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Розроблено математичну модель вентильно-індукторного двигуна з урахуванням квазістатики. Досліджено 

квазістатичні режими вентильно-індукторного двигуна з періодичним навантаженням однопоршневого компре-
сора. Визначено пульсації електромагнітного моменту та ступінь нерівномірності обертання ротора. Наведено 
результати чисельного моделювання. Здійснено порівняльний аналіз результатів досліджень за допомогою лі-
нійної та нелінійної математичних моделей.  
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Разработана  математическая модель вентильно-индукторного двигателя с учетом квазистатики. Исследова-

ны квазистатические режимы вентильно-индукторного двигателя с периодической  нагрузкой однопоршневого 
компресcора. Определены пульсации электромагнитного момента и степень неравномерности вращения ротора. 
Представлены результаты численного моделирования. Проведен сравнительній анализ результатов исследова-
ний с помощью линейной и нелинейной математических моделей. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Близько 30 % спожи-

вання електроенергії в побутовому секторі доводить-
ся на холодильники. Тому в рамках Програми ООН з 
охорони навколишнього середовища (UNEP) Інсти-
тутом Світового Холоду поставлене завдання в най-
ближчі 20 років знизити енергоспоживання побуто-
вих холодильних приладів на 30–50 %.  

Добове споживання електроенергії визначається, 
насамперед, енергетичною ефективністю застосову-
ваного в холодильнику мотор-компресора. У цей час 
у мотор-компресорах застосовуються однофазні  
асинхронні двигуни (АД) з частотою обертання 
2800–2900 об/хв, коефіцієнт корисної дії (ККД) яких 
реально перебуває на рівні 60 % [1].  

Суттєво знизити енергоспоживання дозволяє за-
стосування для мотор-компресорів регульованих 
електродвигунів з електронним керуванням. 2000 р. 
фірмою «Danfoss» (Данія) розроблено серію герме-
тичних компресорів на базі вентильного двигуна з 
постійними магнітами. Їх застосування дозволяє зни-
зити добову витрату електроенергії на 30 % у режимі 
зниженої частоти обертання й, крім того, реалізувати 
режим прискореної заморозки при підвищених обер-
тах двигуна. 

Перехід від нерегульованого електроприводу хо-
лодильних машин до регульованого дозволяє підви-
щити їх технічний рівень, економити енергетичні 
ресурси тощо. Така тенденція розвитку 
електроприводу стала можлива завдяки успіхам су-
часної силової електроніки та мікроелектроніки. Од-
ним з напрямів даної тенденції з'явилася поява ново-
го типу електромеханічного перетворювача енергії – 
вентильно-індукторного двигуна (ВІД), який склада-
ється з реактивної індукторної машини (ІМ) і елект-
ронного блоку з мікропроцесорним керуванням. За 
енергетичними характеристиками він не поступаєть-

ся вентильному двигуну з постійними магнітами. У 
той же час конструктивно ІМ значно простіше. 

Момент опору, створюваний поршневим компре-
сором, залежить від геометричних параметрів порш-
невої машини, тиску на поршень. У загальному ви-
падку залежність моменту опору є періодичною фу-
нкцією від кута повороту вала.  

Під час роботи ВІД у номінальному режимі з пе-
ріодичним навантаженням мають місце безперервні 
перехідні процеси, які пов'язані також з послідовною 
перекомутацією фаз. Тому питання дослідження ди-
намічних режимів ВІД з періодичним навантажен-
ням є актуальними. 

Метою роботи є дослідження закономірностей і 
аналіз квазістатичних режимів роботи вентильно-
індукторного привода з періодичним навантажен-
ням. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Для чисельного моделювання обраний трифазний 
двигун ( m =3) з числом полюсів статора sz = 6 і 
числом полюсів ротора rz = 4. Розміри магнітопро-
вода надано в табл. 1. Як матеріал магнітопроводу 
обрана сталь 2211. 

Завдання дослідження електромеханічних про-
цесів у пускових і квазісталих режимах роботи ви-
магали математичного опису ВІД системою дифе-
ренціальних рівнянь електричної та механічної рів-
новаги. 

Під час розробки математичної моделі були 
прийняті наступні допущення: двигун працює при 
симетричній комутації фаз; фази двигуна магнітоі-
зольовані; силові транзисторні ключі безінерційні; 
джерело живлення нескінченної потужності (кон-
денсатор на виході випрямляча забезпечує стабіль-
ність напруги). 

 
 



АВТОМАТИЗАЦІЯ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) 
417 

Таблиця 1 – Геометричні розміри ІМ 
 

Розміри листів статора й ротора 
Зовнішній діаметр статора,  

aD , мм 108 

Внутрішній діаметр статора,  
iD , мм 67 

Ширина зубця статора, sb , мм 20 

Висота зубця статора, sh , мм 11,5 

Ярмо статора, sа , мм 9,0 

Ширина зубця ротора, rb  мм 20 

Висота зубця ротора, rh  мм 10,7 

Ярмо ротора, rа , мм 13,5 
Величина повітряного зазору,  
 , мм 

0,3 

Довжина пакета статора l , мм 40 
 
З урахуванням допущень математична модель ВІД 

може бути надана системою диференціальних рівнянь 
для однієї фази 

d f f

s

r

dU R i ;
dt
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dt
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dt

  

  











        (1) 

де dU  – напруга на виході випрямляча; фR  – опір 

фази статора; фi – струм фази статора; ψ – сумарне 
потокозчеплення фаз статора; М – сумарний електро-
магнітний момент трьох фаз статора; sМ – момент 
опору навантаження; r  – частота обертання ротора; 
  – кут повороту ротора; J – сумарний момент інерції 
двигуна і рухомих мас, приведених до ротора двигуна. 

Для дослідження й аналізу квазістатичних режимів 
ВІД зі змінним  навантаженням розроблену математи-
чну модель у системі MATLAB–Simulink доповнено 
блоками: інтегральних параметрів ВІД у квазістатиці, 
навантажень, втрат, розрахунку енергетичних показ-
ників. Параметрами квазістатичного режиму є середні 
значення змінних моментів, струмів, потужностей, 
частоти обертання за розрахунковий період. 

Для проведення чисельних розрахунків як вхідні 
дані використано: залежності потокозчеплення фази 
(рис. 1) від кута повороту ротора й струму фази 

 f fψ i ,θ  для одного витка статора та довжиною паке-
та 1 м (криві 1–5 відповідають різним значенням стру-
мів, причому перша – мінімальному струмові, а п’ята – 
максимальному); залежності сумарного електромагні-
тного моменту від кута повороту ротора й струму фази 

 fМ i ,  , які відповідають довжині пакета статора 1 
м (рис. 2); струм керування kerI ; напруга на виході 

випрямляча dU ; опір фази статора fR ; число витків 
обмотки статора 1W , кути  включення і відключення 
струму фази.  

 
 

Рисунок 1 – Залежності потокозчеплення фази  
від кута повороту ротора й струму фази  

 

 
 

Рисунок 2 – Залежності сумарного  
електромагнітного моменту від кута повороту  

ротора й струму фази 
 

Розрахунок залежностей  f fψ i ,θ ,  fМ i ,   
проводився на основі чисельних досліджень магнітно-
го поля індукторної машини методом скінчених еле-
ментів  для ряду положень ротора у пакеті LCAT. Пе-
рерахування цих значень для конкретного числа витків 
котушки статора 1W  реалізується завданням їх кілько-
сті в інтерактивному режимі. 

Результати розрахунку вихідних величин з ураху-
ванням моменту опору у вигляді функції 2

s rM k   і 
його середнім значенням srM = 0,54 Нм за допомогою 
розробленої моделі й узагальненої лінійної математич-
ної моделі бібліотеки SimPowerSystems [3] з незмінни-
ми параметрами надано в табл. 2. 

 
Таблиця 2 – Результати досліджень  
квазістатичних режимів роботи ВІД 

 

Параметри 
Тип навантаження 

2
c rM k  

нелінійна модель лінійна модель 
l , м 0,04 0,04 

srM , Н·м 0,535 0,54 

maxM , Нм 0,68 0,6 

minM , Нм 0,38 0,45 
М ,% 55 28 

sr , рад/с 312 335,3 

2Р ,Вт 167 180 

J , кг·м 2  0,0011 0,0011 
 

Розрахунок квазістатичних режимів виконаний на 
міжкомутаційному періоді кθ , який дорівнює 30  для 

kerI = 1,6 А. Вихідними даними є: миттєві значення 
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струмів фаз isi , сумарний електромагнітний момент, 
частота обертання двигуна, втрати в міді обмотки ста-
тора МР , споживана 1Р  і корисна потужності 2Р . 
Розраховано максимальні й мінімальні значення елек-
тромагнітного моменту ( maxM , minM ) і частоти обер-
тання ротора ( max , min ), пульсації електромагнітно-
го моменту М , ступінь нерівномірності обертання 
ротора r . 

Змодельоване періодичне навантаження однопор-
шневого компресора   fM c , яке залежить від кута 
повороту вала  , прикладено на періоді 

π
9
7 ( πγ;πγ  21 9

2 ) і має максимальний момент 

опору maxcM = 1,1 Н·м. Для періодичного моменту 
опору, еквівалентне значення якого дорівнює 0,29 Нм, 
двигун у робочому режимі розвиває корисну потуж-
ність 140 Вт при частоті обертання  

srω  = 439 рад/с. При цьому  rδω  = 13 %, М =51 %. 
Залежність сумарного електромагнітного моменту 
вентильно-індукторного двигуна  tfM   для 

2
s rM k   зображено на рис. 3, залежності  tfM   та 

 tfr   для  fM c   – на рис. 4, 5. 
При використанні лінійної моделі ВІД отримано 

розрахункові значення пульсацій електромагнітного 
моменту – на рівні М = 28 %. У випадку їх розраху-
нку за допомогою математичної моделі, що врахо-
вує нелінійні залежності параметрів, величина від-
носних пульсацій становить М = 55 %. 

 

 
Рисунок 3 – Залежність  tfM   для 2

s rM k   

 
Рисунок 4 – Залежність  tfM   для  sM f   

 

 
Рисунок 5 – Залежність  tfr   для  sM f   

 
ВИСНОВКИ. Використання математичної моде-

лі вентильно-індукторних двигунів з урахуванням 
квазістатики дозволяє адекватно досліджувати, ана-
лізувати особливості й оцінювати параметри квазіс-
татичних режимів ВІД з періодичним навантажен-
ням. 
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Mathematic model of switched reluctance motor in account of kvazistatics has been developed. Kvazistatics regimes 

switched reluctance motor with periodical load of one-piston hermetic compressor were analyzed. The levels of motor speed 
and torque pulses are established. The results of numeric modeling are given. The comparative analysis of results of investiga-
tion with linear and non-linear mathematic models is given. 
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