкого навантаження дослідного
зразка лінійної навантажувальної машини вібраційної дії.
Будову машини показано на рис. 7.3, а. Основні конструктивні параметри
наведено в табл. 7.2.
Визначення коефіцієнтів навантаження може бути проведено на підставі
чисельного розрахунку магнітного поля методом скінченних елементів, із
застосуванням рухомого типу розрахункової сітки в області якоря.
Внаслідок осьової симетрії машини (див. рис. 7.3, а), задача вирішувалася
в осесиметричній постановці, з використанням рівнянь магнітного поля в
часовій області.
У розрахунковій моделі машини (рис. 7.5, а) властивості матеріалів
задано такими.

а
б
Рис. 7.5 Польова модель машини: а – розрахункові області; б – результати
розрахунку магнітного поля
Магнітний стан матеріалу магнітопроводів якоря та статора (області
D4-D6) визначається відповідно до основної кривої намагнічування сталі, тобто

H   B  B .
1
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Осердя якоря виконане суцільним із конструкційної низьковуглецевої
сталі (Ст3), та має радіальний розріз для зменшення вихрових струмів. Тому
для області D4 задано відповідну провідність – σFe = 6,11·106 См/м. Додаткове
рівняння для цієї області матиме вигляд

 Fe





A

   0 r 1  A   Fe  V    A   FeVeD4 ;
t

 JdSD4    FeVeD4 dSD4  0,

SD4
SD4


де J – густина індукованого струму, а інтегрування здійснюється по області D4.
Вважається, що в області обмотки D7 струм рівномірно розподілений по
її перетину, і протікає тільки вздовж провідників, які мають провідність σ Cu =
5,8·107 См/м. Рівняння поля, за наявності стороннього струму та за умови його
рівномірного розподілу в перетині провідників обмотки, запишеться як





  01  A  J e .

Для матеріалу магніту (область D8) задається таке рівняння стану
B  0r H  Brem ,

де Brem – залишкова магнітна індукція постійного магніту. Відповідне рівняння
поля має вигляд





  0r 1    A  Brem   0 .
Області D1-D3, D9, D10 мають властивості повітря з відповідним
рівнянням стану





  01  A  0 .

Як граничні умови, задано умову осьової симетрії відносно осі z (див.
рис. 7.5, а), та умову магнітної ізоляції на зовнішніх границях розрахункових
областей D1, D2 – A  0 .
Розрахунок електромагнітної сили, що діє на якір, виконується за
допомогою тензора тяжіння Максвела, згідно з виразом (1.11). Причому
розраховується осьова компонента (z) електромагнітної сили.
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Задача вирішується за умови рухомої сітки в областях D1, D3, D4.
Синусоїдна аналітична функція застосовувалася до рухомої частини сітки для
моделювання коливання якоря із заданою амплітудою та частотою.
Для більш точного врахування ефекту вихрових струмів, на зовнішніх
границях області якоря (D4) застосовувався спеціальний тип сітки з
граничними шарами. Товщина шарів задається відповідно до частоти
індукованих струмів.
Результати розрахунку магнітного поля активної зони машини показано
на рис. 7.5, б.
Для розрахунку коефіцієнтів навантаження використовувався метод
динамічної петлі гістерезису. Цей метод широко використовується під час
визначення властивостей демпферів, і зокрема тих, в яких використовується
ефект від протікання вихрових струмів [246].
Для демпфованих систем, залежність сили від переміщення має вигляд
петлі

гістерезису.

Залежно

від

властивостей

системи,

вигляд

цієї

характеристики може змінюватись. Оскільки робота консервативних сил (у
цьому разі пружних) за повний цикл коливань завжди дорівнює нулю, то
розсіювання механічної енергії в системі пов’язано тільки з силами
демпфування.
На рис. 7.6 показано залежності електромагнітної сили від переміщення
якоря

х

впродовж

одного

циклу

коливань,

отримані

за

допомогою

представленої польової моделі, за умови сталого значення і напрямку струму
машини. Частота коливань становить f = 24,9 Гц, із амплітудою Xm = 0,01 м.
Площа, обмежена кривою гістерезису, чисельно дорівнює роботі сил
демпфування, а середній кут нахилу петлі визначає жорсткість системи.
Визначення роботи сил демпфування можливо виконати використовуючи
часові залежності відповідних величин згідно з виразом
t

Wbd   Fl dx   Fl vdt ,
t T

де v – миттєве значення швидкості якоря.
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Рис. 7.6 Розрахункова залежність електромагнітної сили від переміщення
Робота еквівалентної лінійної сили в’язкого тертя впродовж циклу
коливань (для синусоїдної швидкості v) дорівнює
T

Wbd   b d v 2 dt b d X m2 ,
0

де bd – еквівалентний коефіцієнт в’язкого тертя, зумовлений дією вихрових
струмів; ω, Хm – відповідно кутова частота та амплітуда коливань. Тоді, коли
відома робота, коефіцієнт в’язкого тертя визначиться з виразу

bd 

Wbd
X m2 

.

Результати розрахунку за останнім виразом, для різних значень струму
машини, показано на рис. 7.7 суцільною лінією. Там же показано розраховану
за

нахилом

петлі

гістерезису

залежність

коефіцієнту

жорсткості

навантаження kl.
Відповідно до наведеного вище, силова характеристика навантаження
може бути подана сумою пружної сили, пропорційної до переміщення якоря х,
та сили в’язкого тертя, пропорційної швидкості v.
Як свідчить проведений за допомогою представленої чисельної польової
моделі аналіз, значення електромагнітної сили зростає зі зменшенням ширини
(відстані між полюсами) осердя якоря, що пояснюється зростанням магнітного
поля зі зменшенням об’єму магнітопроводу. Проте, в такому разі збільшується
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нелінійність силової характеристики пристрою. Тому обрані в цій конструкції
розміри є компромісними, тобто такими, що забезпечують достатнє значення
сили, та її незначну нелінійність залежно від переміщення якоря.

Рис. 7.7 Залежність параметрів навантаження від струму
Коефіцієнт демпфування bd, визначений за результатами польового
розрахунку, враховує дію вихрових струмів, і не враховує механічні сили тертя.
Останні мають випадковий характер (ексцентриситет якоря, змащування тощо)
і залежать від конструктивного виконання машини й тому, в цьому розрахунку
не

визначаються.

Для

визначення

обох

складників,

проводилось

експериментальне дослідження за допомогою дослідного зразка машини (див.
рис. 7.3, б) з конструктивними параметрами, наведеними в табл. 7.2.
Експериментальне визначення параметрів навантаження проводилось із
застосуванням методу згасаючих коливань [160]. Дослід проводився згідно з
такою процедурою.
В обмотці машини встановлювалося задане значення струму (в
діапазоні -2÷3,5 А), яке під час досліду підтримувалося сталим за допомогою
регулятора струму. Потім якір штучно виводився з положення механічної
рівноваги і раптово звільнявся. Частота вільних коливань та характер їхнього
затухання, є вихідними даними для розрахунку відповідних коефіцієнтів.
Коливання вимірювалися за допомогою акселерометра, прикріпленого до якоря
машини. Проведення такого досліду для двох різних мас (у другому досліді до
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якоря приєднується додаткова наперед відома маса), дає змогу розрахувати
коефіцієнти жорсткості kl та демпфування bl, а також масу якоря та, за
наявності, приєднану масу пружної підвіски (коливальну масу). Кожна пара
дослідів виконувалася для різних значень струму обмотки.
На рис. 7.7 маркером показано експериментальні залежності коефіцієнтів
kl та bl від струму машини Іl.
Як видно з отриманих даних, коефіцієнт жорсткості kl має близьку до
лінійної залежність від струму. Деяка нелінійність проявляється за від’ємних
значень струму, коли напрямок МРС обмотки є протилежним напрямку МРС
постійного магніту.
Значення коефіцієнту демпфування зростає зі збільшенням струму
машини. Цей коефіцієнт, як зазначалося вище, зумовлений двома складниками:
перший має механічну природу і пов’язаний із силами тертя в направляючих
якоря, другий – пов’язаний із дією сил, зумовлених протіканням вихрових
струмів у осерді машини. Обидва мають схильність до зростання зі
збільшенням струму навантаження. Це пояснюється, по-перше, зростанням
радіальних електромагнітних сил та, як наслідок, сили тертя в направляючих
якоря, по-друге, посиленням впливу вихрових струмів унаслідок збільшення
інтенсивності магнітного поля.
7.1.3 Експериментальне дослідження характеристик лінійної машини
вібраційної дії в генераторному режимі. Для випробувань машини в режимі
генератора, до її якоря прикладають періодичну силу. Джерелом останньої, в
більшості випадків, є обертовий двигун із кривошипно-шатунним механізмом
[237], або інша вібраційна машина [78, 247].
Перевагою першого способу є можливість незалежної зміни частоти й
амплітуди коливань, та можливість утворення значних зусиль. Однак,
унаслідок нелінійної механічної характеристики приводу, люфтів у механічній
передачі та змінного напрямку навантаження, забезпечити гармонічний
характер сили складно. Спотворення форми коливань вносить відповідні
похибки до експериментальних характеристик.
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Приведення в рух дослідної машини за допомогою іншого вібраційного
пристрою позбавлено цього недоліку, оскільки немає механічної передачі
(якорі обох машин жорстко з’єднуються між собою). Але через те, що лінійні
вібраційні машини чутливі до робочої частоти, забезпечити значний діапазон
регулювання

швидкостей

на

різних

частотах

неможливо

(внаслідок

перевантажень). Тому методику та тип обладнання доцільно обирати залежно
від мети досліджень.
Під час випробувань ЛМ у режимі генератора, виконують дослідження в
режимі холостого ходу, а також у режимі навантаження. В останньому випадку
до обмотки машини приєднується навантажувальний опір, що дає можливість
отримати зовнішні характеристики. Вигляд цих характеристик, а також
потужність, що генерується, значно залежать від параметрів навантаження
[248-250].
Для отримання характеристик за умови фіксованого значення частоти,
більш зручним виявляється привід дослідної машини від іншого лінійного
двигуна. Конструкцію стенду для такого режиму показано на рис. 7.8, а.
Якір дослідної машини 1 жорстко з’єднується з якорем приводного
лінійного двигуна 2. Останній, під час досліду, живиться від джерела з
регульованою напругою. Частота джерела є фіксованою (в околиці частоти
механічного резонансу системи), а швидкість змінюється за допомогою зміни
амплітуди коливань, яка залежить від напруги джерела живлення приводного
двигуна. Також стенд обладнаний акселерометром, що кріпиться до якоря
дослідної машини.
Сигнали механічних та електричних величин вимірюються і реєструються
за допомогою багатоканального модуля АЦП (Е14-440) з подальшою
передачею даних на комп’ютер та обробкою результатів вимірів.
Конструктивні параметри дослідної машини наведено в табл. 7.2,
приводної – в табл. 7.3.
Будову приводної машини подано на рис. 3.17, а (див. підрозділ 3.4).
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а

б
Рис. 7.8 Стенд для випробувань ЛМ у режимі генератора

Таблиця 7.3
Конструктивні параметри приводної машини
зовнішній діаметр
довжина
зовнішній діаметр
внутрішній діаметр
Котушки
статора
діаметр проводу котушки
кількість витків котушки
Полюсна поділка
Якір
матеріал
Постійний
залишкова магнітна
магніт
індукція
Амплітуда коливань (робоча)

Магнітопровід

мм
мм
мм
мм
мм
мм

89
165
77
65
1,06
300
79

NdFeB (N42)
Тл

1,3

мм

10
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Лінійна приводна машина має забезпечувати необхідні значення робочого
ходу та потужності. Для визначення останньої можна використати вираз для
електромагнітної потужності.
У цьому випадку, електромагнітна сила дослідної машини представлена
двома складниками. Один зумовлений протіканням струму в обмотці, інший –
наявністю сили зчеплення між зубцями статора та якоря, і зберігається коли
струм в обмотці дорівнює нулю (див. рис 7.4, б).
Як свідчать попередні дослідження статичних тягових характеристик
машини, в межах робочого ходу якоря ls (робочий хід становить подвоєну
робочу амплітуду коливань (див. табл. 7.2), залежність електромагнітної сили
від переміщення є практично лінійною, і може бути представлена виразом

Fev  K Fvil

2x
2x
 Fcog
,
ls
ls

(7.3)

де KFv – коефіцієнт електромагнітної сили (KFv = 38,911 Н/А); il – струм
навантаження; x – поточна координата якоря; Fcog – максимальне значення сили
зчеплення, що відповідає положенням якоря ± ls/2 (Fcog = 80,2 Н).
У виразі (7.3) прийнято, що координата x = 0 відповідає положенню, коли
полюси якоря розміщуються навпроти полюсів статора й електромагнітна сила
рівна нулю (положення, зображене на рис. 7.3, а).
Для визначення електромагнітної потужності використовуватимемо такий
вираз:
Pe 

1T
 Fev vdt ,
T0

де v – швидкість якоря.
Врахуємо, що коливання відбуваються відносно положення, в якому
полюси якоря дослідної машини розміщуються навпроти полюсів статора.
Тому напруга в режимі генератора, а отже і струм навантаження, матимуть
частоту вдвічі більшу за частоту коливань ω (це зокрема показано у [248]).
Будемо вважати, що струм представлений синусоїдною функцією виду





i l  I lm sin 2t   il ,
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де Ilm,  il – відповідно амплітудне значення струму навантаження та його
початкова фаза.
Тоді електромагнітна потужність дорівнює
Pe 
2

2 Fcog 
1 T  2 K Fv

xil v 
xv dt 

T 0  ls
ls










2K Fv 

 X m sin t I lm sin 2t   il X m sin t   2 dt 
2ls 0



2Fcog
2ls

2



X m2 I l K Fv
cos  il ,
  X m sin t X m sin t   2dt 
2
l
0
s

(7.4)

де x = Xmsinωt, v = ωXmsin(ωt+π/2) – відповідно переміщення та швидкість якоря;
Xm – амплітуда коливань; Іl – діюче значення струму навантаження.
Для визначення струму та коефіцієнту потужності навантаження, що
входять до виразу (7.4), розглянемо схему заміщення машини в режимі
генератора (рис. 7.9).
ЕРС, індукована в обмотці, врівноважується падінням напруги на
активному Rsv та індуктивному Хе опорах обмотки, а також на зовнішньому
навантажувальному опорі Zl.

Рис. 7.9 Схема заміщення дослідної машини в режимі генератора
У разі, якщо до обмотки машини приєднано суто активний опір Rl, то
відповідно до схеми заміщення, значення струму Il та потужності Pl
визначаться виразами [248]:

Il 

Ev

Rsv  Rl 

2

 e2 L2v

;

(7.5)
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Pl 

I l2

Rsv  Rl  

Ev2 Rsv  Rl 

Rsv  Rl 2  e2 L2v

,

(7.6)

де ωe – кутова частота генерованої напруги; Lv – індуктивність обмотки.
У виразах (7.5, 7.6) прийнято, що ЕРС змінюється за синусоїдним
законом, індуктивність обмотки не залежить від положення якоря, а потужність
навантаження зумовлена як зовнішнім опором Rl, так і активним опором
обмотки дослідної машини Rsv.
З останнього виразу, за допомогою диференціювання по Rl, отримаємо
значення опору навантаження, за якого генерується енергія з максимальною
потужністю:





Pl Ev2 Rsv  Rl 2  e2 L2v  Ev2 Rsv  Rl 2Rsv  Rl 
;

2
2 2 2
Rl
R  R    L



sv

l

e v



2
Rl2  2Rsv Rl  Rsv
 e2 L2v  0 ,

звідки
Rl  e Lv  Rsv .

(7.7)

Враховуючи вираз (7.6), максимальне значення потужності навантаження
становитиме
Pl max  I l2e Lv 

Ev2e Lv
e2 L2v  e2 L2v



Ev2
.
2e Lv

Як випливає з виразу (7.7), якщо ωeLv < Rsv, збільшення додаткового опору
призводить до зменшення потужності генерування. Також потрібно відмітити,
що оптимальне значення опору навантаження залежить від частоти ЕРС, а отже
від частоти коливань.
Миттєве значення генерованої ЕРС може бути визначене згідно з виразом
ev 

dΨs dΨs

v,
dt
dx

де Ψs – потокозчеплення обмотки.
З виразу (7.3) випливає, що в межах робочого ходу машини, похідна від
потокозчеплення за переміщенням дорівнює
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dΨs
2x
2x
 K Fv
 K Ev
,
dx
ls
ls
де KEv = KFv – коефіцієнт ЕРС.
Тоді миттєве значення ЕРС запишеться

ev  K Ev

2 K Ev
K Ev X m2
2x
v
X m sin t  X m cos t 
sin 2t ,
ls
ls
ls

(7.8)

звідки видно, що амплітуда ЕРС лінійно залежить від частоти, і пропорційна
квадрату амплітуди коливань.
Діюче значення цієї ЕРС визначиться згідно з виразом
2
2

K Ev X m2   1  cos 4t
K Ev X m2
1 T   K Ev X m2 

2
Ev 
dt 
.(7.9)


 sin 2t dt 
T 0  
ls
l
2

2
2
l
s
0
s




Якщо вважати, що в представленій на рис. 7.9 схемі заміщення, падіння
напруги на індуктивному опорі обмотки 2ωLvIl набагато менше ніж ЕРС, то
фаза останньої практично співпадатиме з фазою струму (в цьому випадку
початкова фаза ЕРС, як це випливає з (7.8), рівна нулю) й  il  0 . Такого
режиму також можливо досягти, приєднавши до обмотки машини активноємнісне навантаження. Як показано в [248], такий характер навантаження дає
можливість підвищити потужність ЛМ у генераторному режимі, порівняно із
суто активним навантаженням. У цьому випадку маємо максимальну
електромагнітну потужність і вираз (7.4) запишеться у вигляді
Pe 

X m2 I l K Fv
.
2ls

Експериментальна залежність вихідної напруги холостого ходу від
швидкості якоря (середньоквадратичні значення) показана на рис. 7.10, а
трикутним маркером (частота коливань f = 23,9 Гц). Швидкість якоря
змінюється завдяки зміні амплітуди коливань, що досягається регулюванням
напруги живлення приводного двигуна.
Для порівняння, також показано результати чисельного розрахунку за
допомогою польової моделі з використанням МСЕ (крива 1). Постановка задачі
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подана в попередньому пункті 7.1.2. Задача вирішується за умов синусоїдного
характеру руху якоря із заданою амплітудою і частотою, з урахуванням, що
сторонній струм в обмотці рівний нулю.

а
б
Рис. 7.10 Характеристики машини в режимі генератора
Як свідчать отримані дані, за умови f = const, залежність напруги від
швидкості є нелінійною, що також випливає з виразу (7.9).
Внаслідок чітко виражених резонансних властивостей вібраційних
машин, привід із лінійним двигуном не здатний забезпечити стабільність
амплітуди коливань дослідної машини в широкому діапазоні частоти. На
рис. 7.5, б показано конструкцію стенду з обертовим двигуном 3 та
кривошипно-шатунним механізмом для перетворення обертового руху в
зворотно-поступальний. Перевагою такої передачі є можливість підтримання
стабільної амплітуди коливань дослідної машини під час зміни швидкості.
Експериментальна залежність напруги холостого ходу від швидкості
знімалася за допомогою регулювання частоти обертання приводного двигуна і
вимірювання генерованої напруги та швидкості якоря, з подальшою передачею
даних на комп’ютер та обробкою результатів вимірів.
Діюче значення вихідної напруги, для цього випадку, показано на
рис. 7.10, а чотирикутним маркером. Для порівняння також показано
результати чисельного розрахунку за допомогою польової моделі (крива 2).
Характеристика знімалася для сталого значення амплітуди коливань Хm= 0,01 м.
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Як видно з отриманих даних, залежність напруги холостого ходу від
швидкості є лінійною, що також випливає з виразу (7.9).
На рис. 7.10, б представлено зовнішню характеристику машини Uv(Il) для
суто активного навантаження. Крива вихідної потужності Pl(Il) отримана за
допомогою перерахунку за виразом Pl  I l2 Rl , і має максимум, який відповідає
оптимальному значенню опору Rl, що був наближено визначений у [246].
Маркером позначено дані експерименту, суцільними лініями – розрахунок за
допомогою МСЕ. Задача вирішується як мультифізична, з використанням
рівняння електричного кола заданого у вигляді
uv  iv Rsv  Rl  

 2rA
w
dSD7 ,

SD7 S D7 t

де w – кількість витків обмотки (див. табл. 7.2), а SD7 – її перетин (див.
рис. 7.5, а).
На рис. 7.11, а представлено осцилограми миттєвих значень напруги uv,
прискорення a та швидкості v якоря. Суцільні лінії відповідають даним,
отриманим за результатами експерименту. Штриховими лініями показано
результати чисельного розрахунку напруги навантаження та швидкості якоря за
допомогою методу скінченних елементів. Амплітуда коливань становить Хm =
0,01 м, частота f = 23,9 Гц, опір навантаження Rl = 170 Ом.
Для проведення порівняння експериментальних та розрахованих значень,
обидва масиви даних передавалися до програмного забезпечення Matlab [112],
де проводилась їхня синхронізація та візуалізація.
З

наведених

осцилограм

видно,

що

нульові

значення

напруги

відповідають моментам, коли переміщення дорівнює нулю (фази переміщення
та прискорення відрізняються на 180º, а отже їхні значення рівні нулю в тих
самих точках), а також точкам, що відповідають нульовим значенням
швидкості. Тому крива вихідної напруги має подвоєну частоту по відношенню
до частоти коливань. Причому форма генерованої напруги є близькою до
синусоїдної, що ілюструє спектральний аналіз, результати якого подано на
рис. 7.11, б. У спектрі наявні незначна гармоніка частоти механічних коливань
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(23,9 Гц), яка становить 8,6% по відношенню до основної, а також друга та
третя гармоніки зі значеннями відповідно 6,8%, 2,8%.

а

б
Рис. 7.11 Осцилограми миттєвих процесів дослідної машини (а), спектр
генерованої напруги (б) в режимі навантаження
Наведені результати експериментальних досліджень свідчать про добре
узгодження миттєвих електромеханічних процесів дослідної машини з даними
розрахунку.
7.1.4 Дослідження характеристик магнітоелектричного лінійного
двигуна вібраційної дії під час роботи на пружно-в’язке навантаження. Як
було показано в попередніх розділах, робоча частота має суттєвий вплив на
характеристики ЛМД вібраційної дії, що зумовлено чітко вираженими
резонансними властивостями машини. Тому під час дослідження таких систем,
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значна увага приділялась аналізу динамічної поведінки приводу залежно від
параметрів ЛМД та робочої частоти [94, 111, 115, 250, 251, 252], тобто
частотним характеристикам.
Водночас, значний вплив на характеристики ЛМД мають параметри та
характер навантаження, особливо тоді, коли воно є змінним. Така зміна може
зумовити появу аварійних режимів, або неефективне використання машини та
низький ККД. Тому актуальним є питання дослідження впливу параметрів
навантаження на характеристики машини в різних експлуатаційних режимах.
Під час дослідження будемо вважати, що навантаження представлено
сумою пружної сили, пропорційної до переміщення якоря ЛМД х, та сили
в’язкого тертя, пропорційної швидкості v, й описується виразом (3.8).
Еквівалентна механічна схема (рис. 7.12) містить зосереджену масу ma,
що здійснює гармонічні коливання відносно положення механічної рівноваги з
координатою х = 0, під дією синусоїдної електромагнітної сили Fev.
Відновлювальні та дисипативні сили представлені через відповідні коефіцієнти
жорсткості пружної підвіски kv та в’язкого тертя bv.

Рис. 7.12 Еквівалентна механічна схема
Використовуючи аналітичну модель ЛМД подану в підрозділі 2.2 (див.
вираз (2.28), амплітуду коливань якоря можна подати таким виразом
Xm 

k  k
l

K Fv I vm



2 2

v

 ma 

  bl  bv 
2

2

,

(7.10)
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де KFv – коефіцієнт електромагнітної сили; Ivm – амплітудне значення струму
обмотки ЛМД; kl, bl – відповідно коефіцієнти жорсткості та в’язкого тертя
навантаження.
З виразу (7.10) випливає, що коли kl + kv < maω2, зростання коефіцієнту kl
призводить до збільшення амплітуди коливань, а якщо kl + kv > maω2 – до
зменшення. Збільшення коефіцієнту демпфування bl призводить до зменшення
амплітуди коливань і навпаки.
Із (2.23), врахувавши, що b = bl + bv, а k = kl + kv, можна записати вирази
для

розрахунку

Rmec 

k

активного

та

K Fv K Ev bl  bv 2
l

 k v  ma 



2 2

 bl  bv  
2

2

реактивного

; X mec 

k



механічного

K Fv K Ev k l  k v  ma 2
l

 k v  ma 



2 2

опорів:



 bl  bv  
2

. (7.11)
2

Тоді, якщо відомі опори, коефіцієнт потужності ЛМД може бути
визначений згідно з виразом

PFv 

Rsv  Rmec

Rsv  Rmec    X e  X mec 
2

2

,

(7.12)

де X e  Lv – реактивний опір обмотки ЛМД.
Характер зміни коефіцієнту потужності від частоти є досить складним, і
визначається електромеханічними параметрами вібраційної системи. Залежно
від значень параметрів, система може не мати електричного резонансу, якщо
Xе > Xmec, або мати одну чи дві частоти, якщо наявний частотний діапазон, коли
Xе ≤ Xmec, і механічний опір має ємнісний характер. Причому в останньому
випадку, в проміжку між двома резонансами, коефіцієнт потужності ЛМД є
випереджаючим, а поза межами проміжку – відстаючим.
Діюче значення напруги живлення ЛМД визначиться з виразу
Uv  Iv

Rsv  Rmec 2   X e  X mec 2 .

(7.13)

Тоді потужність споживання дорівнюватиме

Pv  U v I v PFv .

(7.14)

Одним із можливих робочих режимів ЛМД вібраційної дії є режим, коли
в обмотці підтримується стале значення струму Iv = const. Амплітуду коливань,

333

коефіцієнт потужності, напругу та потужність ЛМД, для цього режиму,
можливо визначити за виразами (7.10, 7.12-7.14) відповідно. Такий режим
роботи є сприятливим із метою уникнення електричних перевантажень, проте
не виключає перевантажень механічних. Крім того, цей режим не завжди є
оптимальним для забезпечення необхідних механічних характеристик двигуна
(амплітуди, швидкості, збурювального зусилля чи прискорення робочого
органу). Тому доцільно розглянути також задачу, коли необхідно визначити
струм ЛМД, властивості пружної системи та коефіцієнт електромагнітної сили,
для заданих механічних характеристик. У ролі останніх, розглянемо режими,
коли має забезпечуватися стала амплітуда коливань Xm = const та стале
прискорення Am = const.
З виразу (7.10), діюче значення струму, який забезпечує необхідну
амплітуду коливань, буде дорівнювати

Iv

X m  const



Xm

k

l

 kv  ma 2



2

 2 bl  bv 2

2K Fv

,

(7.15)

звідки видно, що коли kl + kv < maω2, зростання коефіцієнту kl призводить до
зменшення струму необхідного для підтримання сталої амплітуди коливань, а
якщо kl + kv > maω2 – до збільшення. Зростання коефіцієнту демпфування bl
призводить до збільшення струму ЛМД, і навпаки.
Режим сталого прискорення Am  X m2  const , за умови незмінної
коливальної маси, також забезпечує постійність сили інерції (збурювального
зусилля), оскільки амплітуда останньої дорівнює F0  ma X m2 .
Враховуючи наведене вище, діюче значення струму ЛМД, для режиму
незмінного прискорення, визначиться з виразу
Am 

k  k
l

звідки

K Fv I vm 2

   b  b 

2 2

v

 ma 

2

2

l

v

,

334

Iv

Am  const
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k  k
l



 ma 2  2 bl  bv 2
2

v

2 K Fv 2

.

(7.16)

Напруга, коефіцієнт потужності та потужність, для двох останніх
режимів, можуть бути розраховані за виразами (7.12-7.14) з урахуванням
(7.15, 7.16).
Зв'язок наведених характеристик із головними розмірами та параметрами
ЛМД визначається через коефіцієнт електромагнітної сили K Fv 

Ψm 



, де

Ψm – амплітуда потокозчеплення обмотки; τ – полюсна поділка.
Експериментальне дослідження електромеханічних характеристик ЛМД
вібраційної дії, залежно від параметрів та режиму навантаження, проводилося
на стенді, представленому на рис. 7.13. 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 застосовується гістерезисний регулятор
струму, виконаний на мікроконтролері 5, який керує інвертором 6.
Вимірювання напруг, струмів ЛМД та навантажувальної машини
виконується за допомогою датчиків VS1, VS2, CS1, CS2. Установка обладнана
акселерометром AS, що кріпиться до якоря дослідної машини. Сигнали
вимірюваних величин подаються на багатоканальний вимірювальний модуль
АЦП 7 і передаються до комп’ютера 8, який виконує функцію реєстратора.
Основні конструктивні параметри дослідної машини наведено в табл. 7.3,
навантажувальної – в табл. 7.2.
На рис. 7.14 показано залежності контрольованих величин як функцій
часу, для випадку, коли: Iv = 4,75 А; Il = -2 А; Xm = 0,0048 м; f = 23,5 Гц.
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а

б

в
Рис. 7.13 Стенд для дослідження характеристик ЛМД вібраційної дії: а, б –
зовнішній вигляд; в – схема
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Рис. 7.14 Напруги та струми ЛМД (uv, iv) і навантажувальної машини (ul, il),
a – прискорення якоря
Наведені далі експериментальні робочі характеристики, отримано в
результаті відповідної обробки та перерахунків часових діаграм виміряних
величин, а саме:
визначення діючих значень напруги Uv та струму Iv двигуна
Uv 

1 t 2
1 t 2
u
dt
;
I

 v
 iv dt ;
v
T t T
T t T

визначення середнього значення струму навантажувальної машини I l
Il 

1 t
 i dt ;
T t Tl

визначення амплітуди коливань

Xm 
де an 

an2  bn2
2

,

2 t
2 t
;
 a cosnt dt bn  T  a sin nt dt – коефіцієнти ряду Фур’є; а –
T t T
t T

прискорення якоря; n – порядок гармоніки (причому n = 1, тобто обчислення
проводилося за основною гармонікою механічних коливань ω); T=1/f – період;
обчислення активної потужності ЛМД
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1 t
Pv 
 u v iv dt ;
T t T

обчислення коефіцієнту потужності

PFv 

Pv
.
Uv Iv

На рис. 7.15 маркером показано експериментальні характеристики ЛМД
вібраційної дії для режиму роботи, коли його струм є сталим – Iv = 4,75 А.
Розрахунок проводився для трьох значень частоти: 24,2; 24,9; 25,6 Гц. У цьому
частотному діапазоні, для заданих параметрів ЛМД та навантаження, система
наближена до частоти механічного резонансу ωr.

а

б

в
г
Рис. 7.15 Характеристики ЛМД вібраційної дії для режиму Iv = const
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Амплітуда коливань (рис. 7.15, а), для режиму Iv = const, має чітко
виражені максимуми, що відповідають параметрам механічного резонансу на
відповідних частотах. Максимальне значення амплітуди зменшується зі
зростанням коефіцієнту демпфування навантаження bl, що також випливає з
виразу (7.10). Внаслідок зменшення амплітуди коливань (а отже і швидкості),
зменшується ЕРС, яка входить до рівняння балансу напруг ЛМД (7.9). Тому зі
збільшенням демпфування, зменшується значення напруги необхідної для
забезпечення сталого струму (рис. 7.15. б).
На вигляд залежностей коефіцієнту потужності PFv від параметрів
навантаження (рис. 7.15, в) впливає кілька факторів. Залежно від частоти та
параметрів, механічний опір може мати активно-індуктивний або активноємнісний характер. В останньому випадку можливий електричний резонанс,
якщо значення ємнісного механічного опору врівноважується індуктивним
опором обмотки ЛМД. Під час переходу через частоту  

k l  k v 

ma

,

реактивний механічний опір змінює свій характер із індуктивного на ємнісний,
чи навпаки. Зміна коефіцієнту потужності залежно від коефіцієнту жорсткості
навантаження kl залежить від того, як останній відрізняється від значення, яке
відповідає зміні знаку реактивного опору, тобто

kl  2 ma  k v . Зміна

механічних опорів (активного та реактивного) визначатиме характер зміни
(збільшення або зменшення) коефіцієнту потужності.
На рис. 7.16 показано експериментальні характеристики ЛМД вібраційної
дії для режиму сталої амплітуди коливань Xm = 0,007 м.
У цьому режимі спостерігається значна зміна струму і напруги живлення
ЛМД. Мінімальне значення струму (рис. 7.16, а) наближено відповідає
параметрам механічного резонансу, що зокрема випливає з виразу (7.15). З
виразу також видно, що зі зростанням коефіцієнту bl, необхідне більше
значення струму для забезпечення заданої амплітуди коливань.
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Рис. 7.16 Характеристики ЛМД вібраційної дії для режиму Xm = const
На

рис.

7.17

маркером

показано

експериментальні

залежності

характеристик ЛМД від параметрів навантаження, для випадку сталого
прискорення Аm = 192 м/с2 (за амплітудою).
Характеристики для випадку сталого прискорення є подібними, як і для
сталої амплітуди коливань, оскільки величини є пропорційними. Відмінність
полягає в тому, що в цьому режимі з підвищенням частоти зменшується
амплітуда коливань, і вигляд характеристик менше залежить від частоти. Тому
мінімальні значення струму, напруги та потужності, що відповідають
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білярезонансним параметрам, є близькими і незначно збільшуються зі
зростанням частоти.
Характеристики для трьох зазначених вище режимів, які показані на
рис. 7.15-7.17 лініями, визначалися розрахунком згідно з виразами (7.10,
7.12-7.16).

а

б

в
г
Рис. 7.17 Характеристики ЛМД вібраційної дії для режиму Аm = const
Вихідні дані для розрахунку наведено в табл. 7.4.
Параметри навантаження (коефіцієнти bl і kl) розраховувалися згідно з
відповідними апроксимаційними поліномами (див. рис. 7.7), залежно від
струму навантажувальної машини.
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Таблиця 7.4
Вихідні дані для розрахунку робочих характеристик
Сумарна маса коливальної частини ma, кг
Коефіцієнт в'язкого тертя bv, кг/с
Коефіцієнт електромагнітної сили KFv, Н/А
Коефіцієнт ЕРС KEv, В·с/м
Коефіцієнт жорсткості пружної підвіски ЛД kv, Н/м
Активний опір обмотки статора Rsv, Ом
Індуктивність обмотки Lv, Гн

6,72
44,9
13,1
13,1
153291
3,1
0,02

Як видно з рис. 7.15-7.17, результати розрахунків за аналітичною
моделлю задовільно узгоджуються з експериментальними даними. Оскільки
робочий діапазон частоти порівняно невеликий (Δf = 1,4 Гц), зміна параметрів
машини залежно від частоти практично не проявляється, що дає можливість
використовувати для розрахунку електромеханічних характеристик сталі
значення параметрів ЛМД. Середня похибка розрахунку становить 5,8%
відносно експериментальних значень.
Потрібно

відмітити,

що

підвищення

точності

розрахунку

електромеханічних процесів лінійного двигуна можливо досягти врахувавши
неінерційність параметрів схеми заміщення, згідно з моделлю, представленою у
підрозділі 3.4. Так, зокрема, розрахунок електромеханічних характеристик для
режиму Iv = const, результати якого показані на рис. 3.22, для тих же
параметрів, що й на рис. 7.14, має середню похибку 3% відносно
експериментальних значень, тобто точність цієї моделі є кращою.
7.2 Експериментальне визначення втрат, магнітних та електричних
властивостей матеріалів
Для спрощення конструкції, а також підвищення надійності та стійкості
до

вібраційних

навантажень,

у ЛМ

можуть

застосовуватися

масивні

магнітопроводи [253-254]. Переважно, матеріалом для них є конструкційна
сталь із невеликим вмістом вуглецю (0,06÷0,27%). Це полегшує технологічний
процес виготовлення елементів магнітопроводу (фактично застосовується одна
технологічна операція – токарна обробка) і зменшує вартість машини. Тому на
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невисоких робочих частотах застосування масивних магнітопроводів є, в
певних випадках, виправданим.
Для розрахунку машин із такими магнітопроводами необхідно знати їхні
електричні та магнітні властивості. Фізичні властивості конструкційних сталей
визначаються відсотком вмісту вуглецю, легуючих домішок та технологією
виготовлення [255]. Тому, навіть для сталі однієї й тієї ж марки, зазначені
характеристики можуть суттєво відрізнятися. Крім того, інформації про
магнітні властивості конструкційних сталей практично немає, за виключенням
Ст3, що традиційно використовується в конструкціях полюсів синхронних
машин та станин машин постійного струму [256].
Магнітні характеристики електротехнічних та конструкційних сталей, що
випускаються різними виробниками, мають деякі розбіжності. Це пов’язано з
режимом плавки, термообробки, або з наявністю домішок, що призводить до
варіації магнітних та електричних властивостей матеріалу. Крім того,
виробники магнітних матеріалів проводять дослідження властивостей сталей в
ідеалізованих умовах, коли немає будь-якої обробки, що змінює кристалічну
структуру сталей, а отже збільшує втрати.
Основними причинами збільшення магнітних втрат є технологічні
операції, що застосовуються під час виготовлення магнітопроводів: штамповка,
в результаті якої відбувається деформація країв; зварювання, яке часто
застосовують для фіксації пакету магнітопроводу та інші. Значні відмінності
властивостей магнітопроводів машин можуть спостерігатися навіть за умови
серійного виробництва. Так, за даними наведеними в [201], у трьох ідентичних
машинах, виготовлених в однакових умовах, відмінність у потужності
магнітних втрат становила 21%.
Магнітні

властивості

дослідних

феромагнітних

матеріалів

із

конструкційної сталі визначалися за допомогою зразків кільцевої форми з
розмірами

зазначеними

ГОСТ 12119.1-98 [257].

у

табл.

7.5,

виготовленими

згідно

з
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Для дослідження електротехнічної сталі (сталь 3411) виготовлялися
стандартні полоси для апарата Епштейна, так, щоб забезпечувався поздовжній
напрямок магнітного потоку в листах. Зразки конструкційної сталі (Ст3, Ст4)
виготовлялися суцільними, та перевірялися на наявність дефектів методами
ультразвукової (дефектоскоп УД2-70) та магнітної порошкової (дефектоскоп
МАГЕКС-3) дефектоскопії.
Таблиця 7.5
Зразки для випробувань магнітних властивостей
Марка сталі

Ст3

Ст4

3411

Dcore, м

0,06011

0,06995

-

dcore, м
hcore, м

0,04716
0,00463

0,05604
0,00991

-

Примітки
Штангенциркуль ШЦЦ-І150-П, ±0,02 мм
---//---//-----//---//--S core 

Площа перетину
Score, м2

Об’єм Vcore, м3

2,9979·10-5

5,05148·10-6

6,8924·10-5

1,36404·10-5

7,5396·10-5

2,0671·10-5

Dcore  d core
hcore
2

Ст3, Ст4
для 3411

Score 

mcore
4core lп

Vcore 

hcore 2
2
Dcore  d core
4



Густина ρcore, кг/м3
Кількість витків

0,03962

0,10527

0,646

7843,2
w1 = 2×150
w2 = 2×175

7717,5
w1 = 2×220
w2 = 2×85

7650
w1 = 4×150
w2 = 4×200

 для

Ст3, Ст4
Vcore  4Scorelcore

Маса mcore, кг

для

для 3411

Ваги лабораторні AXIS
A500, ± 0,01 г
---//---//--дріт ПЕТВ: Ø 0,38;
Ø 1,06 мм

Примі тки: 1. Dcore – зовнішній діаметр магнітопроводу, dcore – внутрішній діаметр
магнітопроводу, hcore – висота, lcore – середня довжина магнітопроводу, lп – довжина полоси
електротехнічної сталі.
2. w1 – кількість витків обмотки збудження, w2 – кількість витків вторинної обмотки.

Для виготовлення обмоток застосовувався мідний обмотковий дріт.
Вторинна

обмотка

намотувалася

на

ізольований

каркас,

а

первинна

намотувалася поверх вторинної, для покращення умов охолодження. З цією ж
метою, а також для досягнення рівномірного розподілу температурного поля в
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об’ємі

обмотки,

зразки

конструкційної

сталі,

під

час

випробування,

занурювались у ванну з маслом.
Обмотка збудження дослідного зразка живилася від керованого джерела
синусоїдної напруги (рис. 7.18, а), реалізованого за допомогою генератора 1 та
підсилювача 2. Напруга та струм первинної обмотки, а також напруга
вторинної обмотки, вимірювалися за допомогою багатоканального модуля
збору даних 3. Виміряні дані передавалися на комп’ютер 4, і в подальшому
оброблялися в середовищі Matlab [112] для визначення втрат та магнітних
характеристик.

а

б
в
Рис. 7.18 Схема дослідної установки (а), дослідні зразки конструкційної (б) та
електротехнічної (в) сталі
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Розрахунок потужності магнітних втрат проводився згідно з таким
виразом [258]:
Pmag

w1 1 t

 u2 (t )i1 (t )dt ,
w2 T t T

де u2(t) – напруга вторинної обмотки; i1(t) – струм первинної обмотки.
Вимірювання основної кривої намагнічування зразків проводилося на
частоті 0,5 Гц, коли вплив вихрових струмів на однорідність розподілу
магнітного поля в перетині осердя не проявляється.
Миттєві значення напруженості магнітного поля та магнітної індукції
визначалися згідно з такими виразами:
t
w1i1 (t )
1
H (t ) 
; B(t ) 
 u2 (t )dt ,
lcore
w2 Score t T

де lcore – середня довжина магнітної силової лінії зразка; Score – площа перетину
магнітопроводу; u2(t) ≈ - e2(t) – напруга вторинної обмотки.
Провідність конструкційних сталей визначалася за допомогою спеціально
виготовлених зразків кільцевої форми прямокутного перетину (рис. 7.19).

Рис. 7.19 Зразок для вимірювання провідності конструкційної сталі
Розміри зразків наведено в табл. 7.6. Для визначення провідності
використовувався метод вольтметра-амперметра з чотирьохпровідною схемою
підключення приладів, що дає змогу зменшити вплив електричного опору
поверхні контактів.
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Провідність електротехнічної сталі (сталь 3411), згідно з джерелом [259],
становить 2·106 См/м. Густина сталі, згідно з тим же джерелом, дорівнює ρ3411 =
7650 кг/м3.
Таблиця 7.6
Зразки для випробувань електричних властивостей
Марка
сталі
Ст3
Ст4

wspec, м

hspec, м

lspec, м

Sspec, м2

0,001553125
0,0009025

0,0017925
0,00177625

0,297835
0,22762

2,78398·10-6
1,60307·10-6

Провідність,
См/м
6,11·106
4,71·106

Примі тки: 1. wspec – ширина зразка, hspec – висота, lspec, – довжина зразка Sspec – перетин.
2. Наведені розміри визначалися як середнє арифметичне від кількох вимірів у різних точках
зразків, розміщених на рівновіддаленій відстані одна від одної.

Результати експериментальних досліджень магнітних властивостей
зразків показано на рис. 7.20 маркером.
Унаслідок дії вихрових струмів, розподіл поля та питомих втрат по
перетину зразків конструкційної сталі є неоднорідним. Отже питомі магнітні
втрати не можуть бути пов’язані з певним значенням магнітної індукції, як це
робиться зазвичай для електротехнічних сталей. Тому на рис. 7.20, а, б, питому
 , Вт/кг) зразків конструкційної сталі подано
потужність магнітних втрат ( Pmag

як функцію від МРС обмотки збудження F1.
Лініями тут показано результати польового розрахунку з використанням
СЕА. Розрахунок виконувався у тривимірні постановці, за допомогою рівнянь
нестаціонарного електромагнітного поля в часовій області. Фізичні властивості
матеріалів задавалися відповідно до отриманих експериментальних та
розрахункових даних. Конструктивні параметри зразків (розміри, кількість
витків) відповідають наведеним у табл. 7.5.
Аналогічно до умов експерименту, в обмотках дослідних зразків
задавалася синусоїдна напруга, діюче значення якої змінювалося з певним
кроком для того, щоб отримати ряд даних для побудови відповідних
залежностей магнітних втрат.
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а

б

в
г
Рис. 7.20 Характеристики феромагнітних матеріалів
На рис. 7.20, в маркером показано експериментальні залежності питомих
втрат від амплітуди магнітної індукції в електротехнічній сталі 3411. Лініями
тут показано результати апроксимації виразами (6.1-6.4). Коефіцієнти (α, khys,
keddy, kexc) підбирались із використанням методу найменших квадратів.
Результати розрахунку є такі: α = 3; khys = 2,148·10-3; keddy = 1,96·10-4; kexc =
6,97·10-4.
На

рис.

7.20, г

представлено

основну

криву

намагнічування

конструкційної сталі (Ст4). Маркером показані експериментальні дані,
суцільною лінією – апроксимація поліномом виду:

c1H 2  c2 H  c3
BH  
– для H > 100 А/м;
H  c4
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BH   0 – для H = 0,
де с1 = 2,25·10-6; c2 = 1,86; c3 = -107,2; c4 = 942,9 – коефіцієнти, підібрані за
допомогою методу найменших квадратів.
Як видно з наведених рисунків, результати апроксимації добре
узгоджуються з результатами експериментальних досліджень.

7.3

Дослідження

властивостей

пружних

та

демпферних

методів

ідентифікації

конструктивних елементів
Більшість

експериментально-розрахункових

механічних параметрів ґрунтується на припущенні, що досліджувана система є
лінійною, а відповідні параметри приймаються постійними. До таких методів
належать, наприклад, резонансний, метод згасаючих коливань, динамічної петлі
гістерезису, енергетичний метод [23, 160].
У разі, коли конструктивний елемент має нелінійні характеристики, або
коли немає можливості застосувати зазначені вище методи, механічні
характеристики можуть бути отримані за результатами безпосередніх вимірів
та досліджень.
Пружна система ЛМД вібраційної дії – важливий конструктивний
елемент, який суттєво впливає на характеристики двигуна та його надійність.
Пружні елементи вібраційних машин виготовляються з різних матеріалів, і
можуть суттєво відрізнятися силовими та дисипативними характеристиками.
У

вібраційних

машинах,

у

більшості

випадків,

застосовуються

циліндричні гвинтові пружини круглого перетину. Силова характеристика
таких пружин зазвичай подається у вигляді
Fsp (Δx)  kΔx ,

де k – коефіцієнт пружності; Δх – деформація пружини, і є лінійна залежність
між силою та деформацією пружини.
Потенціальна енергія, що запасається в пружині, визначиться як
Δx

1
W ( x)   Fsp (Δx)dx  kΔx 2 ,
2
0
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тобто є пропорційною коефіцієнту жорсткості та квадрату деформації.
Розрахунок циліндричних пружин може бути виконаний згідно з
методиками, викладеними зокрема в [17, 260, 261].
У вібраційних системах, які характеризуються високою робочою
частотою та невеликою амплітудою коливань, можуть використовуватися
мембранні пружини [262]. Вони відрізняються компактністю, невеликими
втратами, браком крутильних зусиль, можливістю компонування кількох
пружин для отримання бажаної силової характеристики. Остання, як і для
циліндричних гвинтових пружин, також може наближатися до лінійної, і
варіюється залежно від типу застосовуваного матеріалу, розміру, форми та
товщини пружини.
Внаслідок

індивідуальних

геометричних

властивостей,

розрахунок

мембранних пружин утруднений, і здебільшого виконується за допомогою
чисельних польових методів розрахунку.
На рис. 7.21 показано дослідні зразки мембранних пружин, виготовлених
із пружинно-ресорної сталі 65Г, що мають зовнішній діаметр 185 мм
(рис. 7.21, а) та 144 мм (рис. 7.21, б).

а

б
Рис. 7.21 Мембранні пружини

Недоліком мембранних пружин є нерівномірність розподілу механічного
напруження залежно від радіальної координати, а також нелінійність силової
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характеристики за умови не досить вдалого дизайну. Для мінімізації зазначених
недоліків, у конструкціях, показаних на рис. 7.21, застосовувалася корекція
жорсткості за допомогою зміни розмірів отворів залежно від їхнього
радіального положення. Оптимізація розмірів проводилася на підставі
параметричного дослідження за допомогою СЕА.
Як

максимальне

значення

напруження,

в

більшості

випадків

використовується межа текучості матеріалу пружини. Пластичний матеріал
починає руйнуватися в місцях, де напруження за Мізесом стає рівним
граничному напруженню [263]. Для головних напружень σ1, σ2, σ3, напруження
за Мізесом виражається як
 vonMises 





1
(1   2 ) 2  ( 2  3 ) 2  (1  3 ) 2 .
2

На рис. 7.22 показано розподіл в об’ємі пружини розрахованих значень
напружень за Мізесом дослідного зразка за рис. 7.21, а, для навантаження
2500 Н, що відповідає значенню деформації Δх = 0,00546 м. З рисунка видно,
що максимальне значення напруження становить біля 1000 Н/мм2, що є
меншим граничного (1220 Н/мм2).

Рис. 7.22 Результати польового розрахунку напруження за Мізесом (Н/мм2)
Для експериментального визначення силових характеристик пружин,
використовувалась універсальна випробувальна машина РМП-500. Зразки
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кріпились у захватах, як показано на рис. 7.23, і піддавалися деформації з
одночасною фіксацією показників сили та переміщення.

Рис. 7.23 Експериментальне визначення силової характеристики пружин
Отримані зазначеним способом силові характеристики, показані на
рис. 7.24, а (для пружини за рис. 7.21, а) та 7.24, б (для пружини за рис. 7.21, б).

а
б
Рис. 7.24 Силові характеристики пружин
Як видно з представленого рисунку, силові характеристики пружин, у
досліджуваному діапазоні, з достатнім наближенням можуть бути подані
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лінійними функціями. Максимальне зусилля залежить від розміру та
геометричного профілю пружини, а також від її товщини. На рис. 7.24, а
характеристики 1, 2 відповідають товщині 3 мм та 2,6 мм відповідно.
Характеристики 3, 4 (рис. 7.24, б) – товщині пружини відповідно 3 мм та 2 мм.
Отже, варіюючи розміри, форму та кількість пружин, можливо отримати
необхідну силову характеристику пружної підвіски ЛМД вібраційної дії.
У розділі 5 було розглянуто віброударний режим роботи ЛМД. Причому в
розрахунковій моделі, у ролі матеріалу ударного демпфера, використовувався
текстоліт. Важливою характеристикою, що необхідна для розрахунку сили
контактної взаємодії, згідно з виразом (5.3), є модуль Юнга (модуль пружності).
Зазначений

показник

визначався

експериментально,

за

допомогою

універсальної випробувальної машини РМП-500, що працює на стиск
(рис. 7.25).
На рис. 7.26 показано залежність прикладеного зусилля Fsp, а також
модуля Юнга Et від деформації Δx. Останній визначався на підставі такого
виразу [264]
Et 

Fsp ht
St Δx

,

де ht – висота зразка; St – площа поверхні зразка по якій розподілена дія
сили Fsp.

Рис. 7.25 Експериментальне визначення пружних властивостей текстолітового
демпфера
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Як видно з рисунку, силова характеристика цього матеріалу є суттєво
нелінійною, і модуль пружності залежить від значення деформації, що потрібно
враховувати під час моделювання сили удару.

Рис. 7.26 Пружні характеристики текстоліту
Вибір матеріалу ударного демпфера є неоднозначним. З одного боку, як
випливає з виразу (5.3), для досягнення значної сили удару модуль пружності
має бути якомога більшим, і очевидно, що застосування в ролі ударної пари
сталевих ударника та обмежника, суттєво збільшить силу удару. З іншого боку,
збільшення сили удару супроводжується зменшенням його часу. Крім того,
максимальна сила удару обмежується граничними ударними навантаженнями
електричної машини.
У будівельних вібраційних машинах, як матеріал для обмежників
найчастіше застосовується транспортна стрічка, гума або деревина. Вибір
відповідного матеріалу є компромісним, і має здійснюватись із урахуванням
потрібного режиму роботи машини та припустимих механічних навантажень.
7.4 Висновки до розділу 7
У розділі представлено розроблений стенд для дослідження статичних
тягових характеристик ЛМД вібраційної дії. Особливістю розробленого стенду
є усунення обмежень щодо напрямку струму в обмотці машини, що дає
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можливість отримувати тягові характеристики безпосередньо з процедури
досліду в автоматичному режимі, досліджувати тягові характеристики
несиметричних машин, а також безпосередньо врахувати вплив сил тертя.
За

допомогою

дослідження

тягових

цього

стенду

було

характеристик

проведено

циліндричної

експериментальне
ЛМ.

Отримані

експериментальні результати свідчать про добре узгодження статичних
електромагнітних процесів дослідної машини з даними розрахунку (розбіжність
складає в середньому 10%).
Наведено методику та конструкцію дослідного стенду, що дають
можливість проводити дослідження електромеханічних процесів лінійних
машин вібраційної дії в режимі генератора. Проведене випробування
дослідного зразка свідчить про залежність характеристик від параметрів
навантаження та режиму роботи. Вихідна напруга машини лінійно зростає зі
збільшенням швидкості якоря, коли амплітуда коливань є сталою, а за
фіксованої частоти, залежність є нелінійною. Результати експериментальних
досліджень свідчать про добре узгодження як статичних, так і квазістатичних
електромагнітних процесів дослідної машини з даними розрахунку.
Проведено дослідження електромеханічних характеристик ЛМД у трьох
режимах роботи – сталого значення струму, сталих амплітуди та прискорення
коливань. Результати порівняльних розрахунків, проведених за допомогою
аналітичної моделі, добре узгоджуються з експериментальними даними,
отриманими за допомогою дослідного зразка ЛМД та навантажувальної
лінійної машини.
У режимі сталого струму, робоча амплітуда коливань має чітко виражені
максимуми, що відповідають параметрам механічного резонансу. Максимальне
значення амплітуди зменшується зі зростанням коефіцієнту демпфування
навантаження.
У режимі сталої амплітуди коливань спостерігається значна зміна струму
і напруги живлення ЛМД. Мінімальне значення струму наближено відповідає
параметрам механічного резонансу. Зі зростанням коефіцієнту демпфування,
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необхідне більше значення струму для забезпечення заданої амплітуди
коливань.
Вигляд

характеристик,

для

випадку

сталого

прискорення,

мало

змінюється залежно від частоти. Тому мінімальні значення струму, напруги та
потужності, що відповідають білярезонансним параметрам, є близькими і
незначно збільшуються зі зростанням частоти.
Показано, що для розрахунку електромеханічних характеристик залежно
від параметрів навантаження, може використовуватися лінійна аналітична
модель, що ґрунтується на схемі заміщення зі сталими, інерційними
параметрами ЛМД. Підвищення точності розрахунку електромеханічних
процесів лінійного двигуна можливо досягти врахувавши зміну параметрів
схеми

заміщення

впродовж

експериментальних

результатів

аналітичною

моделлю,

періоду
із

зміни

струму.

результатами

представленою

в

Порівняння

розрахунку

розділі

2,

та

згідно

з

польовою

мультифізичною моделлю, представленою в підрозділі 3.4, свідчить про кращу
на 3% точність останньої.
Проведено
феромагнітних
магнітопроводів

дослідження
матеріалів,
дослідних

магнітних
які

та

електричних

застосовувалися

зразків

ЛМД.

властивостей

для

виготовлення

Отримані

розрахункові

апроксимаційні залежності магнітних втрат та основних кривих намагнічування
матеріалів, добре узгоджуються з результатами експериментів, що дає змогу
використовувати їх під час розрахунку втрат та для визначення інших
характеристик ЛМД вібраційної дії.
Ступінь достовірності отриманих у дисертаційній роботі основних
результатів підтверджено за допомогою їхнього порівняння з результатами
проведених експериментальних досліджень, розбіжність із якими в середньому
становить 7%.
_______________________________________________________________
Посилання: [17], [23], [61], [78], [94], [102], [106], [111], [112], [115], [160],
[201], [237], [240-264] див. список використаних джерел стор. 363-390.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-прикладну проблему
розвитку теорії лінійних магнітоелектричних двигунів вібраційної дії в напрямі
розроблення нових та вдосконалення наявних математичних моделей для
розрахунку й аналізу електромагнітних параметрів та електромеханічних
характеристик,

які

враховують

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
ефективне застосування ЛМД у приводах вібраційних будівельних машин
потребує вирішення комплексу теоретичних та практичних завдань, до яких
належать підвищення точності розрахунку електромагнітних параметрів та
електромеханічних

коливальних

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
магнітоелектричних двигунів вібраційної дії з урахуванням особливостей
їхнього застосування в будівельних машинах та механізмах із коливальним
рухом робочого органу, у тому числі визначено:
- оптимальне співвідношення між шириною полюса якоря та полюсною
поділкою, 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
максимуму відношення електромагнітної сили до об’єму активної зони, що
дало змогу збільшити питомі показники вібраційного ЛМД до 3,1·105 Н/м3;
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-

оптимальні

параметри

пружно-в’язкого

навантаження

та

співвідношення між амплітудою коливань та полюсною поділкою за критерієм
максимуму ККД, що забезпечує ефективність конструктивних рішень на етапі
проєктування двигунів;
- у діапазоні частот від 25 до 100 Гц оптимальне відношення амплітуди
коливань 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
постійні магніти з аксіальним напрямком намагнічування утоплені в тіло
полюса та збільшена висота шліца. Така конструкція дає змогу розвантажити
магніти від інерційних сил інших частин якоря за допомогою немагнітних
вставок між полюсами, обирати ширину магнітів незалежно від полюсної
поділки, під час проєктування, а також обирати ширину полюсів з урахуванням
мінімізації зубцевих гармонік електромагнітної сили.
4. За результатами проведеного аналізу встановлено, що робота
реактивної

компоненти

електромагнітної

сили,

зумовленої

полюсністю

магнітної системи якоря, 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 зумовлює підвищення робочої частоти, яка
відповідає максимуму ККД двигуна, зі зростанням струму.
5. За допомогою апроксимації статичної залежності кривої реактивної
компоненти електромагнітної сили від переміщення поліномом третього
порядку, отримано вираз для розрахунку оптимального значення фазового кута
між електромагнітною силою та переміщенням якоря за критерієм максимуму
механічної роботи впродовж періоду коливань.
6. Удосконалено науковий підхід до визначення електромеханічних
характеристик ЛМД вібраційної дії через урахування закономірностей зміни
параметрів схеми заміщення від робочої частоти, сили струму та режиму
роботи, який ґрунтується на одночасному вирішенні польової та електричної
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задач, та застосуванні еквівалентного комплексного механічного опору в
рівнянні рівноваги напруг, що дало змогу дослідити вплив вихрових струмів на
параметри машини й підвищити точність розрахунку електромеханічних
коливальних процесів (у середньому на 18%) у широкому діапазоні зміни
робочої частоти (0-2 кГц).
7. Урахування взаємного впливу електромагнітних та електромеханічних
процесів у математичній моделі ЛМД за допомогою сумісного розрахунку
нестаціонарного

електромагнітного

поля

в

неоднорідному

нелінійному

провідному середовищі з висококоерцитивними постійними магнітами, а також
рівнянь електричного та механічного кіл, дало можливість підвищити точність
розрахунків

амплітуди

коливань,

напруги,

коефіцієнту

потужності

та

потужності споживання ЛМД, у режимі сталого струму та змінного
навантаження.

Причому

розбіжність

результатів

розрахунку

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 експериментально.
9. За допомогою розробленої моделі отримано аналітичні вирази для
еквівалентних 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 відповідним аналізом;
- у двомасових системах можуть спостерігатися до чотирьох частот
електричного 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
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забезпечити компенсацію індуктивного опору обмотки, тому для досягнення
високого значення коефіцієнту потужності, частотою електричного резонансу
можливо керувати штучно, за допомогою введення в коло живлення двигуна,
елемента з ємнісним опором, забезпечуючи 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 експериментальні 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
процесу загалом є вищими на частоті другої головної форми коливань,
унаслідок меншого струму і втрат двигуна та більшої швидкості якоря,
водночас відношення потужності споживання до амплітуди сили інерції
робочого органу становить 0,19 Вт/Н, що на 9% менше за аналогічний показник
для вібраційних площадок із обертовим приводом від асинхронних двигунів;
- за допомогою розробленої комп’ютерної моделі встановлено, що під час
вібраційного занурення будівельної палі в ґрунт, максимальний ККД процесу та
мінімальне 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 робочого 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
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частот джерел живлення цих двигунів, отримувати різні траєкторії руху
робочого органу, як в окремій площині, так і в тривимірному просторі, та
покращити ефективність будівельних технологічних 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
обмотки, призводить до збільшення напруги живлення та потужності
споживання ЛМД, що пояснюється зростанням амплітуди коливань та
швидкості якоря;
- зростання ударного прискорення якоря призводить до погіршення
енергетичних показників двигуна (коефіцієнтів потужності та гармонік струму).
12. Проведені дослідження виявили можливість реалізації за допомогою
лінійного

двигуна

трьох

динамічних

режимів

роботи:

періодичного,

квазіперіодичного та хаотичного. Здійснення цих режимів залежить від
значення зазору між ударником та демпфером, амплітуди потокозчеплення
обмотки, амплітуди та частоти напруги живлення, а також електромеханічних
параметрів системи. Наявність хаотичних електромеханічних коливальних
процесів підтверджено теоретично – методом обчислення експоненціальних
показників Ляпунова, а також експериментально за допомогою розробленої
експериментальної установки двомасової віброударної системи. 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
біфуркацій проведено параметричне дослідження динамічних характеристик
ЛМД вібраційної дії в хаотичному режимі роботи. Визначено, що для
підвищення стійкості роботи двигуна необхідно збільшувати значення
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магніторушійної сили обмотки статора або зменшувати значення магнітної
індукції в повітряному проміжку, що створюється постійними магнітами.
14. Розроблено мультифізичну математичну модель для аналізу теплових
процесів 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 діючого значення струму 4 А)
нагрівається до температури біля 120 ○С. Застосування розробленої моделі дає
змогу прогнозувати електромеханічні та теплові характеристики двигуна в
перехідних, усталених, форсованих або неперіодичних режимах роботи і
забезпечити необхідні технологічні показники з урахуванням допустимого
рівня температури.
15. Ступінь достовірності отриманих у дисертаційній роботі основних
результатів підтверджено за допомогою їх порівняння з результатами
проведених експериментальних досліджень, розбіжність із якими в середньому
становить 7%. Для проведення цих досліджень були створені спеціалізовані
дослідні стенди та навантажувальне обладнання, а також розроблено відповідні
експериментально-розрахункові методики для дослідження статичних та
динамічних електромеханічних 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
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навчальному процесі Київського національного університету будівництва і
архітектури. Результати роботи рекомендовано використовувати під час
розроблення нових зразків ЛМД вібраційної дії для приводів будівельних
машин і механізмів.
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Додаток А
Проміжні формули і доведення
1. Рівняння (2.13).
Максимум залежності амплітуди фундаментальної гармоніки від ширини
полюсу отримаємо прирівнявши похідну від (2.12) за τp нулю:
Bg1
 p

8B


2
rem  pm D pm
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Розв’язуючи квадратне рівняння, і залишаючи додатній корінь, отримаємо
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2. Рівняння (2.25).
З (2.24) отримаємо
Lv 

 K Ev K Fv k  K Ev K Fv ma 2
b 22  k 2  2kma 2  ma24

;

 K Ev K Fv k  Lv k 2   K Ev K Fv ma 2  Lvb 22  2Lv kma 2  Lv ma24 .

Введемо

позначення

С   K Ev K Fv k  Lv k 2 ; Y   K Ev K Fv ma  Lvb 2  2Lv kma ;

S  2 , тоді
С  2 (Y  Lv ma22 ) ;
Lv ma24  Y2  C  0 ;
Lv ma2 S 2  YS  C  0 ;

S1, 2 

 Y  Y 2  4 Lv ma2C
2 Lv ma2

,

звідки маємо чотири дійсних корені, два з яких від’ємні й практичного
значення не мають. Два додатних кореня і є шуканими значеннями резонансної
частоти

1,2 

K Ev K Fv ma  Lv b 2  2 Lv kma  ( K Ev K Fv ma  Lv b 2  2 Lv kma ) 2  4 Lv ma2 ( K Ev K Fv k  Lv k 2 )
2 Lv ma2
3. Рівняння (2.31).
Введемо позначення G  kRsv  ma Rsv 2  bLv 2 ;

H  K Ev K Fv   Lv ma 3  bRsv   Lv k .

Тоді, враховуючи (2.30), частота механічного резонансу визначиться з
рівняння



X m  K FvU vm G  H


G2  H 2





2

2

  K



звідки G 2  H 2  0 , GG   H H   0 .

Отже,



FvU vm
2
2

2G H

G  H 
 G H
2

2

2

2

 0,

.
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kR

sv


 K





 ma Rsv 2  bLv 2  2ma Rsv   2bLv   K Ev K Fv   Lv ma 3  bRsv   Lv k 



2
Ev K Fv  3Lv ma   bRsv  Lv k  0;
2
2 3
(2kma Rsv
  2bkLv Rsv   2ma2 Rsv
  2bLv ma Rsv 3  2bLv ma Rsv 3  2b 2 L2v 3 ) 
2
2
 ( K Ev
K Fv
  3K Ev K Fv Lv ma 3  bK Ev K Fv Rsv   kKEv K Fv Lv   K Ev K Fv Lv ma 3 
2
 3L2v ma25  bLv ma Rsv 3  kL2v ma 3  bK Ev K Fv Rsv   3bLv ma Rsv 3  b 2 Rsv

 bkLv Rsv   kKEv K Fv Lv   3kL2v ma 3  bkLv Rsv   k 2 L2v )  0;

2
2 3
2
2
(2kma Rsv
  2bkLv Rsv   2ma2 Rsv
  4bLv ma Rsv 3  2b 2 L2v 3 )  ( K Ev
K Fv


 4 K Ev K Fv Lv ma 3  2bK Ev K Fv Rsv   2kKEv K Fv Lv   3L2v ma25  4bLv ma Rsv 3 
2
 4kL2v ma 3  b 2 Rsv
  2bkLv Rsv   k 2 L2v )  0.

Отриманий вираз ділимо на ω. При цьому втрачається корінь ω = 0, який
не є частотою механічного резонансу.





2
2
2
2
3L2v ma24  2ma2 Rsv
 4 K Ev K Fv Lv ma  2b 2 L2v  4kL2v ma 2  K Ev
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 2kma Rsv

2
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 k 2 L2v  0.
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2
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позначення

2
2
2
2
K Fv
 2kma Rsv
 2bK Ev K Fv Rsv  2kKEv K Fv Lv  b 2 Rsv
 k 2 L2v ,
M  3L2v ma2 ; O  K Ev

тоді M4  N2  O  0 , або MS 2  NS  O  0 . Останнє рівняння можуть
задовольняти два додатних корені
S1, 2

 N  N 2  4MO
,

2M

звідки

1, 2
r1, r 2 


 

 N  N 2  4MO

;
2M
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 ma2 Rsv
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3L2v ma2

m R

2 2
a sv
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2



2 2
 6 L2v ma2 Rsv
b  2kma  2 K Ev K Fv K Ev K Fv  bRsv  2kLv   k 2 L2v

.
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4. Рівняння (2.34).
Визначимо з (2.33) похідну за ω та прирівняємо її до нуля:
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5. Рівняння (2.53).
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Wmecs .m   Fes (iv )dx  
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6. Рівняння (2.54).
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7. Рівняння (2.56).
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8. Рівняння (2.73).
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9. Рівняння (2.74).
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X m2 sin 2

3 2




2
2
4 2 Lvm I vm
X m4 sin 2  2 2 Lvm I vm
X m2  2 sin 2



3 4

2
2 2 Lvm I vm
X m2 sin 2 2 X m2   2

3 4

.
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10. Рівняння (2.76).
Xm

Xm

Xm

Xm

Wmecr   Fer dx   



2
Lvm I vm



2
Lvm I vm
 2  2
2
sin  x  X m  x dx  

X m2 
X m2 
  

Xm
 Xm

 2 
 2 
   X m2 sin  x dx   sin  x  x 2 dx .
X

  
  
Xm
 m


Інтеграл від першого виразу в дужках
Xm



Xm

X

X m2   2  m
X m2    2


 2

x dx  
cos x 

X m   cos 
X m  
 cos
2
2   
  
   Xm

 


 2
X m2 sin 



X m2  
 2

 sin 0 sin  X m    0.
 
 


Другий вираз у дужках інтегруємо частинами.


 2 
 2 
x dx  dv1; v1   cos x  .
Приймаємо, що u1  x 2 ; du1  2 xdx; sin 
2
  
  
Тоді
x2

Xm
 2  2
 2 
 sin   x  x dx   u1dv1  u1v1  X m   v1du1   2 cos  x 




Xm
Xm
Xm
Xm

Xm

Xm

Xm

 

Xm

Xm


Xm


 2 
cos
x 2 xdx.
2
  

Перший доданок дорівнює


2
X m2    2

 2
 X 
 2

X m   cos 
X m    m sin 0 sin 
Xm   0.
 cos
2   


 

 


Другий доданок інтегруємо частинами. Приймаємо, що


 2 
 2 
u2  x; du2  dx; cos x dx  dv2 ; v2 
sin  x  .
2   
  
Тоді
Xm


 Xm
 
Xm
 2 
cos
x
xdx

u
dv

u
v

v
du
    
 2 2   2 2 Xm
 2 2  



Xm
Xm
Xm


Xm
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Xm
Xm
  

 2 
 2  

x sin  x 
 
sin  x dx 
  2     X
2

   

X
m
m

Xm 
2
X

  X m   2
2


2







 
sin 
X m   m sin  
X m   2 cos x 
 2
 
 2
 
 4
   X 
m 

2

   2   2
2

 2
     
  2  cos
X m   cos 
X m       2 sin 0 sin
X m   0.
  4   


 
     2


11. Рівняння (3.6).
Прирівнявши нулю похідну від реактивної складової механічного опору
(3.5) за частотою, отримаємо:





X mec K Ev K Fv (k  3ma 2 ) (k  ma 2 ) 2  b 22


2 2
2 2 2

(k  m  )  b 







a



K Ev K Fv (k  ma 2 )  4ma 2 k  4ma24  2b 22

  0;

(k  m  )  b  
(k  3m  )(k  m  )  b    (k  m  ) 4m  k  4m   2b    0 ;
(k  3m  )(k  m  )  b   
  4m  k  4m  k  2b  k  4m  k  4m   2m b    0;
2 2

2

2 2

a

2

2 2

a

2

2

2

a

2

a

2

2 2

a

2 2

2
a

a

4

a

2

2
a

4

2

2

2

a

2

2

2
a

4

3 6
a

2

4

a

k (k  ma 2 ) 2  kb22  3ma 2 (k  ma 2 ) 2  3ma b 24  4ma 2 k 2  8ma24 k 
 2b 22 k  4ma36  2ma b 24  0;
k 3  2k 2 ma 2  ma2 4 k  kb2 2  3ma 2 k 2  6ma2 4 k  3ma36  3ma b 2 4  4ma 2 k 2 
 8ma2 4 k  4ma36  2ma b 2 4  0;
k 3  ma 2 k 2  ma2 4 k  b 2 2 k  ma36  ma b 2 4  0 .

Підставимо в отримане бікубічне рівняння нову змінну y = ω2, тоді:
k 3  ma k 2 y  ma2 ky2  b 2 ky  ma3 y 3  ma b 2 y 2  0 ;









ma3 y 3   ma b 2  ma2 k y 2   ma k 2  b 2 k y  k 3  0 .

Введемо позначення: C1  ma3 ; C2  mab2  ma2k ; C3  ma k 2  b2k ; C4  k 3 .
Тоді отримаємо рівняння С1 y 3  С2 y 2  С3 y  С4  0 , в якому замінюємо змінну
y за формулою y  z  С2

3С1

:
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3

2


С 
С  С 
С 
С  С
 z  2   2  z  2   3  z  2   4  0 .
3С1 
С1 
3С1 
С1 
3С1  С1


Розкриваємо дужки:
z 3  3z 2

С С С
С2
С2
С3
С 
С
С2  С
 3z 22  2 3  2  z 2  2 z 2  22   3 z  2 23  4  0 ;
3С1
3С1 9С1  С1
С1
9С1 27С1 С1 
3С1
z 

С22

3

3С12

z

С23
27С13



С23
9С13



С3
С С С
z  2 23  4  0 ;
С1
С1
3С1

 С3 С22 
2С23 С2С3 С4


z 
 2 z 


 0.
3
2
С
С
1
 1 3С1  27С1 3С1
3

Останнє рівняння запишемо в канонічному вигляді
 3С1С3  С22 
2С23  9C1С2С3  27С12С4


z 
z
 0,
2
3

3С1
27С1


3

або
z 3  pz  q  0 ,

де p 

3С1С3  С 22
3С12

; q

2С23  9C1С2 С3  27С12С4
27С13

.

2
q
Дискримінант кубічного рівняння дорівнює D 

4

3
p


27

. Розв’язком

рівняння, якщо D < 0 (що є типовим для механічної коливальної системи), є три
корені, два з яких є додатні:
z1  2

2
3

 
   q
p

4
27



F  arctg
  ;
q


2





де

q

p
p
 F
 F 4 
cos  ; z 2  2
cos   ,
3
3
3
3 3 





3



p





 

3ma3  ma k 2  b 2 k   ma b 2  ma2 k
3ma6



2  ma b 2  ma2 k  9ma3  ma b 2  ma2 k  ma k 2  b 2 k  27ma6 k 3
27ma9

.



2

;
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Тоді, два значення частоти, що відповідають точкам мінімуму та
максимуму, будуть відповідно дорівнювати:
min  z1 

2
2
2
C2
p
p
 F   ma b  ma k
 F  b  ma k
 2
cos  

2
cos

;
 
3C1
3
3
3ma3
3ma2
3
3
2
C2
p
 F 4  b  ma k
 2
cos 

.

3C1
3
3ma2
3 3 

max  z 2 

12. Рівняння (4.6).
З третього рівняння системи (4.4) визначимо Хb:





X b  mb2  kb  jbb   K F I v  kv X  jbv X ;

 K Fv I v  kv X  jbv X

Xb 

 mb 2  kb  jbb

,

і підставимо в друге
2
3
  K Fv I v ma 2
k
X
m


jb
X
m

v
a
v
a
  kv X  jbv X  K Fv I v ;
 ma  X  

2
2


m


k

j

b

m


k

j

b
b
b
b
b
b
b 

kv X ma 2  jbv X ma 3
 K Fv I v ma 2
2
;
 ma  X 
 kv X  jbv X  K Fv I v 
 mb 2  kb  jbb
 mb 2  kb  jbb
2





 

  ma 2  kv  jbv  mb 2  kb  jbb  kv ma 2  jbv ma 3
X 
 mb 2  kb  jbb


X

 m 

2

a







K Fv I v  mb 2  kb  jbb  K Fv I v ma 2



 mb 2  kb  jbb



 



;

K Fv I v  mb 2  kb  jbb  K Fv I v ma 2



 

 kv  jbv  mb 2  kb  jbb  kv ma 2  jbv ma 3



 K Fv I v mb 2  K Fv I v kb  jbb K Fv I v  K Fv I v ma 2
ma mb   ma  kb  mb  k v  k v kb   bv bb  k v ma 
4

2

X

2

2

2

 j  b m   b k
3

b a

b v

 bv mb   bv kb
3

 K Fv I v mb 2  K Fv I v kb  jbb K Fv I v  K Fv I v ma 2
,
C1  jC2

де C1  ma mb 4  mb 2 kv  ma 2 kb  kb kv  2bbbv  ma 2 kv ,
C2  3bv ma  bv mb 3  bv kb  bb ma 3  bb kv .

;

b m 
3

v a
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Відокремлюючи дійсну та уявну частини комплексного переміщення,
отримаємо

 K
X



2
Fv I v mb 





 K Fv I v kb  jbb K Fv I v  K Fv I v ma 2 C1  jC2 

C1  jC2 C1  jC2 





K Fv I v  mb 2C1  kbC1  ma 2C1  C2bb  jK Fv I v bbC1  C2 mb 2  C2 kb  C2 ma 2
C12  C22



 



K F I C1  mb 2  kb  ma 2  C2bb
C12

 C22

  jK I C m 

2

F

2

b



 kb  ma 2  C1bb
 C22

C12



.

З останнього виразу, прийнявши початкову фазу струму рівною нулю,
визначимо відносну амплітуду переміщення якоря (переміщення якоря
відносно статора) ЛД:
Хm 



 



2 2
K Fv
I vm C1  mb 2  kb  ma 2  C2bb

K Fv I vm

C

C  m 

2

1

b

2
1



2
 C22



2



 kb  ma 2  C2bb



 





2

2 2
K Fv
I vm C2 mb 2  kb  ma 2  C1bb

  C m 
2

2

2

b

C

2
1



2
 C22



 kb  ma 2  C1bb

C12  C22





2

.

13. Рівняння (6.23.1).





1 T  d 2 x 
 2 
P0    ma 2 v dt 
 ma 3 X m2 sin t cos t dt 

T 0
2 0
dt 
2 

ma 4 X m2 2   sin 2t 
ma 4 X m2  cos 2t 

   2 dt  2  4 
2


0
0 
14. Рівняння (6.23.2).
2





ma 4 X m2  cos 4 cos 0 



  0.
2  4
4 
2

2 kv X m2   sin 2t 
1T
 
2
 kv xv dt  2  kv X m sin t cos t dt  2
  2 dt 
T0

0
0 
2

2 kv X m2  cos 2t 



2  4  0



2 kv X m2  cos 4 cos 0 



  0,
2  4
4 

аналогічно
1T
 kl xv dt  0 .
T0
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15. Рівняння (6.23.3).
Pmec . f

2

 

2

b 
3bv X m2 
1T
  bv v 2 dt  v  (X m cos t ) 2 dt 
(cos t ) 2 dt 

T0
2 0
2
0
2

2

3bv X m2  1  cos 2t
3bv X m2  t
1


dt 
sin 2t 
 

2
2
2  2 4
0
0





3
2
2
2
3bv X m2  2 1
 2    bv X m   bv X m


sin  2   

.

2  2 4 
 
2 
2

16. Рівняння (6.27).
З рівняння (6.26)







2
2 2 2 2
2 2 2
K Fv
I v   I v Rsv  Pmag  kv  kl  ma 2  2 bl  bv 2   K Fv
I v  bl  bv 






2
bl
 I 2 R  P  k  k  m 2 2  2 b  b 2   K 2 I 22 b  b 
 v sv
mag  v
l
a
l
v 
Fv v
l
v 









2 2 2 
K Fv
I v  bl 









'

bl  bv 
 Pmag
  bl  bv   


 

2
 I 2 R  P  k  k  m 2 2  2 b  b 2   K 2 I 2 2 b  b 
 v sv
mag  v
l
a
l
v 
Fv v
l
v 




2
2 2 2 2
2 2 2
K Fv
I v   I v Rsv  Pmag  kv  kl  ma 2  2 bl  bv 2   K Fv
I v  bl  bv 





2
 I 2 R  P  k  k  m 2 2  2 b  b 2   K 2 I 22 b  b 
 v sv
mag  v
l
a
l
v 
Fv v
l
v 




2 2 2
2
2
2
2
2 2 2
K Fv I v  bl 2bl I v Rsv  Pmag   2bv I v Rsv  Pmag   K Fv I v 

 0,
2
 I 2 R  P  k  k  m 2 2  2 b  b 2   K 2 I 22 b  b 
 v sv
mag  v
l
a
l
v 
Fv v
l
v 




 k  k  m 2
 v
l
a


I v2 Rsv







2 2 2
K Fv
Iv 




 




2

2







2













або

I

2
v Rsv



 Pmag  k v  kl  ma 2




2

2 2 2
 2 bl  bv 2   K Fv
I v  bl  bv  


 




I R k  k  m    I R  b  2 I R  b b  I R  b 
k  k  m    P  b  2P  b b  P  b  K I  b 

2 2 2
 bl 2bl I v2 Rsv  Pmag 2  2bv I v2 Rsv  Pmag 2  K Fv
I v   0;

 Pmag

2 2

2
v sv

v

l

v

l

a

a
2
2

mag

2
v sv
2 2
l

2 2
l

2
v sv

2

l v

2

mag

l v

mag

2
v sv

2 2
v

2 2
v

2 2 2
Fv v
l

2 2 2
2 2 2
 K Fv
I v  bv  2bl2 I v2 Rsv 2  2bl2 Pmag 2  2bl bv I v2 Rsv 2  2bl bv Pmag 2  K Fv
I v  bl  0;
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2

I v2 Rsv kv  kl  ma 2



 I v2 Rsv 2bv2  Pmag kv  kl  ma 2







2

 Pmag 2bv2 

2 2 2
 K Fv
I v  bv  bl2 I v2 Rsv 2  Pmag 2 ;

bl 





I v2 Rsv  kv  kl  ma 2


k

bl 

v



 2bv2   Pmag  kv  kl  ma 2


2 2
 I v Rsv  Pmag

2

 kl


m    b
2 2



2 2
v

a

2





2

2 2 2
 2bv2   K Fv
I v  bv

;

2 2
K Fv
I v bv

I v2 Rsv  Pmag

.

17. Рівняння (7.4).
Електромагнітна потужність дорівнює:
2 Fcog 
1 T  2 K Fv
Pe   
xil v 
xv dt 
T 0  ls
ls

2









2K Fv 

 X m sin t I lm sin 2t   il X m sin t   2 dt 
2ls 0


2Fcog

2



  X m sin t X m sin t   2dt 

2ls

0
2









2 X m2 I lm K Fv 

 sin t  sin 2t   il cost  dt 
ls
0


2 Fcog X m2
ls

2

2









2



2 Fcog X m2
ls

2

1

 2 sin 2t dt 
0


 2

sin  4   il 


  cos    0  sin 4  0   il
 cos   2  
il
il


4
4


sin 8   il
sin  il 
2 X m2 I lm K Fv  2 cos   il







4ls

4

4




X m2 I lm K Fv
4ls



2 X m2 I lm K Fv   1

 sin 2t  sin 2t   il dt 
 sin t  cost dt 

ls

0
0 2























2 X m2 I lm K Fv 2 cos   il
X m2 I lm K Fv
X m2 I l K Fv


cos  il 
cos  il .
4ls

2ls
2ls
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Продовж. дод. Б
Апробація результатів дисертації
Основні положення роботи викладено та обговорено на науковопрактичних конференціях різного рівня, а саме:
1. Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних
машин та апаратів. Теорія і практика» (Харків, 27-29 жовтня 2010 р., форма
участі – постерна доповідь та публікація статті);
2.

Міжнародна

науково-технічна

конференція

«Проблеми

енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і
практика» (Кременчук, 14-16 травня 2013 р., форма участі – публікація статті);
3. Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних
машин і апаратів. Теорія і практика» (Харків, 22-24 жовтня 2014 р., форма
участі – публікація статті);
4.

Міжнародний

симпозіум

«Проблеми

електроенергетики,

електротехніки та електромеханіки» (Харків, 25-26 жовтня 2018 р., форма
участі – постерна доповідь та публікація статті);
5. Міжнародна науково-практична конференція «Build-master-class-2018»
(Київ, 28-30 листопада 2018 р., форма участі – постерна доповідь та публікація
тез);
6.

Міжнародний

симпозіум

«Проблеми

електроенергетики,

електротехніки та електромеханіки» (Харків, 24-25 жовтня 2019 р., форма
участі – постерна доповідь та публікація статті).
7. Міжнародна науково-практична конференція «Build-master-class-2019»
(Київ, 27-29 листопада 2019 р., форма участі – постерна доповідь та публікація
тез).
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Програми наукових конференцій та симпозіумів
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Додаток В
Акти впровадження результатів дисертаційної роботи
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Додаток Г
Визначення коефіцієнтів моделі магнітного гістерезису для матеріалів
магнітопроводів дослідних зразків ЛМД
Для пошуку коефіцієнтів моделі магнітного гістерезису застосовано
комбінований підхід, коли початкові значення параметрів моделі отримуються
«класичним» способом, а потім уточнюються за допомогою прямого пошуку з
контролем за середньоквадратичним відхиленням розрахункових даних із
даними, отриманими експериментально.
Згідно

з

зазначеним

підходом,

початкові

значення

параметрів

розраховувалися за допомогою методу, представленого у [265]. Для уточнення
параметрів та візуалізації результатів розрахунку було побудовано модель
гістерезису

Джілса-Атертона

засобами

структурного

моделювання

в

середовищі MATLAB/Simulink [112].
Повне диференційне намагнічування описується рівнянням [214]

dM
M an  M irr
dM an
 1  с 
c
.
dH
k  ( M an  M irr )
dH

(Г.1)

Щоб вилучити з рівнянь моделі похідну від напруженості поля,
помножимо ліву та праву частини рівняння (Г.1) на dH

dH e

dt

dt , а рівняння (6.11) на

:

M an  M irr
dM an
dM
dH
 1  сJA 
 cJA
;
dt
JA kJA   JA ( M an  M irr ) dt
dt
dM irr M an  M irr H e

.
dt
 JA k
dt
Simulink-модель, що реалізує вирішення представлених вище рівнянь,
показана на рис. Г.1.
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Рис. Г.1 Simulink-модель для розрахунку параметрів моделі гістерезису ДжілсаАтертона
У представленій моделі функція Ланжевена задана у вигляді таблиці,
блоком L(x), для скорочення часу моделювання.
Пошук параметрів моделі гістерезису контролює m-файл, який визначає
поточне значення середньоквадратичного відхилення розрахованих точок
кривої намагнічування, що відповідають поточним значенням параметрів
моделі Джілса-Атертона (Ms, αJA, aJA, kJA, сJA), з даними, отриманими за
допомогою експерименту. Обчислення похибки здійснюється згідно з виразом
fit 



1 N
 Bexp i   Bsimi 
N i 1

2 ,

де Bexp(i), Bsim(i) – відповідно експериментальне та розраховане значення
магнітної індукції; N – кількість виміряних точок, що відповідають повному
циклу гістерезисної кривої.
Розрахунок поточних значень магнітної індукції Bsim(i) здійснюється на
основі експериментальних поточних значень напруженості, що зчитуються з
mat-файлу блоком FromFile. Останній містить три масиви експериментальних
даних: час, магнітна індукція, напруженість магнітного поля. Ця особливість
робить розроблену модель нечутливою до характеристик системи збору даних –
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частоти перетворення АЦП, кількості точок вимірювання або відмінності
модельного часу від експериментального. Однак кількість експериментальних
даних має бути достатньою для коректного розрахунку блоками моделі, які
використовують лінійну інтерполяцію для відтворення експериментальної
кривої гістерезису.
За допомогою наведеної моделі, було отримано значення параметрів
моделі Джілса-Атертона для конструкційних сталей (Ст3, Ст4), а також для
електротехнічної сталі 3411 (табл. Г.1).
Таблиця Г.1
Параметри моделі Джілса-Атертона
Марка сталі

Ms, А/м

aJA, А/м

αJA

cJA

kJA, А/м

Ст3

1,5315·106

619

7,41·10-4

7,9·10-3

1001

Ст4

1,4634·106

911

11,9·10-4

6·10-3

1166

3411

1,5521·10

6

326

6,399·10

-4

33,97·10

-2
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На рис. Г.2 показані експериментальні та розраховані, згідно

з

отриманими параметрами, криві гістерезису для конструкційних сталей
(рис. Г.2, а, б) та електротехнічної сталі 3411 (рис. Г.2, в).
Параметри моделі, представлені в табл. Г.1, та розрахункові криві
гістерезису, які показані на рис. Г.2, відповідають частоті перемагнічування
0,5 Гц для конструкційних сталей, і 75 Гц для сталі 3411. Маркерами позначено
дані експерименту, лінями – розрахунок.
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а

б

в
Рис. Г.2 Експериментальні та розрахункові криві гістерезису: а – Ст3; б – Ст4;
в – сталь 3411

