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Розглянуто магнітоелектричний лінійний двигун вібраційної дії циліндричної топології. Силова характерис-

тика навантаження подана сумою пружної складової, пропорційної до переміщення якоря двигуна та сили 

в’язкого тертя, пропорційної швидкості. На підставі лінійної математичної моделі двигуна вібраційної дії, 

отримано рівняння для визначення оптимальних параметрів пружно-в’язкого навантаження, за яких ККД ма-

шини є максимальним. Виконано розрахунок мультифізичної задачі, що ґрунтується на скінченно-елементному 

аналізі магнітного поля та одночасному вирішенні рівняння механічного руху якоря. Внаслідок осьової симетрії 

машини задача розглядається в осесиметричній постановці, за допомогою рівнянь квазістаціонарного магнітно-

го поля в часовій області. Це дозволяє врахувати ефект протікання вихрових струмів в масивних полюсах якоря 

двигуна, виконаних з конструкційної сталі. Магнітні властивості матеріалів магнітопроводів двигуна подано їх 

основними кривими намагнічування. Для визначення магнітних втрат в шихтованому осерді статора викорис-

товуються вирази, що являють собою модифікацію емпіричної формули Штейнмеца, записані в часовій області. 

Задача вирішується з використанням рухомого типу розрахункової сітки скінченних елементів у ділянці якоря. 

Для того, щоб визначити оптимальний режим роботи двигуна залежно від навантаження, параметри останнього 

змінювались в заданому діапазоні. При цьому проводилась низка послідовних розрахунків електричних, польо-

вих та механічних величин, а також розрахунок втрат. Показано, що значення навантаження, яке відповідає 

найвищому ККД, залежить від механічних та електричних параметрів двигуна, а також від частоти. Разом з 

тим, за умови фіксованої частоти, існує оптимальне значення коефіцієнту в’язкого тертя навантаження, за якого 

ефективність буде найвищою. 

Ключові слова: лінійний магнітоелектричний двигун, метод скінченних елементів, мультифізична задача, 

пружно-в’язке навантаження. 
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ВИБРАЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ С ВЯЗКОУПРУГОЙ НАГРУЗКОЙ 
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Рассмотрен магнитоэлектрический линейный двигатель вибрационного действия цилиндрической тополо-

гии. Силовая характеристика нагрузки представлена сумой упругой составляющей, пропорциональной переме-

щению якоря двигателя, и силы вязкого трения, пропорциональной скорости. На основании линейной матема-

тической модели двигателя вибрационного действия, получены уравнения для определения оптимальных пара-

метров вязкоупругой нагрузки, при которых КПД машины является максимальным. Выполнен расчет муль-

тифизической задачи, которая основана на конечно-элементном анализе магнитного поля и одновременном 

решении уравнения механического движения якоря. Вследствие осевой симметрии машины, задача рассматри-

вается в осесимметричной постановке, с помощью уравнений квазистационарного магнитного поля во времен-

ной области. Это позволяет учесть протекание вихревых токов в массивных полюсах якоря двигателя, выпол-

ненных с конструкционной стали. Для определения магнитных потерь в шихтованном сердечнике статора, 

используются выражения, представляющие собой модификацию эмпирической формулы Штейнмеца, записан-

ные во временной области. Задача решается с использованием движущегося типа расчетной сетки конечных 

элементов в зоне якоря. С целью определения оптимального режима работы двигателя в зависимости от 

нагрузки, параметры последней изменялись в заданном диапазоне. При этом выполнялся ряд последовательных 

расчетов электрических, полевых и механических величин, а также расчет потерь. Показано, что значение 

нагрузки, которое соответствует наибольшему КПД, зависит от механических и электрических параметров 

двигателя, а также от частоты. Вместе с тем, при условии фиксированной частоты, существует оптимальное 

значение коэффициента вязкого трения нагрузки, при котором эффективность будет наивысшей. 

Ключевые слова: вязкоупругая нагрузка, линейный магнитоэлектрический двигатель, метод конечных эле-

ментов, мультифизическая задача. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вібраційні техноло-

гії є основою багатьох сучасних технологічних про-

цесів пов’язаних з переміщенням та обробкою мате-

ріалів, ущільненням, сортуванням, гранулюванням 

тощо. Зазвичай для реалізації зворотно-

поступального руху застосовуються обертові двигу-

ни з відповідними механічними передачами. Неви-

сока ефективність обертових приводів зумовлена 

значними механічними втратами в передавальних 

пристроях, а недостатня надійність – динамічними 

перевантаженнями та недовговічністю застосовува-

них в них типових серій асинхронних двигунів. 
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Лінійні магнітоелектричні двигуни (ЛМД) є аль-

тернативою традиційним приводам на основі двигу-

нів обертання з передачами, що перетворюють обер-

тальний рух в прямолінійний. До їх переваг відно-

сяться відсутність механічних передач, низький 

рівень шуму, висока надійність та покращена керо-

ваність. 

Підвищення ефективності роботи пристроїв з 

ЛМД потребує детального вивчення пов’язаних 

електромеханічних процесів, що відбуваються під 

час роботи лінійного електроприводу в складі того 

чи іншого механізму або машини. 

Дослідженню енергоефективності лінійних дви-

гунів вібраційного типу присвячено низку праць. В 

[1] проведено експериментальне дослідження зале-

жності ККД від фази навантаження за умови, коли 

воно має синусоїдний характер. В роботі показано, 

що існує оптимальний кут навантаження, за якого 

ефективність приводу буде максимальною. В пода-

льшому дослідженні [2] 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 ККД. В кількох роботах [3–5] 

показано, що оптимальним режимом роботи приво-

ду є режим, коли частота джерела живлення є бли-

зькою до частоти механічного резонансу. 

Значна кількість досліджень, щодо ефективності 

лінійних двигунів, стосується розрахунку та аналізу 

втрат залежно від матеріалів, що застосовуються в 

їх конструкції, без врахування характеру наванта-

ження [6–9]. 

Таким чином, ККД може бути розрахований за 

допомогою детального аналізу, наприклад, чисель-

ними засобами моделювання, за умови відомої гео-

метричної конфігурації двигуна або виміряний, за 

наявності його фізичної моделі. Це ускладнює роз-

робку вібраційних пристроїв з приводом від ліній-

них двигунів, які проектуються для наперед відомо-

го робочого циклу. Тому актуальним є питання роз-

робки моделей для визначення ефективних режимів 

роботи ЛМД вібраційної дії з пружно-в’язким типом 

навантаження. 

Метою даного дослідження є виявлення оптима-

льних режимів роботи лінійного магнітоелектрично-

го двигуна вібраційної дії, залежно від параметрів 

навантаження пружно-в’язкого типу. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Втрати та ККД двигуна вібраційної дії. Лінійне на-

ближення 

У лінійній постановці задачі вважається, що на-

пруга джерела живлення та струм ЛМД мають сину-

соїдний характер. Параметри машини є сталими й не 

залежать від режиму роботи. Еквівалентна механіч-

на схема (рис. 1,а) представлена зосередженою ма-

сою ma, що здійснює гармонічні коливання відносно 

положення механічної рівноваги з координатою  

х = 0, під дією синусоїдної електромагнітної сили 

двигуна Fev. Відновлювальні та дисипативні сили 

представлені через відповідні коефіцієнти жорстко-

сті пружної підвіски kv та в’язкого тертя bv. 

Силова характеристика навантаження подана 

сумою пружної складової, пропорційної до перемі-

щення якоря ЛМД х та сили в’язкого тертя, пропор-

ційної швидкості v, тобто 

vbxkF lll  ,                              (1) 

де kl, bl – відповідно коефіцієнти жорсткості та 

в’язкого тертя навантаження. Подібний характер 

навантаження є типовим, зокрема, для приводів 

компресорів [10]. 

Схема заміщення двигуна представлена на 

рис. 1,б, де Rsv, Lv – відповідно активний опір та 

індуктивність обмотки статора; 
dt

d
e sΨ  – ЕРС, 

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

відповідає магнітним втратам в осерді статора;  

Ψs – потокозчеплення обмотки статора, зумовлене 

полем якоря. 

 

   
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Механічна (а) та електрична (б) схеми 

заміщення ЛМД вібраційної дії 

 

Відповідно до електричної схеми заміщення 

(рис. 1,б), за другим законом Кірхгофа можна запи-

сати 

 
dt

d

dt

di
LRRiu sv

vsmagsvvv

Ψ
.  ,            (2) 

де uv, iv – напруга та струм двигуна відповідно. 

Виходячи з виразу (2), можна подати рівняння 

балансу активних потужностей у вигляді 

esmagRsv PPPP  . ,                      (3) 

де  dtiu
Т

P
Т

vvv 

0

1
 – активна потужність споживання 

енергії двигуна;  dtRi
T

P
T

svvRs 

0

21
 – потужність еле-

ктричних втрат в обмотці статора; 
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 dtRi
T
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T
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.

1
 – потужність магнітних втрат 

в осерді статора;  














T

v
s

e dti
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d

T
P

0

Ψ1
 – потужність, 

що передається через повітряний проміжок (елект-

ромагнітна 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: 

amagmece PPP . . 

Застосовуючи другий закон Ньютона до механі-

чної схеми заміщення за рис. 1,а, отримаємо наступ-

не рівняння балансу сил: 

dt

dx
b

dt

dx
bxkxkF

dt

xd
m lvlveva 

2

2

.       (4) 

З виразу (4) одержимо рівняння балансу механі-

чних потужностей: 
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dtvb
T

dtvb
T

dtxvk
T

dtxvk
T

dtvF
T

dtv
dt

xd
m

T
 (5) 

Будемо вважати, що переміщення x, швидкість v 

та прискорення якоря a, змінюються в часі за гармо-

нічним законом згідно наступних виразів: 

tXx m  sin ; tX
dt

dx
v m  cos ; 

tX
dt

dv
a m  sin2

, 

де Xm – амплітуда коливань; ω – кутова частота ко-

ливань. 

Очевидно, що робота сил інерції за період, а от-

же і потужність, рівні нулю. Аналогічний результат 

отримаємо також для пружних сил: 

  0
1

0


T

v dtxvk
T

;   0
1

0


T

l dtxvk
T

. 

Потужність пов’язана з силами в’язкого тертя 

визначиться як 

  .
2

1
22

0

2
.

mv
T

vfmec

Xb
dtvb

T
P


   

Аналогічно, для потужності навантаження: 

 
2

1
22

0

2 ml
T

ll

Xb
dtvb

T
P


  .                  (6) 

Тоді вираз (5) можна представити у вигляді: 

lfmecmec PPP  . . 

Враховуючи наведене, рівняння балансу потуж-

ностей двигуна набуде виду: 

lfmecamagsmagRsv PPPPPP  ... . 

Відповідно до зазначеного вище, вираз для ККД 

двигуна вібраційної дії може бути записаний у ви-

гляді: 

 
,

22 222

22

...

vlmmagsvv

ml

lfmecamagsmagRs

l

bbXPRI

Xb

PPPPP

P











       (7) 

де Pmag = Pmag.s+Pmag.a – сумарні магнітні втрати. 

Використовуючи лінійну модель ЛМД вібрацій-

ної дії наведену в [5], виразимо амплітуду коливань 

наступним рівнянням: 

   2222
vlalv

vmFv
m

bbmkk

IK
X



 ,       (8) 

де KFv – коефіцієнт електромагнітної сили; 

vvm II 2  – амплітудне значення струму обмот-

ки ЛМД. 

Тоді вираз (7) запишеться: 

   
,

22222222
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bIK
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  (9) 

де k = kv + kl; b = bv + bl. 

З останнього рівняння, шляхом диференціюван-

ня по bl, можливо визначити навантаження, за якого 

ККД буде максимальним: 

 
magsvv

vvFvvalv
l

PRI

bIKbmkk
b









2

22

2

2222

. (10) 

З виразу (10), знехтувавши магнітними втратами, 

отримаємо: 

 
.

2

2

2222

sv

vFvvalv
l

R

bKbmkk
b 




      (11) 

Аналіз виразів (9), (10) свідчить, що навантажен-

ня, яке відповідає найвищому ККД, залежить від 

механічних та електричних параметрів ЛМД, а та-

кож від частоти. Максимальне значення ККД, як 

видно з (9), спостерігатиметься коли 
2 alv mkk . 

При цьому, за умови фіксованої частоти, існує оп-

тимальне значення коефіцієнту в’язкого тертя нава-

нтаження, визначене рівнянням (10), за якого ефек-

тивність буде найвища. 

Мультифізичне моделювання. Нелінійне набли-

ження 

Рівняння (10) 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 режи-

му навантаження, може бути виконаний за допомо-

гою мультифізичних моделей, що суміщають у собі 

вирішення таких завдань: розрахунок електричного 

та магнітного кіл, а також визначення закону руху 

якоря. Розв’язання даної задачі здійснювалось мето-

дом скінченних елементів із застосуванням рухомо-

го типу розрахункової сітки. 

Конструкція дослідної машини показана на 

рис. 2,а. Статор двигуна має шихтоване осердя 1 з 

електротехнічної сталі та обмотку з двох котушок 2. 

Якір машини містить намагнічений в осьовому на-
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прямку постійний магніт 3 та два полюси 4, які ви-

конані з конструкційної сталі. 

Наявність масивних полюсів на якорі ЛМД зу-

мовлює протікання вихрових струмів та відповідні 

магнітні втрати. Для їх врахування розрахунок ви-

конувався на підставі рівнянь квазістаціонарного 

магнітного поля в часовій області. 

Внаслідок осьової симетрії машини, задача ви-

рішувалась в осесиметричній постановці, для розра-

хункової геометрії показаній на рис. 2,б. 

 

 
a) 

 

б) 

Рисунок 2 – Будова дослідної машини (а) 

 та її розрахункова геометрія (б) 

 

В циліндричній системі координат векторний 

магнітний потенціал A  має єдину φ-компоненту 

)0,,0(  AA . Диференційні рівняння, записані від-

носно векторного потенціалу, в загальному випадку 

мають вигляд [11]: 

  e
t

JA
A





 1 ;                (12) 

AB  , 

де 
z

e
r

e
r

e zr













 

1
 – оператор набла, 

записаний для циліндричної системи координат;  

er, eφ, ez – орти циліндричної системи координат; 

r 0  – абсолютна магнітна проникність;  

0  – магнітна проникність вакууму; r  – відносне 

значення магнітної проникності (скалярна величи-

на), що залежить від модуля вектора магнітної інду-

кції; eJ  – густина струму в обмотці; B  – магнітна 

індукція. 

Для відповідних розрахункових областей 

(рис. 2,б) рівняння поля задавались згідно наступно-

го. 

Для областей навколишнього середовища (D1, 

D6, D10, D11): 

 1
0 0   A . 

Для рухомих провідних областей рівняння поля 

матимуть наступний вигляд: 

  1

0 0r
t


       


A
A V A  

– полюси якоря (області D3, D4); 

 1
0 0

t


      


A
A V A  

– немагнітний стрижень (область D2), де V – вектор 

швидкості. 

Масивні полюси якоря виконані з конструкційної 

сталі та мають радіальні розрізи для зменшення 

інтенсивності вихрових струмів. Додаткове рівняння 

для цих областей матиме вигляд: 

0 poleidSJ , 

де Spole – площа перетину полюсів; Jі – густина інду-

кованого струму, а інтегрування здійснюється по 

областям D3, D4. 

Для даних розрахункових областей задавалась 

характеристика намагнічування сталі згідно виразу: 

  BBH
1

 , 

де H  – напруженість магнітного поля. 

Основна крива намагнічування конструкційної 

сталі (Ст4), отримана за результатами власних дос-

ліджень, представлена на рис. 3. Маркером показані 

експериментальні дані, суцільною лінією – апрок-

симація поліномом виду: 

 
4

32
2

1

cH

cHcHc
HB




  – для H > 100; 

  0HB  – для H = 0, 

де с1 = 2,25·10
-6

; c2 = 1,86; c3 = –107,2; c4 = 942,9 – 

коефіцієнти, підібрані за допомогою методу най-

менших квадратів. 

Провідність матеріалу полюсів, визначена за до-

помогою дослідних зразків конструкційної сталі, 

становить 4,71·10
6
 См/м. 

Для магнітопроводу статора (область D9) крива 

намагнічування апроксимувалась наступним вира-

зом [12]: 
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  5
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с
cH

c
HсcHB


  – для H > 100; 

  0HB  – для H = 0, 

де 
4* 10 HH ; с1 = 2,025; c2 = 0,012; c3 = –0,14; 

c4 = 0,0033; c5 = 0,51 – коефіцієнти, що відповідають 

матеріалу магнітопроводу (шихтована електротехні-

чна сталь 3411). Результат апроксимації показано на 

рис. 3 штриховою лінією. 

 

 
Рисунок 3 – Основні криві намагнічування 

 

Провідність матеріалу магнітопроводу статора 

приймається рівною нулю. Для нерухомих непрові-

дних областей розрахункове рівняння поля має ви-

гляд 

   0
1

0 


Ar . 

Обмотка ЛМД містить дві котушки (області D7, 

D8), що мають кожна по 300 витків, виконаних з 

мідного дроту діаметром 1,06 мм. Відповідна елект-

ропровідність дорівнює σcu = 5,8·10
7
 См/м. Рівняння 

поля, за наявності стороннього струму, та за умови 

його рівномірного розподілу в перетині провідників 

обмотки, запишеться як 

  eJA  1
0 . 

Густина струму обмотки визначається згідно рі-

вняння балансу напруг, що для осесиметричної пос-

тановки задачі може бути записано у вигляді: 

 











2

1

2n

n Sn

nsvvv dS
t

rA

S

w
Riu , 

де w – кількість витків котушки, а Sn – її перетин. 

Останнє рівняння встановлює зв’язок між елект-

ричними величинами (напругою та струмом) та 

польовими. 

Для матеріалу постійного магніту (область D5) 

задається наступне рівняння стану: 

remr BHB  0 , 

де Brem – залишкова магнітна індукція. Для постій-

ного магніту типу NdFeB, марки N42, даний пара-

метр становить 1,3 Тл; μr = 1,05. Відповідне рівнян-

ня поля має вигляд: 

    1

0 0r rem


     A B . 

Як граничні умови задано умову симетрії відно-

сно осі z (рис. 2,б) та умову магнітної ізоляції на 

зовнішніх границях розрахункових областей D6, 

D10, D11 – 0A . 

Розрахунок електромагнітної сили, що діє на 

якір, виконується за допомогою тензора тяжіння 

Максвела Т згідно наступного виразу: 

 

S

еv dSrnTF 2 , 

де n – одиничний вектор зовнішньої нормалі до 

поверхні якоря S; r – відстань від осі симетрії до 

поверхні інтегрування dS. При цьому розраховуєть-

ся осьова компонента (z) електромагнітної сили. 

Області статора (D7, D8, D9 з рис. 2,б) та область 

повітря, що до нього прилягає (D6), мають фіксова-

ний тип розрахункової сітки скінченних елементів. 

Тоді як рухома частина (області D1–D5) моделюєть-

ся за допомогою рухливої сітки, яка переміщується 

відповідно до рівняння руху якоря (4). Області D10, 

D11 мають сітку, що деформується залежно від 

поточного положення якоря. Таким чином, електро-

магнітна 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 від-

повідно до частоти індукованих струмів. 

Як відомо, глибина скін-шару залежить від час-

тоти, провідності матеріалу, його магнітної проник-

ності й визначається формулою 

ir f


0

1
, 

де δ – глибина скін-шару, м; σ – провідність матері-

алу, См/м; fi – частота індукованих струмів, Гц. 

Товщина кожного шару розрахункової сітки ви-

значається рівнянням 

lay
lay

n


 , 

де nlay – кількість граничних шарів сітки (прийма-

лось, що nlay = 4). 

Результати розрахунку моделі представлено на 

рис. 4,а (розподіл модуля магнітної індукції в пере-

тині ЛМД) та на рис. 4,б (розподіл питомих втрат в 

магнітопроводах статора та якоря). Розрахунки від-

носяться 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 наступ-

ними: 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/м
3
) від вихрових 

струмів в масивних полюсах якоря визначався на 

підставі наступного виразу: 

 
1

t

eddy

t T

P J E dt
T

 



   ,                   (13) 

де Jφ, Еφ – відповідно густина індукованого струму 

та напруженість електричного поля (φ-компоненти). 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Польова модель ЛМД 

 

Всі інші види втрат в магнітопроводі якоря нех-

тувались. 

Розподіл втрат в магнітопроводі статора визна-

чався на підставі виразів, що являють собою моди-

фікацію емпіричної формули Штейнмеца [13], запи-

саних в часовій області: 
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– для втрат на вихрові струми; 
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– для втрат на гістерезис; 
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5,15,1
1

76,8
  (16) 

– для додаткових втрат. 

Тут 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 згідно результатів власних 

досліджень; ρcore = 7650 кг/м
3
 – густина електротех-

нічної сталі; Hn, Bn, – складові відповідних векторів 

в циліндричній системі координат; n – r, z;  

Bmn – амплітуда магнітної індукції. 

В кожному скінченному елементі магнітопрово-

ду статора, тангенціальна та радіальна компоненти 

магнітних втрат обчислюються окремо, згідно вира-

зів (14)–(16). Присутність обох компонент зумовлює 

втрати від обертання вектора магнітної індукції. В 

цьому випадку загальні магнітні втрати з достатнім 

наближенням можуть розраховуватись як сума раді-

альної та тангенціальної компонент втрат [14]. 

Представлені на рис. 4 розрахунки, відповідають 

режиму, коли усі електромеханічні процеси є уста-

леними. 

Миттєві значення напруги uv та струму iv ЛМД 

показано на рис. 5,а, для зазначених вище парамет-

рів струму та навантаження. На рис. 5,б представле-

но часові залежності електромагнітної сили Fev та 

швидкості якоря v. 

 

 
a) 

 
б) 

Рисунок 5 – Часові діаграми 

 

Для того, щоб визначити оптимальний режим 

роботи двигуна залежно від навантаження, парамет-

ри останнього змінювались в межах:  

bl = 10÷120 кг/с; kl = (2000÷24000) Н/м. При цьому 

проводилась низка послідовних розрахунків елект-

ричних, польових та механічних величин, а також 

розрахунок втрат, результати яких подано далі. 

Характеристики ЛМД з пружно-в’язким типом 

навантаження 
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Характеристики, представлені на рис. 6, відно-

сяться до усталеного режиму, коли струм живлення 

двигуна Iv = const = 3,75 А. 

Як видно з рис. 6,а, максимальне значення кори-

сної потужності Pl має місце, коли 

111142  val kmk  Н/м. Однак максимум ККД 

(рис. 6,б) відповідає більшому значенню коефіцієн-

ту жорсткості навантаження, а саме kl ≈ 13000 Н/м. 

Як випливає з рівняння (9), залежно від значення 

коефіцієнту в’язкого тертя навантаження, ККД має 

максимум, що наближено визначається рівнянням 

(10). Характеристики ЛМД, для випадку коли 

11114const2  val kmk  Н/м та bl = var, пред-

ставлено на рис. 7. 

 

 
а)      б) 

Рисунок 6 – Характеристики ЛМД для випадку bl/kl = const 

 

  
а)       б) 

  
в)       г) 

Рисунок 7 – Характеристики ЛМД для випадку kl = const 
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Розрахунок магнітних втрат Pmag (рис. 7,б) здійс-

нювався інтегруванням виразів (13)–(16) по об’єму 

відповідних магнітопроводів. 

Як видно з рис. 7,в, ККД має близькі значення 

для наведених струмів та однакових параметрів 

навантаження. Це можна пояснити одночасною 

зіставною зміною механічної потужності внаслідок 

зміни амплітуди коливань (як випливає з рівняння 

(6) потужність пропорційна квадрату амплітуди 

коливань) та відповідною зміною електричних та 

магнітних втрат. Дещо вищі значення ККД відпові-

дають меншим струмам, і навпаки. 

Максимум ККД, залежно від значення струму, 

варіюється в межах 88,1÷89,2 кг/с (більші значення 

відповідають більшим струмам). Розрахований згід-

но рівняння (11) оптимум, становить 55,4 кг/с, й 

визначений з урахуванням, що kl = 11114 Н/м та 

наведених параметрів схем заміщення. 

Як видно з рис. 7,б, потужність магнітних втрат 

суттєво залежить від коефіцієнту в’язкого тертя 

навантаження, що не враховувалось в рівняннях  

(10), (11). Крім того, наявність вихрових струмів в 

масивних полюсах зумовлює додатковий вплив, дія 

якого може бути подана еквівалентним механічним 

коефіцієнтом демпфування [15]. Тому, для машин зі 

значною часткою магнітних втрат в загальному 

балансі потужностей, різниця в розрахунках згідно 

рівнянь (10), (11) може бути досить суттєвою. 

Слід також зазначити, що зі збільшенням наван-

таження відбувається зміна амплітуди коливань та 

корисної потужності (рис. 7,г). Це необхідно врахо-

вувати під час проектування вібраційних приводів зі 

змінним навантаженням. 

ВИСНОВКИ. Проведений за допомогою лінійної 

моделі ЛМД вібраційної дії аналіз, свідчить про 

наявність оптимальних параметрів пружно-в’язкого 

навантаження, за яких ефективність роботи приводу 

буде найвищою. 

Аналогічні результати отримано під час вирі-

шення мультифізичної задачі, що суміщає у собі 

розрахунок рівнянь електричного та магнітного кіл, 

а також руху якоря. 

Зміна потужності навантаження зумовлює відпо-

відну зміну амплітуди коливань та механічної  

потужності, що необхідно враховувати під час  

проектування вібраційних приводів зі змінним нава-

нтаженням. 
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OPERATING CHARACTERISTICS OF THE LINEAR PERMANENT MAGNET VIBRATORY MOTOR 

WITH VISCOELASTIC LOADING 

R. Bondar 
Kyiv National University of Construction and Architecture 
prosp. Povitroflotsky, 31, Kyiv, 03037, Ukraine. E-mail: rpbondar@gmail.com 
Purpose. To reveal optimum operating modes of the linear permanent vibratory motor depending on parameters of vis-

coelastic loading. Methodology. A linear model of a vibrating permanent magnet motor was used to obtain the equation 
for the optimum viscoelastic load parameters at which the machine performance was maximized. The load characteristic of 
the model is provided by a sum of an elastic component which is proportional to the motor’s anchor movement, and vis-
cous friction which is proportional to the speed. In addition, the calculation of the multiphysical problem based on the 
analysis of the finite elements of the magnetic field together with the solution of the equation of mechanical motion of the 
anchor is made. Owing to axial symmetry of the machine, the problem is considered in axisymmetric approach, by means 
of the equations of a quasi-stationary magnetic field in a time domain. It has allowed considering of eddy currents in the 
solid poles of the motor’s anchor which are made out of low-carbon steel. Modifications of the empirical Steinmets formu-
la recorded in the time domain are applied to determine the magnetic losses in the lamination material of the stator core. 
This problem is solved with use of moving mesh type of finite elements in the anchor domain. Results. Made a series of 
consecutive calculations of electrical, field and mechanical values, as well as the calculation of losses. Thus parameters of 
the load were changing in the specified range, for which operating characteristics of the motor were obtained. Originality. 
For the first time equations have been obtained that allow us to determine the optimal viscoelastic load parameters at which 
the machine efficiency is maximized. It is found that the value of the load corresponding to the maximum efficiency de-
pends on the mechanical and electrical parameters of the engine, as well as on the frequency. At the same time, on condi-
tion of the fixed frequency, there is an optimum value of the load viscous friction coefficient at which efficiency will be the 
highest. Practical value. As a change of the load parameters causes corresponding change of oscillation amplitude, me-
chanical power and efficiency, the received results need to be considered during the designing of vibration devices with the 
specified type of the load. References 15, figures 7. 

Key words: finite element method, linear permanent magnet motor, multiphysic problem, viscoelastic loading. 
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