
є значна інерційність рухомих мас, що вимагає ви
користання АД з підвищеним пусковим момен
том, а також змінний момент інерції та циклічний 
закон зміни моменту навантаження, у зв’язку з чим 
процеси в електроприводах ШНВУ е динамічними 
як в пускових, так і в стаціонарних режимах роботи, 
тому перетворенням координат неможливо звести 
рівняння електричної рівноваги до алгебричних.

Стаціонарний режим роботи електроприводу 
ШНВУ в ортогональному базисі л*, у характеризу
ється періодичною зміною перетворених коорди
нат з періодом, який дорівнює періоду одного циклу 
роботи установки, що дає змогу отримати періо
дичні залежності координат методом розв’язуван
ня крайової задачі в позачасовій області. Такий ме
тод значно скорочує обсяг обчислень і дає мож
ливість здійснювати оптимізацію роботи ШНВУ та 
системи керування нею.

Запропоновані в статті методи розрахунку ди
наміки електроприводу ШНВУ мають в своїй ос
нові математичну модель АД високого рівня адек
ватності, яка враховує явище насичення магніто- 
гіроводу та витіснення струму в стрижнях ротора. 
Розроблені математичні моделі та алгоритми да
ють змогу здійснювати розрахунок як пускових, 
так і усталених режимів електроприводу ШНВУ з 
ввисокою точністю при мінімальному обсязі об
числень, що дає змогу аналізувати процеси в реаль
ному часі.
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Моделювання роботи електричного вібратора з коаксіально-лінійним 
індукційним двигуном при різних законах регулювання

Розроблено методику розрахунку, що дозволяє проводити комп 'ютерне моделювання і дослідження електромеханічних харак
теристик і резонансних властивостей вібратора з постійними магнітами при різних законах регулювання. Розрахунок потокозчеп
лення виконується на основі розв'язку задачі електромагнітного поля в активній зоні вібратора. Показано, що найбільш ефективно 
робота вібратора реалізується у вузькому діапазоні частот живлення — 15...20 Гц.

Разработана методика расчета, которая дает возможность производить компьютерное моделирование и исследование электро
механических характеристик и резонансных свойств вибратора с постоянными магнитами при различных законах регулирования. 
Расчет потокосцепления выполняется на основании решения задачи электромагнитного поля в активной зоне вибратора. Показано, 
что наиболее эффективно работа вибратора реализуется в узком диапазоне частот питания — 15...20 Гц.

Вступ. Відомі традиційні конструкції вібрато- приводом від двигуна обертання мають ряд сут- 
рів з одним чи декількома дебаланєними валами та тєвих недоліків, а саме: недовговічність дебаланс-
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них валів, підшипників (через значні динамічні на
вантаження); утворення зайвих бокових коливань 
(що знижує ККД вібратора) та необхідність в син
хронізації обертання дебалансів [1]. Застосування 
електромагнітних вібраторів обмежене низьким 
значенням питомого тягового зусилля і його за
лежністю від положення якоря, а також невисоким 
ККД [5].

Коаксіально-лінійні індукційні двигуни зі 
збудженням від постійних магнітів отримують усе 
більше поширення у різних конструкціях виконав
чих механізмів зворотно-поступального руху, зо
крема, електровібраторів. Вони мають переваги над 
двигунами обертання такі, як відсутність механіч
них передач та дебалансних пар тертя (внаслідком 
чого є простота і надійність), та забезпечують їхнє 
ефективне використання у різних автоматичних 
пристроях і транспортних системах [8], будівель
них, промислових [2] та інших механізмах. Засто
сування постійних магнітів у двигуні на основі 
нових рідкоземельних матеріалів (NdFeB, СпгСо) з 
великим значенням коерцитивної сили дозволяє 
конструювати більш надійні та ефективні машини 
з покращеними масогабаритними показниками.

У роботах [3,4] описується в цілому застосува
ння конструктивних елементів коаксіально-ліній
ного індукційного двигуна з постійними магнітами 
як збуджувача коливань різних вібраторів і т.і. 
Проте, не достатньо вивчені теоретичні положення 
щодо роботи такого вібратора, а саме, його резо
нансні властивості при підключенні індуктора до 
напруги змінної частоти та при різних законах 
регулювання: U -const при f=var, U/VJ= const и 
U/f— const.

Метою роботи є моделювання електромеханіч
них процесів у коаксіально-лінійному електрично
му вібраторі та проведення аналізу його резонанс
них властивостей при різних законах регулювання 
напруги як функції частоти.

Моделювання електромагнітного поля елек
тричного вібратора методом кінцевих елементів. 
Досліджується електричний вібратор, приводом 
якого є коаксіально-лінійний двигун з постійними 
магнітами, у подальшому ЕВКЛІД-ПМ, конструк
ція якого зображена на рис. 1, а. Він складається з: 
корпуса І, магнітогіровода 2, струмового шару ін
дуктора З, якоря 4, постійних магнітів 5, концент
раторів 6, стрижня якоря 7, платформи 8, рим-бол- 
та 9, втулки з’єднувальної 10, підшипників ковзан
ня I I ,  пружин 12, скоби 13 і фланця 14. Вібратор 
має такі масо-габаритні характеристики: маса віб
ратора складає 86 кг, якоря 42 кг; довжина активної 
частини індуктора складає 280 мм, немагнітний 
зазор 13 мм, висота вібратора 870 мм, зовнішній 
діаметр 380 мм; максимальна амплітуда коливань 
25 мм.

Робота ЕВКЛІД-ПМ відбувається таким чином. 
При подачі змінного струму на обмотки індуктора 
через перетворювач частоти (рис. 2, б, де/? — актив
ний опір обмотки індуктора, L — індуктивність)

а
и =380В R

створюється магнітне поле, що пульсує, яке при 
взаємодії з полем постійних магнітів призводить 
до коливання якоря з амплітудою х. При цьому 
робота в резонансному режимі можлива при спів- 
паданні власних частот електромеханічної системи 
та джерела живлення.

Для моделювання електромеханічних процесів 
необхідно знати залежність потокозчеплення уфгу) 
від положенії якорях та струму в обмотці індуктора 
і. Для визначення цієї залежності розглянемо далі 
польову задачу розрахунку розподілу магнітного 
поля в активній зоні вібратора.

Задача розв’язувалась у вісьосиметричній пос
тановці у циліндричній системі координат у пло
щині для векторного потенціалу А, що має єдину
^-компоненту: А -(0 ,Л , 0), і в магнітостатичному
наближенні.

Із системи диференційних рівнянь Максвела 
для стаціонарного магнітного поля

го11Л=3, В=го/А (1)

і рівняння стану магнітного матеріалу, записаного 
у вигляді

ISSN 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2007. № 2 55



В=ИоиН+Вг( 2 )

отримаємо наступне рівняння для векторного по
тенціалу:

де II — напруженість магнітного поля; В — магнітна 
індукція; А — векторний потенціал; і  — щільність 
струму в обмотці статора (приймається за відому 
величину); ц0 — магнітна проникність вакууму;
//Д ! В | )— відносне значення магнітної індукції 
(скалярна величина), що залежить від модуля век
тора магнітної індукції.

Постійні магніти виконані із матеріалу /\WFeB 
марки 388Н, що характеризується залишковою 
індукцією В = 1,26 Тл і коерцитивною силою Нсв = 
= 950 кА/м. Звідси для рівняння стану магніту (2) 
після підстановки цих значень отримаєм о// = 1,08.
Полюси якоря виконані із сталі СтЗ і мають раді
альні перерізи, що зменшують вихрові струми. Ди- 
ференційне рівняння (4) при нульовому значенні 
потенціалу на зовнішній границі інтегрувалось чи
сельно методом кінцевих елементів за допомогою 
програми РЕММ [9]. Графік розподілу магнітної 
індукції (радіальна компонента) у повітряному 
проміжку показаний на рис. 2, а\ розподіл в вісто
вому перерізі розрахункових значень векторного 
потенціалу (ізолінії) і тензора натягу Максвела — 
величини пТ по поверхні статора показані на рис. 2, 
б і якоря — на рис. 2, в.

Потокозчеплення ф в заданому положенні яко
ря для випадку ненасиченого магнітопроводу ви
значається

у(х,і)=і'0(л-)+Цх(4)

де У0(х) — потокозчеплення, що створюється по
стійними магнітами; Ь(х) — індуктивність обмот
ки; х — положення якоря; і — миттєве значення 
струму обмотки індуктора.

Потокозчеплення довільної котушки визнача
ється

IV г
</'=у /  2 л г А ^ Б ,  (5)

де IV — кількість витків у обмотці індуктора; 5 — 
площа перерізу котушки; А^ — значення маг
нітного векторного потенціалу.

Потокозчеплення вібратора, що містить чоти
ри котушки, з’єднані послідовно, запишеться Рис. 2

к= 4 ц/
Ч’= У т г  5 2лгаазк. (б)

А == і  к Xк
За допомогою цього виразу спочатку розрахо

вувалося значення Ц>0(х) при різних положеннях 
якоря х, припускаючи при цьому, що струм / = 0.

Далі за допомогою виразу

Ь(х)= (7)
розраховувалось значення індуктивності обмотки 
вібратора Ь (х).
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За результатами розрахунків були одержані на
ступні апроксимаційні вирази:

Ц>0 =110697л-3-  150,45ї 2-404Д ї +0Д98;

L= —82,227х2+ 0 ,1104*+0 ,5969 .

Коли відомі залежності Ч’0(х) , Цл*), рівняння 
балансу напруги у колі індуктора має наступний 
вигляд:

и = Ж + ^ 0(х)+Цх)і) =

= Ж +
dx dL dx di— -----------------r /+L(x)— .dx dt dx di v dt ( 8 )

Це рівняння буде враховано далі при аналізі 
електромеханічного перехідного процесу вібратора.

Моделювання електромехаиічішх щюцесів вібра
тора. Електромеханічний перехідний процес у віб
раторі при підключенні його обмотки до змінної 
напруги U=Um sin 2л/t  для випадку одномасової 
механічної системи описується наступною систе
мою диференційних рівнянь у формі Коші:

di dL # 0
LTt=~V iT -~ iR-V -r~+ U ;  dt dx dx

dV d4’0 1 9 
m — =i - r - + -  —  i~-kx-cV; dt dx 2 dx (9)

dx/dt=V,

де І  — індуктивність; хр — потокозчеплення; II — 
напруга; /  — частота струму; т — маса рухомої 
частини; с — коефіцієнт демпфування; к — приве

дений коефіцієнт жорсткості пружин; R — опір в 
колі вібратора; х — зміщення якоря; V — швидкість 
якоря; і — сила струму в колі вібратора.

Розрахунок виконувався при наступних зна
ченнях параметрів ЕВКШД: т = 42 кг; R = 9 Ом; 
U—220V2 sin (2nft) В; с = 15 кг/с; к = 267200 Н/м,  
а також початкових умовах . /(0)=0, 
jc(0)=0,K(0)=0.

Система (9) розв’язувалась чисельно методом 
Рунге-Кутта 4-го порядку за допомогою системи 
комп’ютерної алгебри Octave [10]. На рис. З наведе
но приклад графіків перехідних процесів для різних 
частот джерела живлення 12 Гц (а, в) та 24 Гц (б, г) 
при U= const. Можна побачити, що перехідний про
цес вібратора триває понад 0,5 с.

На рис. 4 показані графіки залежності амплі
тудних значень сили струму (суцільна лінія), змі
щення (штрихова), швидкості (штрихпунктирна) 
від частоти для різних законів регулювання на
пруги: U/yff- const и U/f -  const.

Проаналізувавши графіки на рис. 4, можна 
зробити наступні висновки.

1. Амплітуда зміщення і швидкість руху якоря 
сильно залежать від частоти джерела живлення. 
Існує вузький діапазон частот (в даному випадку 
15-20 Гц), у якому вібратор має найкращі ме
ханічні характеристики — максимальні швидкість 
руху якоря і амплітуду коливань. Звідси випливає, 
що джерело живлення потрібно виконувати з 
можливістю автоматичного регулювання частоти. 
Як вхідну величину для її блока керування можна 
обрати, наприклад, швидкість руху якоря.

2. У кривій залежності струму від частоти мож
на виділити точки, що відповідають резонансу 
струму7(а»)-»min, іточки, що відповідають резонан
су напруги, коли /(о>)~»тах. Наявність резонансів 
обумовлено існуванням динамічної ємності, якою 
характеризується маса, що вібрує в електромеха-

Рис. З
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нічній системі [6, 7].
3. На всіх кривих чітко видно резонанс вібра

тора.
Наведені результати відображують вилив інер

ційних властивостей рухомої маси вібратора, яка у 
випадку, що розглядається, має властивості дина
мічної ємності, а також вплив нелінійних ефектів, 
що обумовлений наявністю нелінійних членів 
Vі сії/сіх та ісіїі'/сіх у системі (9). Для того, щоб 
розглянути в "чистому вигляді" резонансні харак
теристики системи без впливу нелінійних ефектів, 
як правило, виконують дослідження електроме
ханічної системи в режимі малого сигналу, коли 
нелінійними ефектами можна знехтувати [6, 7].

Система диференційних рівнянь, що описує 
перехідний процес в електровібраторі в лінійному 
наближенні, має вигляд

и=іЯ+Ь сИ/сІЇ+ВЬУ; 

сі2х сіх
т —~+с-~+кх=ВЬ і ; (10)

(її2 сП

У= сіх/сП.

У частотній області система (10) записується

и=ї(Я+іоЛ^ +ВІУ ;

—тси2х+]а> с х+кх=В і  І ; (11)

У—]о) х .

Далі з (11) отримаємо рівняння для струму

и
- [ ( я + >

М вьуЯ+ІшС) +-
' ]а)С+

1. ( 12)

Після визначення І із (12) величина зміщення 
х і швидкості V визначається з (11)

х = В П  ( -пио2+ісос+к^ 1 ; У-}о)Х . ( 13)

Із аналізу (12) видно, що повний імпеданс кола 
вібратора складається з електричної та механічної 
частин, що і створює резонансні властивості вібра
тора.

Частотна залежність сили струму |/(ш)| (су
цільна лінія) і зміщення \х(со) І (мала штрихова 
лінія), а також фазовий кут струму по відношенню 
до напруги (штрихпуиктирна, шкала праворуч) 
показані на рис. 4, г. На кривій видно резонанс
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струму при частоті /  (струм досягає мінімуму) і 
резонанс напруг при частоті/, (струм досягає мак
симуму). М аксимум зміщ ення досягається при 
/ < /  . В інтервалі частот/^ < / < / ? величина струму в
колі має ємнісний характер, тобто якір, що коли
вається, є динамічною ємністю. Приблизно можна 
вважати, що максимум зміщ ення досягається при 
частоті, коли струм має чисто активну складову.

Таким чином, в роботі розроблено методику 
розрахунку, що дозволяє проводити комп’ютерне 
моделювання і дослідження електромеханічних ха
рактеристик і резонансних властивостей вібратора 
з постійними магнітами. В основу методики розра
хунку покладено попередньо одержану функціо
нальну залежність потокозчеплення від положення 
якоря та струму.

Показано, що найбільш ефективно робота віб
ратора реалізується у вузькому діапазоні частот 
живлення — 15...20 Гц. Для підтримання резонансу 
необхідно розробити джерело живлення з автома
тичним налаштуванням на потрібну частоту, яка, у 
загальному випадку, зміню ється при роботі віб
ратора.

На всіх законах регулювання добре видно резо
нансні характеристики вібратора. Обирати конк
ретний закон регулювання потрібно, очевидно,

виходячи з параметрів технологічного процесу ро
боти установки та перетворювача частоти.
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Петрушин В.С. Асинхронные двигатели в регулируемом электроприводе

В 2006 году вышло в свет учебное пособие 
"Асинхронные двигатели в регулируемом элек
троприводе". -  2006. -  309 с. І8ВН 966-8335-49-Х .

В пособии рассматриваются схемы и харак
теристики полупроводниковых преобразователей, 
которые используются в регулируемых асинхрон
ных электроприводах; виды нагрузок регулиру
емых электроприводов и их моделирование; основ
ные характеристики и параметры. Изложены осо
бенности работы асинхронных двигателей в систе
мах электроприводов с полупроводниковыми пре
образователями и моделирования электромагнит
ных, электромеханических, энергетических, теп
ловых, механических, виброакустических процес
сов в регулируемых асинхронных двигателях. Рас

смотрена работа асинхронных двигателей в разно 
образных системах регулируемых электроприво
дов. Приведены основные требования к асинхрон
ным двигателям регулируемых электроприводов, 
принципы выбора серийных общепромышленных 
асинхронных двигателей и проектного синтеза 
специальных регулируемых асинхронных двигате
лей для электроприводов с полупроводниковыми 
преобразователями. К учебному пособию прилага
ется программное обеспечение.

Учебное пособие предназначено для студентов 
электромеханических специальностей и может 
быть полезно аспирантам, научным работникам, пре
подавателям учебных заведений и специалистам.
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