
где В — вектор индукции на внешней стороне эле
мента поверхности 5, /? — единичная внешняя нор-
маль элемента - 0 ,5В^п.

На рис. 8  сплош ными линиям и обозначены 
кривые развиваемого электромагнитного усилия 
^ ( г )  для электромагнитного, а пунктирными —- 
для магнитоэлектрического типа вибраторов.

Рис. 8

Можно отметить, что величины развиваемого 
вибраторами электромагнитного усилия пример
но одинаковы, однако магнитоэлектрический виб
ратор может реализовать большую по сравнению с 
электромагнитным вибратором частоту возврат
но-поступательного движения за счет уменьшения 
индуктивности.

Таким образом, поставленная в настоящей 
статье задача, заключающ аяся в анализе и сопо
ставлении двух систем вибрационного воздейст
вия — электромагнитной и магнитоэлектрической, 
может считаться выполненной. Замена области 
ферромагнитного материала цепи, по которой про
ходит магнитный поток, средой постоянных маг

нитов с м алы м //рм = (1,03 • 1,3)//0 позволила суще
ственно уменьшить индуктивность и, следователь
но, электромагнитные постоянные времени в 
вибраторах магнитоэлектрического типа по срав
нению с электромагнитными. Вместе с тем, воз
никает потребность как в разработке и применении 
сложных алгоритмов сенсорного управления по 
сигналам от датчиков положением якоря, так и в 
разработке систем настройки на реакцию по ве
личине достигаемого в обмотках тока и введении 
соответствующих интервалов упреждения и запаз
дывания времени включения обмоток управления 
с целью придания гибкости управлению в соот
ветствии с поставленными техническими требо
ваниями.
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Електромеханічні характеристики коаксіально-лінійного синхронного 
вібратора установки для безтраншейної проходки горизонтальних 
свердловин

Стаття описує застосування коаксіально-лінійного синхронного вібратора з постійними магнітами при безтраншейній проходці 
свердловин. Проведено моделювання електромеханічних характеристик вібратора при різних законах регулювання та отримано 
експериментальні підтвердження теоретичних результатів.

В статье описано применение коаксиально-линейного синхронного вибратора с постоянными магнитами при бестраншейной про
ходке скважин. Проведено моделирование электромеханических характеристик вибратора при разных законах регулирования и 
получены экспериментальные подтверждения теоретических результатов.

Вступ. Лінійні електричні двигуни —- це елек- ного руху, що угворюють електромагнітну силу у 
тромагнітні пристрої поступального чи коливаль- поздовжньому напрямку за відсутності механічних
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передач. Вони широко застосовуються як компре
сори, насоси, виконавчі механізми, амортизатори, 
вібратори [1]. Коаксіально-лінійні синхронні вібра
тори з постійними магнітами на основі рідкозе- 
мельних матеріалів типу NdFeB відрізняються ви
сокими питомими показниками електромагнітної 
сили. Значна міцність постійних магнітів (межа 
міцності на стиск становить 1050 МРа [16]) дозво
ляє ефективно застосовувати вібратори як для віб
раційної, так і для віброударної проходки свердло
вин [14], а застосування пружних елементів змінної 
жорсткості (магнітний підвіс [9], пневматичні пру
жини [14]) дає можливість оперативно змінювати 
механічні параметри вібраційної системи у процесі 
проходки. Серед різних конструкцій лінійних м а
шин коаксіально-лінійний синхронний двигун 
(КЛСД) зі збудженням від постійних магнітів 
(П М ) має низку особливостей [12], проте його за
стосування для збудження коливань потребує 
вирішення деяких проблем. Так, зокрема, моделю
вання роботи вібратора на основі КЛСД з ПМ [1 ] 
показує, що завдяки значному діапазону зміни ча
стоти коливань, кута навантаження та амплітуди 
коливань, а також невідповідності практичним 
умовам ефективного занурення [2, 4], закони регу
лювання напруги у колі статора, типові для дви
гунів обертання, застосовуватися не можуть. П и 
танням розрахунків електромеханічних характе
ристик КЛСД з ПМ присвячено ряд праць, зокрема 
[10—13,15]. У цих роботах проведено дослідження 
електромеханічних параметрів КЛСД з ПМ на ос
нові математичної моделі, що грунтуються на те
орії поля, кіл та коливань, а також отримано екс
периментальні характеристики вібратора.

Мета роботи. Метою роботи є визначення ре
жимів регулювання електромеханічних параметрів 
вібраторів на основі КЛСД з ПМ.

Конструкція вібратора. Запропонована та реа
лізована практично конструкція лінійного вібрато
ра з безпазовою структурою статора [8 ] показана на 
рис. 1. Вібратор складається з стального циліндрич
ного корпуса 1 , магнітопроводу статора 2 , обмоток 
статора 3 , постійних магнітів, намагнічених у 
аксіальному напрямку, 4, сталевих концентраторів 
5, немагнітного стрижня якоря 6 , пружин 7. Маса 
вібратора складає 111 кг, якоря з інертною масою 
(на рис. 1 не показана) — 77 кг; довжина активної 
частини статора — 284 мм, довжина вібратора — 
870 мм, зовнішній діаметр — 380 мм.

Модель коаксіально-лінійного синхронного дви
гуна. Для визначення тягових характеристик та ве
личини індукованої при русі якоря ЕРС вирішува
лась польова задача розрахунку розподілу магніт
ного поля в активній зоні вібратора. П риймемо на
ступні припущення: магнітопровід двигуна нена- 
сичений; явищ е гістерезису не враховується; коли
вання якоря відбуваються з малою амплітудою (на
багато меншою за полюсний розподіл двигуна). 
Потокозчеплення ір у заданому положенні якоря 
для випадку ненасиченого магнітопровода визна-

I 2 3 k 5 7 6

чається як
Ч> (х, i'j =V'o (*) +L (•*)1 ■ ( 1)

де — потокозчеплення, що створюється по
стійними магнітами; Ь(х) — індуктивність обмотки 
статора; х  — положення якоря; і — миттєве значен
ня струму обмотки статора. Потокозчеплення об
мотки статора, що містить чотири котушки, з ’єдна
ні послідовно, запишеться

q==4W  
U’= У  —  f  2 лгА  dS ,

, S, І  * q<7=1 b Sч

(2)

де IV — кількість витків у котушці; 5 — площа 
перерізу котушки; А  — значення магнітного век
торного потенціалу. За допомогою цього виразу 
спочатку розраховувалося значення гр0{х) при 
різних положеннях якорях, припускаючи при цьо
му, що струм /=0 . Далі за допомогою виразу

L (*) = [ (*> ') -V»о (*) ] / /  (3)

розраховувалось значення індуктивності обмотки 
вібратора Ь(х).

На рис. 2 показано розподіл в осьовому перерізі 
КЛСД розрахункових значень векторного потен
ціалу (ізолінії) і значення модуля магнітної індук
ції В при струмовому навантаженні /= 2 ,5  А. 
Розрахунок виконувався чисельно методом кін-

Surface: Magnebc flux density, narm Contour: Magnetic potential, phi component Max: 2.066

Рис. 2
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цевих елементів за допомогою програми РетІаЬ.
Якщо прийняти за початок координат поло

ження, зображене на рис. 2  (положення, відносно 
якого здійснюються коливання якоря), то залеж
ність потокозчеплення та індуктивності обмотки 
статора від положення якоря однофазного КЛСД 
наближено можна виразити у вигляді

У0 (х) —Ч’т зіп( лх/т ) ; (4)

І  (х̂ і = І ср+ Ь п сов (2лх/т^ , (5)

де ^ т  ~  амплітудне значення потокозчеплення; х —
зміщ ення якоря; т — полюсний розподіл; , Ьт — 
відповідно середнє та амплітудне значення індук
тивності обмотки статора.

З виразів (4), (5)

*Ро(Х) 
йх Т

С05
/ ЯХХ

\ /

дЬ
йх

2 Ь жт 2 ЖХ

(6)

(7)

Б =-ел дХ

йЦ
і —с о п б і

____ 0  . . 2

йх 1 + 2 ( їх 1

Рис. З

Величину миттєвого значення електромагніт
ної сили при даних миттєвих значеннях струму і 
потокозчеплення можна визначити як похідну маг
нітної енергії двигуна ]¥ за переміщенням якоря 
[5] Д

де А  — амплітуда коливань; а> — кутова частота 
коливань. Тоді миттєве значення ЕРС визначиться 
формулою

_ # о (* ) дх_  
йх й і 1

ж
СОБ

/ \ жх

\
А  со ьоА,

(И)

звідки амплітудне значення ЕРС п р и х <  <т набли
жено дорівнює

Е ——Ф жсоА/т. г т ( 12)

Для знаходження залежності струму статора 
від електромеханічних параметрів вібратора звер
немося до спрощеної векторної діаграми двигуна 
(рис. 4), з якої видно, що

Тоді електромагнітна сила запишеться у ви
гляді

/ ч ж жх
^ Й ^ Т 0051" 1' -

жЬ
-БІП

2жх
(8)

(9)

и=ІЯ  СО5<р + IX  БІП  ̂ -  Е  СОБ# , ( 13)

В роботі виконувався порівняльний розраху
нок електромагнітної сили за допомогою формули 
(8 ) та на основі тензора натягування Максвела Т 
згідно з наступним виразом [7]:

де £/, І  — амплітудні значення першої гармоніки 
напруги та струму обмотки статора; — відпо
відно активна та реактивна складові опору обмотки 
статора; <р — кут між векторами струму та напруги;

причому обчислювалась осьова компонента сили. 
Тут и — одиничний вектор зовнішньої нормалі до 
поверхні якоря 5. Результати розрахунку показано 
на рис. З, де безперервною лінією позначено силу, 
розраховану із застосуванням формули (9), ш три
ховою — із застосуванням формули (8 ), маркером 
позначено експериментальні дані.

Припустивш и, що рух якоря здійснюється за 
законом, близьким до синусоїдального, для пере
міщення та швидкісті якоря маємо

х /Л —А  біпа)і\ йх/йі=а)А соьоЯ, (10)
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в — кут навантаження; в' — кут між векторами стру
му та переміщення якоря.

Основні режими керування синхронніш  
вібратором.

1. Режим частотного регулювання п ри /=  const; 
U~ \гх \А  -  var;/=  var є найбільш прийнятним у ш и
рокому діапазоні зміни частоти коливань, напри
клад, при пошуку оптимальних параметрів про
ходки з використанням адаптивних алгоритмів [3]. 
Рівняння (13) для даного випадку запишеться 
таким чином:

Ut — гр kojA  со$6 
I— 77;----- -—r= c o n s t (14)

т R cos<p + X  s in ^

2. Регулювання синхронного вібратора при 
І =уаг; 11= уаг; А  = соп8Г,/= уаг може використовува
тися на білярезонансних частотах для забезпечен
ня умов ефективної проходки. Рівняння (13) мож
на записати у вигляді

А = -
U -  l (R  cos(р + X  sin̂ >

Ф ЖО) cos в Тт
=const. (15)

9
йГх 2 COJ

m„coZ о О \ /

, -0 ,5

9F —m .B F  со" /к = const.
п  п  1 111 (19)

тромагнітна сила (8 ) має одну складову — синхрон
ну, і вираз (19) запишеться у вигляді

W ж В о ґ І  /к  х = co n st.г т ' (20)

Експериментальні результати. Схема для ви
мірювання и(ґ), і(і),х(1) показана на рис. 5. Вібратор 
закріплений на жорсткій основі (система досліджу
ється як одномасова).

Напруга живлення подається на частотний

3. Режим частотного регулювання, коли амплі
туда сили, що спонукає, Fa = const.

З виразів ( 1 0 ) залежність сили, що спонукає, 
від часу

F lt\ = —т б oj2A  sin cot, (16)

де т *  — масса коливальної частини.о
Для випадку синусоїдної електромагнітної си

ли переміщення якоря можна записати [6 ]

х  0  =А 5Іпсоґ= ( /Зґ )г йпоЛ) / к , (17)

де Рт — амплітудне значення електромагнтіної 
сили; к — сумарна жорсткість пружин; /3 — коефі
цієнт підсилення (величина, що дорівнює відно
шенню амплітуди динамічного зміщ ення якоря до 
статичного)

(18)

перетворювач, до якого підключена обмотка стато
ра вібратора. Датчик положення ДП — котушка 
індуктивності з феромагнітним осердям, що жор
стко зв’язане з якорем. При русі останнього зм і
нюється індуктивний опір котушки, що включена в 
діагональ моста змінного струму. Сигнали з вимі
рювального моста, датчика струму ДС та поділь
ника напруги ДН подаються на осцилограф. М ас
штабні коефіцієнти обирались, осцилограми об
роблялись за відомими методиками. Експеримен
тальна характеристика залежності cos^> від частоти 
при I -  const показана на рис. 6 . Як видно, частота 
електричного резонансу не співпадає з частотою 
механічного резонансу. Це пояснюється тим, що 
при механічному резонансі фазовий кут коливань 
в' (рис. 7) дорівнює ж/2. Таким чином, напрям 
вектора струму співпадатиме з напрямом зворот
ної ЕРС (рис. 4), отож у цьому випадку напрямок 
вектору струму не може співпадати з напрямом 
вектора напруги, оскільки в такому разі кут наван
таження в і електромагнітна сила дорівнюватимуть 
нулю.

де с — коефіцієнт демпфування; со() — частота ме
ханічного резонансу коливальної системи. Визна
чивш и із (17) амплітуду коливань якоря А  і під
ставивши її  у (16), можна записати амплітуду си
ли, що спонукає, у вигляді

Оскільки величина коефіцієнта підсилення /З 
максимальна на частоті механічного резонансу, за
стосування даного закону виправдане на білярезо
нансних частотах. У цьому випадку сумарна елек-
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На рис. 8 показана експериментальна та розра
хункова (з використанням формул (12), (13)) за
лежність напруги живлення вібратора від частоти 
при 7= const. Залежність експериментального кое
фіцієнта підсилення /3 показана на рис. 9.

Таким чином, розроблено методику розрахун
ку, що дозволяє проводити комп’ютерне моделю
вання й дослідження електромеханічних харак
теристик і резонансних властивостей вібратора з 
постійними магнітами. В основу методики розра
хунку було покладено попередньо одержану функ
ціональну залежність потокозчеплення від поло
ження якоря та струму.

Показано, що найбільш ефективно робота віб
ратора реалізується у вузькому діапазоні на часто
тах живлення, близьких до механічного та 
електричного резонансів. Джерело живлення з ав

томатичним налаштуванням на потрібну частоту, 
яка, у загальному випадку, зміню ється в процесі 
проходки, може використовувати наведені вище 
режими керування вібратором. Вибір конкретного 
закону регулювання залежить від параметрів тех
нологічного процесу роботи установки.

1. Голенков Г.М., Бондар Р.П., Макогон С.А., Боганко М.В., 
Попков B.C. Моделювання роботи електричного вібратора з 
коаксіально-лінійним індукційним двигуном при різних зако
нах регулювання / /  Техн. електродинаміка. — 2007. — № 2. — 
С. 5 4 -5 9 .

2. Головачев А.С., Русланов В.И. Исследование режимов 
погружения оболочек в связи с задачей автоматизации вибро
погружателей /  В сб.ст. под ред. А.С. Головачева "Исследование 
вибрацион. и виброудар, погружения свай:" — М.: Транспорт, 
1968 .- С .  10 5 -1 1 9 .

3 .ДжонсМ.Т. Программирование искусственного интел
лекта в приложениях: Пер. с англ. — М.: ДМК Пресс, 2006. — 
312 с.

4. Ерофеев JT.B. Вибрационные и виброударные машины 
для погружения свай. — М.: Госстройиздат, 1966. — 93 с.

5. Нейман Л.Р., Калантаров ИЛ. Теоретические основы 
электротехники: Ч. 1. — M.-JL, Энергоиздат, 1959. — 296 с.

6. Тимошенко С.П., ЯнгД.Х., Уивер У. Колебания в инженер
ном деле. — М.: Машиностроение, 1985. — 472 с.

7. Шимони К. Теоретическая электротехника. — М.: Мир, 
1 9 6 4 .-7 7 4  с.

8. Патент 14111, Україна, МПК Е 02D 7 /10 , E02D 7 /18 , 
E02D 7/20 . Віброзбуджувач: /  Боганко М.В., Бондар Р.П., Го
ленков Г.М., Голуб В.П.. Макогон С.А.. Павленко П.В., Попков 
B.C. / /  БИ. -  2006. -  № 5.

9. Akira Chiba, Tadashi Fukao, Osamu Ichikawa, Masahide 
Oshima, Masatsugu Takemoto and David G. Dorrell. Magnetic 
Bearings and Bearingless Drives — Integra Software Sendees, 
2005.

10. Bianchi N., Bolognani S. and Tonel F. Design criteria of a 
tubular linear IPM motor /  /  In proc. IEEE IEMDC. — Boston, MA.
-  2001. -  June 1 8 -2 0 . -  P. 1 -8 .

11. Bianchi N., Bolognani S. Dala Corte D. and Tonel F. Tubular 
linear permanent magnet motors: an overall comparison /  /  IEEE. 
Transaction on Magnetics. — Vol. 39. — 2003. — March (№ 2). — 
P. 4664 -4 6 7 5 .

12. Eastham J.F. Novel synchronous machines: linear and disk 
/ /  Proc. Inst. Elect. Eng. -  1990. -  Vol. B -1 3 7 . -  P. 4 9 -5 8 .

13. Gieras J.F., Piech Z.J. Linear Synchronous Motors. 
Transportation and Automation Systems. CRC Press LLS, Boca 
Raton. — Florida, N.Y. Corporate Blvd., D.C. — 2000.

14. Ravindra В. Ummaneni, Brennvall J.E and Robert Nilssen. 
Consept of linear permanent magnet actuator with gas springs in 
drilling applications /  /  www. elkraft. ntnu. no

15. WangJ., Jewell GW. and Home D. A general framework for 
the analysis and design of tubular linear permanent magnet 
machines / /  IEEE Trans. Magn. — Vol. 35. — May 1999. — P. 
1986-2000 .

16. www.tdmagneton.ru

Надійшла 09.08.2007

ISSN 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2008. N° 2 35

http://www.tdmagneton.ru

