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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В теперішній час основним напрямком розвитку про-
мисловості є комплексне енергоресурсозбереження та пошук нових джерел 
енергії. Більше 60 % всієї електроенергії, що виробляється, споживається асин-
хронними двигунами. Трансформатори з обертовим магнітним полем для пере-
творення рівня напруги і кількості фаз застосовуються в електротехнічних сис-
темах для вирішення проблем електромагнітної сумісності електрообладнання і 
підвищення якості електроенергії. Найбільш значного енергоресурсозбережен-
ня можна досягти на основі раціонального вибору спеціальної електромагнітної 
системи асинхронних двигунів та трансформаторів рівня напруги і кількості 
фаз з подальшою параметричною оптимізацією.  

Електромагнітні системи асинхронних двигунів діляться на радіальні з 
внутрішнім або зовнішнім розташуванням ротора та аксіальні (торцеві). Елект-
ромагнітні системи трансформаторів з обертовим магнітним полем діляться на 
радіальні та аксіальні. Оптимальний вибір вказаних варіантів електромагнітних 
систем визначається сукупністю факторів маси, вартості, габаритів, втрат та ре-
активної потужності, компактності і забезпечення зручності вбудовування, а 
для асинхронних двигунів також можливістю виключення передавальних ланок 
між ротором і робочим органом та моментом інерції. Області використання ба-
гатьох спеціальних асинхронних двигунів взаємно перетинаються. Наявність в 
механізмах однакового призначення асинхронних двигунів з різними структу-
рами і конструкціями електромагнітних систем вимагає їх обґрунтованого ви-
бору. Можливість застосування радіального і аксіального варіантів трансфор-
маторів з обертовим магнітним полем для досягнення найкращих характерис-
тик індукційних перетворювачів також повинна бути аргументована. Отже,  по-
ліпшення техніко-економічних показників і аналітичне порівняння варіантів 
структур і конструкцій асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором і 
трансформаторів з обертовим магнітним полем є актуальною науково-
практичною задачею, яка визначила напрям дисертаційного дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційна робота виконана на кафедрі суднових електроенергетичних систем Наці-
онального університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Здобувач 
брав участь як співвиконавець у виконанні держбюджетної теми МОН України 
«Розробка суднових систем генерування та перетворення електроенергії для пі-
двищення ефективності та покращення електромагнітної сумісності» (№ ДР 
0113U000242). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є оптимізація показників 
технічного рівня та зіставлення варіантів електромагнітних систем асинхрон-
них двигунів і трансформаторів з обертовим магнітним полем для отримання 
індукційного перетворювача з найкращими масовартісними, енергетичними та 
пусковими (для двигунів) характеристиками.  

Для досягнення мети поставлені завдання: 
- аналіз стану розвитку індукційних електромеханічних і статичних перет-

ворювачів з обертовим магнітним полем; 
- розробка проектних моделей показників сталого режиму роботи асинхрон-

них двигунів з внутрішнім короткозамкненим ротором на основі методу цільових 
функцій з відносними показниками технічного рівня і керованими змінними; 
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- розробка проектних моделей показників сталого режиму роботи асинх-
ронних двигунів із зовнішнім короткозамкненим ротором; 

- розробка проектних моделей показників сталого режиму роботи торцевих 
асинхронних двигунів з урахуванням нерівномірності розподілу магнітної інду-
кції в робочому проміжку і елементах магнітопроводу; 

- розробка проектних моделей показників сталого режиму роботи радіаль-
ної і аксіальної електромагнітних систем трансформаторів з обертовим магніт-
ним полем; 

- оптимізація сталого режиму роботи асинхронних двигунів і трансформа-
торів з обертовим магнітним полем на основі багатокритеріальних проектних 
моделей; 

- обґрунтування способів забезпечення необхідної кратності пускового 
моменту асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором на основі Г-
подібної схеми заміщення. 

Об’єктом досліджень є оптимізаційне проектування індукційних перетво-
рювачів енергії з обертовим магнітним полем. 

Предмет досліджень – варіанти електромагнітних систем асинхронних 
короткозамкнених двигунів з внутрішнім, зовнішнім та аксіальним розташу-
ванням ротора, а також трансформаторів з обертовим магнітним полем. 

Методи досліджень. Використано теорію індукційних перетворювачів з 
обертовим магнітним полем та метод виділення з цільових функцій показників 
електромагнітних систем відносних оптимізаційних геометричних складових 
для побудови проектних моделей сталого режиму роботи варіантів асинхрон-
них двигунів з короткозамкненим ротором та трансформаторів для перетворен-
ня кількості фаз та рівня напруги. При визначенні показників використовували-
ся чисельне інтегрування залежностей методом Рунге-Кутта, а також апрокси-
мація розрахунково-експериментальних залежностей методом найменших ква-
дратів. Для рішення задачі багатокритеріальної оптимізації сталого режиму ро-
боти індукційних перетворювачів використовувався метод ідеальної точки. Пі-
дтвердження основних розрахунково-теоретичних результатів виконано за ре-
зультатами випробувань та виробництва спеціальних асинхронних двигунів із 
зовнішнім ротором та аксіальним робочим проміжком. 

Наукова новизна отриманих результатів: 
- вперше розроблено проектні моделі показників сталого режиму роботи та 

визначено оптимальні геометричні співвідношення електромагнітних систем 
асинхронного двигуна із зовнішнім ротором; 

- вперше розроблено проектні моделі показників сталого режиму роботи та 
визначено оптимальні геометричні співвідношення електромагнітних систем 
торцевого асинхронного двигуна з урахуванням нерівномірності радіального 
розподілу магнітної індукції в елементах магнітного кола; 

- удосконалено проектні моделі показників сталого режиму роботи варіан-
тів двополюсних трансформаторів з обертовим магнітним полем для перетво-
рення кількості фаз і рівня напруги з радіальними і аксіальними електромагніт-
ними системами; 

 - отримала подальший розвиток задача оптимізаційного порівняльного 
аналізу варіантів асинхронних двигунів з радіальними (з внутрішнім і зовніш-
нім роторами) і аксіальними електромагнітними системами, а також порівняль-
ного аналізу радіальної і аксіальної електромагнітних систем трансформаторів з 
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обертовим магнітним полем для перетворення кількості фаз і рівня напруги з 
барабанною і тороїдальною обмотками відповідно. 

Практичне значення отриманих результатів для електромашинобуду-
вання: 

- розроблено рекомендації з вибору геометричних співвідношень при част-
ковій та багатокритеріальній оптимізації сталого режиму роботи варіантів елек-
тромагнітних систем асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором і тра-
нсформаторних перетворювачів з обертовим магнітним полем; 

- визначено вплив секціонування магнітопроводу і забезпечення контр- і 
тандемобертання короткозамкнених роторів на основні показники технічного 
рівня асинхронних двигунів; 

- визначено, що співвідношення густини струму статора та індукції в робо-
чому проміжку забезпечують необхідну кратність пускового моменту асинх-
ронних короткозамкнених двигунів при варіюванні геометричних розмірів АД. 

Результати досліджень використано Українським науково-дослідним ін-
ститутом вибухозахищеного та рудникового обладнання «УкрНДІВЕ» (м. Нова 
Каховка). Проектні моделі показників асинхронних двигунів і трансформаторів 
з обертовим магнітним полем використано в навчальному процесі підготовки 
спеціалістів та магістрів з електромеханіки Національного університету кораб-
лебудування імені адмірала Макарова. 

Особистий внесок здобувача. Положення і результати, що виносяться на 
захист дисертаційної роботи, отримані здобувачем особисто. Серед них: адоп-
тація методу цільових функцій з відносними складовими до вирішення завдань 
проектування індукційних перетворювачів з обертовим магнітним полем, роз-
робка одно- і багатокритеріальних проектних моделей сталого режиму роботи 
асинхронних двигунів з внутрішнім, зовнішнім і торцевим розташуванням ко-
роткозамкненого ротора, в тому числі, з урахуванням секціонування магнітоп-
роводу і нерівномірності розподілу магнітного поля, розробка проектних моде-
лей сталого режиму роботи трансформаторів з обертовим магнітним полем. 
Виконано порівняльний аналіз варіантів електромагнітних систем асинхронних 
двигунів та трансформаторів з обертовим магнітним полем. Розроблено реко-
мендації вибору оптимальних геометричних співвідношень варіантів асинхрон-
них двигунів з короткозамкненим ротором та трансформаторів з обертовим ма-
гнітним полем, а також теоретично обґрунтовано способи підвищення кратнос-
ті пускового моменту асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати ро-
боти доповідалися і обговорювалися на науково-технічних конференціях: Все-
українських науково-технічних конференціях з міжнародною участю «Пробле-
ми автоматики та електрообладнання транспортних засобів» (2011– 2012 рр.,   
м. Миколаїв) та «Сучасні проблеми автоматики та електротехніки» (2016 р.,    
м. Миколаїв), Міжнародних симпозіумах «Проблеми удосконалення електрич-
них машин і апаратів. Теорія і практика – SIEMA» (2015–2016 рр., м. Харків), 
Всеукраїнських науково-технічних конференціях з міжнародною участю «Під-
водна техніка і технологія» (2014–2015 рр., м. Миколаїв), Міжнародних науко-
во-технічних конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених «Електротехні-
ка і електромеханіка» (2010–2011 рр., м. Миколаїв), Міжнародній конференції 
«Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» (2014 р.,           
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м. Одеса), Міжнародних науково-технічних конференціях «Електротехнічні і 
комп’ютерні системи: теорія та практика» (2015–2016 рр., м. Одеса), 16 Міжнаро-
дній науково-технічній конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в елек-
тротехнічних системах. Наука, освіта и практика» (2015 р., м. Кременчук), V Мі-
жнародній науково-технічній конференції «Сучасні напрями розвитку інформа-
ційно-комунікаційних технологій та пристроїв управління» (2014 р., м. Полтава). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено в 22 наукових публі-
каціях, з них: 11 статей у наукових фахових виданнях України (7 – у виданнях, 
включених до міжнародних наукометричних баз), 1 патент на корисну модель 
України, 10 – у матеріалах конференцій.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку умовних 
скорочень, вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 235 сторінок, з них: 11 рисунків 
та 8 таблиць по тексту; 34 рисунки та 19 таблиць на окремих 36 сторінках; спи-
сок використаних джерел із 179 найменувань на 19 сторінках; 3 додатки на 27 
сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність, сформульовано мету і задачі, визна-

чено об’єкт, предмет і методи дослідження, наукова новизна та практична цін-

ність досліджень, їх зв’язок з науковими програмами і планами. Наведено ін-

формацію про апробацію, публікації і структуру дисертації.  

В першому розділі  проаналізовано основні конструкції, області застосу-

вання, технології виробництва та встановлено основні переваги і недоліки ко-

роткозамкнених радіальних (з внутрішнім та зовнішнім роторами) й аксіальних 

асинхронних двигунів (АД), а також трансформаторів з обертовим магнітним 

полем (ТОМП) для перетворення кількості фаз і рівня напруги. Здійснено ана-

ліз способів забезпечення біротативного контр- і тандемобертання робочих ко-

ліс газових та рідинних нагнетувачів, а також запропоновано технічні рішення 

їх приводу від спеціальних АД з обертовим статором та з двома роторами, ко-

роткозамкнені обмотки яких електрично незв’язані (рис. 1). Доведено, що пода-

льше підвищення енергоефективності та ресурсозбереження АД без зниження 

електромагнітних навантажень та без покращення властивостей електротехніч-

них матеріалів можливо на основі структурно-системних досліджень, структур-

ного перетворення і нетрадиційних технічних рішень електромагнітних систем 

класичної (з внутрішнім ротором), оберненої (рис. 2, а) і аксіальної (рис. 2, б) 

конструкцій, що забезпечують якісно новий технічний рівень електромеханіз-

мів та вбудовуванність в технологічні об’єкти, системи та комплекси, в поєд-

нанні з сучасними досягненнями маловідходних технологій виробництва магні-

топроводів. Визначено, що основними перевагами ТОМП у порівнянні з плана-

рними трансформаторами з пульсуючим магнітним полем є повна симетрія і 

єдиний підхід до створення n-фазної системи вихідних електрорушійних сил 

(ЕРС), поліпшення масогабаритних показників внаслідок відсутності необхід-

ності секціонування магнітного кола та підвищення вдвічі порядку основної  

власної гармоніки зовнішнього магнітного поля для аксіальних ТОМП.  



7 

                                                                                                                                          2/2I       2Z   

        

                                                                                                       1I        1Z            2/2I    2Z                                                          

 
                                                                                                                                             
 

                                                                                              1U                    0I         0Z                              мехR                                                                               

                                             
                                                                                                                                                          мехR                                                                                                                                                                                       

 

                                          а                                                                            б 

Рисунок 1 – Конструктивна схема (а)  та схема заміщення (б)  секціонованого асинх-
ронного двигуна з внутрішніми роторами контробертання  

 

                    

 

 
  
                             а                                                                            б  

Рисунок 2 – Зразки  асинхронних двигунів з зовнішнім ротором (а) та торцевого 
 виконання (б) для приводу вентиляторів 

 

Визначено, що доцільним є визначення переваг застосування різних типів 
АД з короткозамкненим ротором і ТОМП, а також необхідно розробити мето-
дики проектування з врахуванням конструктивних особливостей спеціальних 
АД з короткозамкненим ротором і ТОМП. 

Другий розділ присвячено розробці математичного апарату проектування 
АД з внутрішнім ротором (рис. 3, а).   

                                   lδВ                                                            lδЗ  

                                                                             
      

  
                                                                                                                                            lδТ   dзТ 
                                                                                                                                                                          
                
                   dВ                                                             dЗ                                          dТ   
                                                                                                                                              dвТ 

 

 

 
                                          а                                           б                                        в    

Рисунок 3 – Електромагнітні системи асинхронних двигунів        
з внутрішнім (а) та зовнішнім (б) роторами і аксіальним робочим проміжком (в)  

 
Відповідно до базисного методу оптимізаційний порівняльний аналіз різ-

номанітних електромагнітних систем з обертовим магнітним полем (рис. 3) по-
винний виконуватися на основі визначення та співставлення відносних показ-
ників технічного рівня П

*
ji, що містять керовані змінні та коефіцієнти наванта-

жень зубців і ярем статора (ротора) KВz1(2) та KВa1(2), а також коефіцієнти запов-
нення пазу статора обмотковою міддю і магнітопроводу електротехнічною 
сталлю відповідно Kзп і Kзс, при ідентичних показниках вихідних даних та елек-
тромагнітних навантажень. 



8 

Коефіцієнти навантажень зубців і ярем статора (ротора) KВz1(2) и KВa1(2) ви-
значаються співвідношеннями амплітуди магнітної індукції Вδ в робочому про-
міжку до відповідних магнітних індукцій зубця Bz1(2) і ярма Bа1(2) статора (рото-
ра), і які відповідають діапазонам: 
                               KВz = KВz1 = Вz1/Вδ ≈ KВz2 = Вz2/Вδ  [2,0; 3,0];                                
                              KBa = KBa1 = Вa1/Вδ ≈ KBa2 = Вa2/Вδ  [1,0; 2,0].  

Показник вихідних даних визначається  виразом 

                          )cosη/(2П δ11у1p1н1ВД  BJfKKpPKЕ , 

де KЕ1 – співвідношення ЕРС та напруги фази первинної обмотки; р – кількість 
пар полюсів; Рн – номінальна активна потужність; Kр1, Kу1 – обмоткові коефіці-
єнти відповідно розподілення та укорочення первинної обмотки; f1 – частота 
мережі; J1 – густина струму первинної обмотки перетворювача; η, соsφ – коефі-
цієнти корисної дії (ККД) та потужності відповідно. 

Визначено, що відносними керованими змінними проектування є (рис. 3): 

          ВД
4/ПkMk da   (0; 800];    λδk =  lδk/dk  (0; 6,0];    ξk =  dзk/dвk   (1; 3,5],                                              

де індекс k відповідає літерному позначенню конкретного варіанту електромагні-
тної системи індукційного перетворювача (k = В, З, Т відповідно для АД з внутрі-
шнім, зовнішнім та торцевим розташуванням ротора відносно статора); аМk – па-
раметр, що визначається відношенням діаметру (середнього діаметру) активної 
поверхні статору dk радіальних (аксіальних) електромагнітних систем (рис. 3) до 
показника вихідних даних; lδk і λδk – довжина і відносна довжина магнітопроводу; 
ξk  – співвідношення зовнішнього dзk до внутрішнього dвk діаметрів магнітопрово-
ду аксіальних електромагнітних систем. 

При визначенні показників технічного рівня короткозамкнених АД вико-
ристовувався коефіцієнт співвідношення величин, що характеризує вторинну та 
первинну обмотки,  

                                   ,/)cos0,8(0,2γ 2cк1у1p11 JKJKK   

де Kск – коефіцієнт скосу пазів ротора; J2 – густина струму вторинної обмотки 
перетворювача. 

В основу функціональних залежностей показників електромагнітних сис-
тем АД з внутрішнім ротором покладено рівняння тотожності площ пазу, отри-
маних з геометричних та електромагнітних розрахунків, для визначення висоти 
зубця з паралельними стінками статора (ротора) hz1(2)В (рис. 4, а): 

                               0λ/П)α (α/1 2
BδBзпBД1BB11

2
1B21  dKhdh zz ;                       (1)                         

                    0λ/Пγ)α (α/1 2
BδBBД1B2BB12

2
B222  dhdKh zdz ,                  (2) 

де KdВ – коефіцієнт співвідношення діаметра активної поверхні статора та зов-
нішнього діаметра ротора АД класичного виконання; α11, α12, α21, α22  – розраху-
нкові коефіцієнти, що залежать від значень Kзс, KВz1(2) та коефіцієнту відношен-
ня висот шлиця та зубця статора (ротора) Kрш1(2): 

          );1(/1/1α рш1(2))2(1зс)12(11 KKK Вz         )).1(π/(1α 2
рш1(2)21(22) K  

Опис геометрії трапецеїдальних зубців АД з внутрішнім ротором здійсню-
ється аналогічно виразам (1), (2).  

Висота ярма статора (ротора) АД з внутрішнім ротором  
      ,/α B)2(31B)2(1 pdha          

де α31(2) – розрахунковий коефіцієнт, обернено пропорційний Kзс та KВа1(2),                         
                                                       α31(2) =1/(2KзсKВа1(2)).     
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                                                                 b11В                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                             b21З                                                                                                                                                    
                                                                                                                                             b22З                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                            hz1В                                             b12В                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                    hz2З                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                            hp2З                                                                hp1З     
                                                                                                                 

                                                                                                                           hp1В                                                                                                                                

                           hp2В                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                      b12З            dЗ 
 

                                                                                                                      dRВ                                   hz1З                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                   

                                              hz2В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                         dВ                                                                                                                        dRЗ                                                                                                              
                                                                                                  b21В                                                                                                                             

                                                                                                  b22В     
     

                                                                                                                                                                                                                                 b11З    

             

                                                                                     а                                                                                   б                                                                                                                                                                                                   
Рисунок 4 –  Конфігурація та геометричні параметри зубцево-пазової структури  

асинхронних двигунів з внутрішнім (а) та зовнішнім (б) роторами 
 

В результаті для постанови задачі оптимального проектування отримано 
вирази цільових функцій маси МAk, вартості CAk, контурного об’єму VAk, втрат 
PAk, реактивних потужностей неробочого руху QHAk та короткого замикання 
QPAk електромагнітних систем АД з внутрішнім ротором, а також моменту інер-
ції ротора JRk, що приймають вигляд:  

                                                         ;ПρП c

3
4

ВДA
 МkkM                                           (3)                                

                                        ;ПρСП Цcc

3
4

ВДA
 kkС                                           (4)                                

                                             ;ПП O

3
4

ВДA
 kkV                                              (5) 

                                        ;Пσ/П Вa20
2
2ДМ

3
4

ВДA
 kkk JKP                           (6) 

                                  ;П25,7πП ВН1
2
δ

23
4

ВДHА
 kk fВQ                                (7) 

                                   ;П108П ВР
2
21

7-25
4

ВДPA
 kk JfQ                             (8)                 

                                            ,ПρП c

5
4

ВД
 JkRkJ                                            (9) 

де ρс и Сс – питома густина та вартість електротехнічної сталі;  KДМk – коефіці-
єнт, що враховує підвищення втрат електромагнітної системи до повних втрат 
індукційного перетворювача; σа20 – електрична провідність матеріалу вторинної 
обмотки; П

*
Мk, П

*
Цk, П

*
Оk, П

*
Вk, П

*
ВНk, П

*
ВРk і П

*
Jk – показники маси, вартості, ко-

нтурного об’єму, втрат, реактивної потужності неробочого руху і короткого за-
микання електромагнітної системи, а також моменту інерції ротора відповідно. 

Встановлено, що залежності маси П
*
МВ та вартості П

*
ЦВ електромагнітних 

систем АД з внутрішнім ротором при кількості полюсів 2р > 2, а також показ-
ники втрат П

*
ВВ при кількості полюсів 2р ≥ 2 унімодальні. Показники маси П

*
МВ 

та вартості П
*
ЦВ двополюсної електромагнітної системи АД з внутрішнім рото-

ром характеризуються екстремальними значеннями λδВ і покращуються зі зме-
ншенням аМВ і dВ. Для знаходження екстремуму показників технічного рівня 
(3)–(9) застосовано метод рівномірного пошуку. Вплив секціонування для за-
безпечення контр- і тандемобертання, а також обертового статора на показники 
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технічного рівня  АД з внутрішнім ротором на основі розроблених в дисертації 
моделей функціональних залежностей показано в табл. 1. 

Задача оптимального проектування АД в загальному вигляді представляється 
як екстремальна задача з обмеженнями: 

                                ,,,min GxgXxxFxF jjj

optopt

j

opt








                   (10) 

            ,,,,..., maxminmaxmin21  GGXXjnjj NGNNXNxFxFxFF  

де F – вектор цільових функцій (3)–(9); jx – вектор параметрів аМk, λδk (ξk), KBz1, 

KBz2, KBa1, KBa2, γ1; g  – вектор функціональних обмежень, що включає значення 

перегріву обмотки статора, кратностей пускового та максимального моментів; 
G, X, NG(min,max), NX(min,max) – відповідні області та їх межі.  

У третьому розділі розроблено цільові функції АД з зовнішнім ротором  
(рис. 2, б), аналогічні цільовим функціям АД з внутрішнім ротором (3)–(9).  В 
основу функціональних залежностей показників електромагнітних систем АД з 
зовнішнім ротором покладено рівняння тотожності площ пазу, отриманих з ге-
ометричних та електромагнітних розрахунків, для визначення висоти зубця з 
паралельними стінками статора (ротора) hz1(2)З (рис. 4, б): 

   0
λ

П
)α (

α

1
2
ЗδЗзп

BД
1ЗЗ11

2
1З

21


dK

hdh zz ;  0
λ

Пγ
))/(α(

α

1
2
ЗδЗ

ВД1
З2ЗЗ12

2
З2

22


d

hKdh zdz , 

де KdЗ – коефіцієнт співвідношення зовнішнього діаметра статора та внутріш-
нього діаметра ротора оберненого АД. 

 
Таблиця 1 – Числові значення поліпшення (+) показників технічного рівня сек-
ціонованих контрроторних (СКВ) і тандемроторних (СТВ) та з обертовим ста-
тором асинхронних двигунів з внутрішніми роторами відносно асинхронного 
двигуна з внутрішнім ротором 
 

Типи 

 двигунів, що порівнюються 

Діапазон змін значень співвідношень, % 

Показник 
Кількість полюсів 

2р = 2 2р = 4–8 

 СТВ АД з внутрішніми  роторами відносно  

 АД с внутрішнім ротором 

П
*
М +16,5 +(12,3–13,6) 

П
*
Ц +3,6 +(2,2–2,8) 

П
*
В +4,7 +(5,2–5,6) 

 СКВ АД з внутрішніми роторами відносно  

 двох АД с внутрішнім ротором  половинної  

потужності 

П
*
М +23,0 +(10,7–16,1) 

П
*
Ц +11,1 +(9,8–11,1) 

П
*
В +16,5 +(17,0–18,4) 

 АД с внутрішнім ротором і обертовим статором  

відносно АД з внутрішнім ротором  

 еквівалентного моменту 

П
*
М +(3,2–8,2) +(22,6–26,1) 

П
*
Ц +(11,3–17,5) +(24,9–27,9) 

П
*
В +(13,3–13,9) +(6,2–10,0) 

 
Графіки залежностей показників цільових функцій (3), (4), (6) двополюсної 

електромагнітної системи АД з зовнішнім короткозамкненим ротором при се-
редніх значеннях розрахункових коефіцієнтів наведено на рис. 5.  

Встановлено, що залежності показників маси П
*
МЗ та вартості П

*
ЦЗ елект-

ромагнітних систем АД з зовнішнім ротором при кількості полюсів 2р ≥ 2 хара-
ктеризуються екстремальним значенням λδЗ та покращуються зі зменшенням 
значень аMЗ і dЗ. Аналогічно показникам електромагнітних систем з внутрішнім 
ротором мінімізація діаметру dЗ АД з зовнішнім ротором обмежена конструкти-



11 

вно-технологічною можливістю виконання зубцево-пазової зони статора, що 
відображується комплексною висотою зубця в деякій області малих значень аMЗ 
при визначенні показників технічного рівня. Залежності показників втрат П

*
ВЗ є 

унімодальними функціями. В цілому АД з зовнішнім ротором відрізняються 
збільшеним в 1,7–3 рази відносним параметром аMЗ та зменшеною в 1,5–2 рази 
відносною довжиною λδЗ порівняно з електромагнітно-еквівалентними АД з 
внутрішнім ротором. Результати оптимізаційного порівняльного аналізу за час-
тковими критеріями АД з зовнішнім ротором відносно показників АД з внутрі-
шнім ротором наведено в табл. 2. 
                                                                     
  П

*
MЗ, в.о.                                                П

*
ЦЗ, в.о.                                                  П

*
ВЗ, в.о.                   

   15.0                                                                28.2                                                                         5.818        
     
                                               λδЗ=0,30                                                    λδЗ=1,10                                                    λδЗ=2,25   
 
   14.8                                                                         28.1                                                                        5.816 
 
                                               λδЗ=0,20                                                    λδЗ=1,00                                                    λδЗ=2,35 

          
   14.6                                                                         28.0                                                                        5.814 

                                                                                                                  
                                               λδЗ=0,25                                                    λδЗ=1,05                                                    λδЗ=2,30                                      
              
   14.4                                                                         27.9                                                                        5.812 
        40       50        60       70       80 аMЗ, в.о.         13.0    13.5     14.0     14.5    15.0 аMЗ, в.о.        7.0       7.5       8.0       8.5       9.0 аMЗ, в.о. 
 

                      а                                                    б                                                    в 
Рисунок 5 – Залежності показників маси (а), вартості (б) та втрат (в) двополюсної електрома-

гнітної системи асинхронного двигуна з зовнішнім короткозамкненим ротором  
 

Таблиця 2 – Числові значення поліпшення (+) або погіршення (–) показників 
технічного рівня асинхронних двигунів з зовнішнім ротором відносно двигунів 
з внутрішнім ротором  

Показник 

Діапазон змін значень співвідношень, % 

Кількість полюсів 
2р = 2 2р = 4 2р = 6 2р = 8 

 1 – П
*
МЗ/П

*
МВ (–17,6)–(+0,3) (–12,9)–(+1,7) (–13,1)–(+2,4) –(11,0)–(+2,7) 

1 – П
*
ЦЗ/П

*
ЦВ (–3,2)–(+9,5) +(2,9–11,2) +(2,9–10,9) +(3,8–8,9) 

1 – П
*
ВЗ/П

*
ВВ +(17,6–26,4) +(9,2–13,7) +(7,3–11,0) +(5,3–8,4) 

 
Також в дисертації розроблено функціональні залежності показників техні-

чного рівня секціонованих АД з зовнішніми роторами контр- і тандемобертання, 
а також АД з зовнішнім ротором та обертовим статором. В загальному вигляді 
задача оптимального проектування таких АД аналогічна постановці (10). Резуль-
тати оптимізаційного порівняльного аналізу за показниками маси, вартості та 
втрат таких АД відносно аналогів з внутрішніми та зовнішніми роторами наве-
дено в табл. 3. 

Четвертий розділ присвячено розробці системи оцінки якості електромаг-
нітних систем торцевих АД  (рис. 3, в) вигляду (3)–(9) з урахуванням нерівно-
мірності радіального розподілу магнітної індукції в робочому проміжку, який 
обумовлений зміною насичення зубців та ярем в радіальному напрямі. Така не-
рівномірність враховується апроксимацією розрахунково-експериментальних 
залежностей Вδ від параметру ξТі, який визначається співвідношенням зовніш-
нього діаметру магнітопроводу dзТ і діаметрів наступних шарів магнітопроводу 
dвіT аксіальних електромагнітних систем. В дослідженні використовується хара-
ктеристика розподілу магнітної індукції, що знижується зі збільшенням спів-
відношення ξТі, і яка відповідає насиченню шарів електротехнічної сталі близь-
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кому до рівномірного при трапецеїдальному перерізі ярем. Подібна залежність 
визначається апроксимацією методом найменших квадратів 

                               0,15
T

36,1
TδзTδ ξ)1ξ(167,01)ξ( iii BB  , 

де Вδз – амплітуда магнітної індукції в робочому проміжку на зовнішньому діаметрі. 
 

Таблиця 3 – Числові значення поліпшення (+) або  погіршення (–) показників се-
кціонованих контрроторних (СКВ) і тандемроторних (СТВ) та з обертовим ста-
тором асинхронних двигунів з зовнішніми роторами відносно варіантів радіаль-
них асинхронних двигунів  

Діапазон змін значень співвідношень, % 

Типи 

двигунів, що порівнюються 
Показник 

Кількість полюсів 

2р = 2 2р = 4–8 

 СТВ АД з внутрішніми роторами  

 відносно СТВ АД з зовнішніми  

 роторами  

П
*
М –25,6 –(11,5–16,2) 

П
*
Ц +1,8 +(7,7–8,2) 

П
*
В +23,9 +(6,9–12,3) 

 СТВ АД з внутрішніми роторами  

 відносно АД з зовнішнім ротором  

П
*
М +1,5 +(2,8–3,8) 

П
*
Ц +1,0 +(2,6–3,6) 

П
*
В +5,0 +(5,0–5,4) 

 СКВ АД з зовнішніми роторами  

 відносно двох АД з зовнішнім 

 ротором половинної потужності 

П
*
М +10,5 +(3,1–7,1) 

П
*
Ц +7,5 +(3,2–6,0) 

П
*
В +16,9 +(17,2–18,6) 

 СКВ АД з зовнішніми роторами  

 відносно СКВ АД с внутрішніми 

 роторами   

П
*
М –23,7 –(10,2–14,3) 

П
*
Ц +0,5 +(1,4–2,3) 

П
*
В +24,1 +(7,3–12,6) 

 АД з зовнішнім ротором і обертовим  

 статором відносно АД с внутрішнім   

 ротором еквівалентного моменту 

П
*
М (–11,7)–(+7,5) +(16,5–24,2) 

П
*
Ц +(12,3–24,9) +(29,9–33,3) 

П
*
В +(31,5–36,2) +(18,3–20,3) 

 
Потік головного магнітного поля в робочому проміжку торцевого АД  

         ,ξ/11/ξ/11)(1/1)(1
2π

1
ТТ

2
TδзТв

/π

0

Твδзδ

зТ

вТ

   dKBpddddKB Bi

p d

d

iB (11) 

де KВ – усереднений інтегральний коефіцієнт апроксимації залежності розподі-
лу магнітної індукції від значення ξТі, 

                                          .1ξ/ξξ)1(ξ167,0 ТТ
0,15
T

36,1
ξ

1

Т

T















  iiiB dK  

В функціональних залежностях показників технічного рівня враховувалась 
конструктивно-технологічна можливість виконання зубцевої зони магнітопро-
воду обмеженням магнітної індукції Вzв1(2) на внутрішньому діаметрі магнітоп-
роводу, що знайшла відображення у визначенні коефіцієнта співвідношень ам-
плітуд магнітних індукцій в зубці та робочому проміжку на зовнішньому діаме-
трі, 

             
 

.ξ
ξ)1ξ(167,01

11

1

1-
T

зcв1(2)

0,15
T

36,1
Tδз

зcз1(2)











































 


KB

B
KK

z
Bz                (12) 

Середня висота трапецеїдального ярма визначається залежністю 
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                  ,α)ξ)1(ξ167,0 )(11/ξ(1
2

)2(1з3
0,15
Т

1,36
TT

зТ
1(2)Т 

р

d
ha                          (13) 

де α3з1(2) – розрахунковий коефіцієнт, обернено пропорційний коефіцієнту від-
ношення амплітуд магнітних індукцій в робочому проміжку та ярмі KВаз1(2) на 
діаметрі dзТ, 

                                                                  .)2/(1α )2(1ззс)2(1з3 BaKK  

На додаток до ідентичності показника вихідних даних та електромагнітних 
навантажень еквівалентність при порівняльному аналізі радіальних та аксіаль-
них електромагнітних систем забезпечується виконанням умов: 

                                      KBаз1(2)  = KBа1(2)(1 – KB);                                          (14) 

           ),1(ξ
))α(1ξ(1

]ξ)1(ξ167,01[

1)(ξ

1
1(2)T

ξ

1 з1(2)Tзс

0,15
Т

36,1
T

T

T

ВВz KKd
K







                   (15) 

де αз1(2) – розрахунковий коефіцієнт зубців статора (ротора),  
                                                αз1(2) = 1/(Kзс KBzз1(2)). 

Залежності (11)–(15) покладено у розрахунок цільових функцій маси П
*
МТ, 

вартості П
*
ЦТ та втрат П

*
ВТ торцевих АД. Визначено, що вказані залежності від 

керованих змінних аМТ і ξТ є унімодальними. Задача оптимального проектування 
торцевих АД аналогічна постановці (10). Результати оптимізаційного порівняль-
ного аналізу за частковими критеріями основних показників торцевих АД віднос-
но еквівалентних АД з внутрішнім ротором наведено в табл. 4. 

 
Таблиця 4 – Числові значення поліпшення (+) або погіршення (–) показників 
технічного рівня торцевих асинхронних двигунів відносно двигунів з внутріш-
нім ротором  

Показник 
Діапазон змін значень співвідношень, % 

Кількість полюсів 
2р = 2 2р = 4 2р = 6 2р = 8 

 1 – П
*
МТ/П

*
МВ +(4,9–19,9) +(1,7–12,1) +(8,2–17,7) +(10,5–16,9) 

1 – П
*
ЦТ/П

*
ЦВ –(20,2–9,0) –(10,2–6,2) (–2,6)–(+0,8) +(1,8–4,3) 

1 – П
*
ВТ/П

*
ВВ (–46,7)–(+14,2) (–34,1)–(+20,9) (–25,5)–(+25,2) (–21,4)–(+27,7) 

 
З’ясовано, що показники втрат П

*
ВТS торцевих АД з без’ярмовим статором 

зменшуються на 24,7 % відносно однопакетних торцевих АД при тих же зна-
ченнях керованих змінних. Застосування торцевих АД з без’ярмовим ротором 
недоцільно, так як збільшуються на 18,9 % загальні втрати П

*
ВТR перетворюва-

чів відносно базових торцевих АД при ідентичних масовартісних показниках.  
У п’ятому розділі розроблено проектні моделі показників сталого режиму 

роботи радіальних та аксіальних ТОМП з розподіленими відповідно циліндри-
чними та тороїдальними обмотками, які визначаються загальними залежностя-
ми (3)–(8). Електромагнітні системи таких ТОМП ідентичні електромагнітним 
системам АД з загальмованим ротором при заміні робочого проміжку на міні-
мальний технологічний (стиковий).  

Для визначення показників технічного рівня використано коефіцієнт спів-
відношення вторинної та первинної обмотки ТОМП 

                                  ,cos/cosη 1нгy2p2221уp11тр EE KKKJKKKJK   

де Kр2, Kу2 – обмоткові коефіцієнти відповідно розподілення та укорочення  
вторинної обмотки ТОМП; KЕ2 – співвідношення ЕРС та напруги фази вторин-
ної обмотки ТОМП; соsφнг  коефіцієнт потужності навантаження ТОМП. 
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Встановлено, що показники маси П
*
МА, вартості П

*
ЦА, втрат П

*
ВА та реак-

тивної потужності неробочого руху П
*
ВНА аксіальних ТОМП, а також вартості 

П
*
ЦР і втрат П

*
ВР радіальних  ТОМП є унімодальними. Залежності показників 

маси П
*
МР радіальних ТОМП характеризуються оптимальними відносними до-

вжинами λδР та покращуються зі зменшенням значень аМР. Залежності показни-
ків реактивної потужності короткого замикання П

*
ВРР, П

*
ВРА радіальних та аксі-

альних ТОМП не є екстремальними і покращуються зі збільшенням керованих 
змінних. Залежності показників реактивної потужності неробочого руху П

*
ВНР 

радіальних ТОМП також не мають екстремумів та покращуються зі зменшен-
ням параметра аМР та зі збільшенням відносної довжини λδP. 

Результати оптимізаційного порівняльного аналізу за частковими критері-
ями основних показників технічного рівня аксіальних варіантів ТОМП щодо 
радіального аналога наведено в табл. 5. 

 
Таблиця 5 – Числові значення поліпшення (+) або погіршення (–) показників те-
хнічного рівня аксіальних трансформаторів з обертовим магнітним полем відно-
сно радіального аналогу 
 

Тип 
аксіального 

ТОМП 

Співвідношення 
показників 

Діапазон змін 
значень співвідно-

шень, % 

Тип 
аксіального 

ТОМП 

Співвідношення 
показників 

Діапазон змін  
значень співвідно-

шень, % 

З трапецеїда-
льними яр-

мами 

1 – П
*

МАТ / П
*

МР +(1,2–1,9) 

З прямокут-
ними ярмами 

1 – П
*

МАП / П
*

МР –(7,3–8,7) 

1 – П
*

ЦАТ / П
*

ЦР +(0,5–1,2) 1 – П
*

ЦАП / П
*

ЦР –(12,7–13,6) 

1 – П
*

ВАТ / П
*

ВР –(2,3–3,0) 1 – П
*

ВАП / П
*

ВР +(17,6–18,0) 

 
В шостому розділі наведено рішення питань багатокритеріальної оптимі-

зації варіантів АД і ТОМП, досліджено проектні обмеження, а також розробле-
но основи інженерних методик проектування.  

Здійснено формування узагальненого критерію оптимізації сталого режиму 
роботи індукційних перетворювачів з обертовим магнітним полем за методом 
ідеальної точки на основі відносних показників технічного рівня з відносними 
керованими змінними. Даний критерій розраховується шляхом вирішення зада-
чі знаходження мінімуму довжини вектора Rрk в просторі критеріїв, що харак-
теризують відхилення показників електричної машини від оптимальних зна-
чень,  

                                           ,))ξ(λ,(Пβ
1

2

δOp 



m

n
kkMknknkk aR                                           (16) 

де βnk – відповідний ваговий коефіцієнт; m – кількість обраних критеріїв;          
П

*
nkO – відхилення n–го показника Пnk відносно оптимального ПnkЕ,  

                                       .П/ППП EEO nknknknk 
 

Наведений узагальнений критерій (16) застосовано до оптимізації елект-
ромагнітних систем радіальних АД з внутрішнім та зовнішнім роторами, аксіа-
льних АД з одинарним робочим проміжком та з без’ярмовим статором в прос-
торі обмежень на масу, вартість (з урахуванням відходів електротехнічної сталі) 
і втрати, результати якої наведено в табл. 6 і табл. 7 для середніх значень елект-
ромагнітних навантажень та розрахункових коефіцієнтів. Оптимізовані елект-
ромагнітні системи АД з зовнішнім ротором при кількості полюсів 2р = 2–8 за 
критерієм (16) характеризуються покращеними показниками вартості П

*
ЦвЗ та 

втрат П
*
ВЗ відповідно на 7,2–10,9 % і 6,6–20,6 %, а також погіршеними показ-



15 

никами маси П
*
МЗ на 3,1–9,8 % відносно оптимізованих електромагнітно-

еквівалентних АД з внутрішнім ротором. Оптимізовані електромагнітні систе-
ми торцевих АД з кількістю полюсів 2р ≤ 8 за критерієм (10) характеризуються 
погіршеними показниками маси П

*
МТ та покращеними показниками вартості 

П
*
ЦвТS на 4,4–10,0 % та 1,4–28,8 % відповідно. При цьому показники втрат П

*
ВТ 

торцевих АД з кількістю полюсів 2p > 2 знаходяться в межах (–3,2)–(+7,7) % та  
погіршуються на 14,7 % при двополюсному виконанні відносно показників 
втрат оптимальних еквівалентних АД з внутрішнім ротором. В аксіальних АД з 
без’ярмовим статором, що оптимізовані за критерієм (10), втрати П

*
ВТS знижу-

ються на 6,0–12,6 % при кількості полюсів 2p > 2, а при двополюсному вико-
нанні збільшуються на 4,1 % (обумовлено збільшеною довжиною витка фази 
обмотки статора аксіального АД при двополюсному виконанні, внаслідок зрос-
тання середнього діаметра магнітопроводу та необхідністю забезпечення укла-
дки лобових частин в об’ємі, обмеженому внутрішнім діаметром статора) від-
носно оптимізованих еквівалентних АД з внутрішнім ротором. При цьому по-
казники маси П

*
МТS та вартості П

*
ЦвТS таких аксіальних АД відповідають діапазо-

нам значень, аналогічним торцевим АД.  
 

Таблиця 6 – Оптимальні значення показників технічного рівня і керованих 
змінних радіальних електромагнітних систем асинхронних двигунів 
 

Кількість  

полюсів 2р 

λδB, 

в.о. 

аМB, 

в.о. 

П
*
МB, 

в.о. 

П
*
ЦвВ, 

в.о. 

П
*
ВB, 

в.о. 

λδЗ, 

в.о. 

аМЗ, 

в.о. 

П
*
МЗ, 

в.о. 

П
*
ЦвЗ, 

в.о. 

П
*
ВЗ, 

 в.о. 

з внутрішнім ротором з зовнішнім ротором 

2 1,2 7,1 14,459 38,269 8,108 0,85 17,0 15,878 35,519 6,441 

4 1,0 9,0 9,265 28,812 5,780 0,75 19,3 9,924 25,664 5,085 

6 0,8 13,0 8,884 27,023 4,779 0,60 25,0 9,246 24,165 4,433 

8 0,7 18,0 7,731 25,771 4,241 0,50 36,0 7,970 23,567 3,959 
 
Таблиця 7 – Оптимальні значення показників технічного рівня і керованих 
змінних однопакетного (T) та з без’ярмовим статором (S) варіантів аксіальних 
електромагнітних систем асинхронних двигунів 
 

Кількість  

полюсів 2р 

ξТ,   

в.о. 

аМТ,  

в.о. 

П
*
МТ,  

в.о. 

П
*
ЦвТ, 

в.о. 

П
*
ВТ,  

в.о. 

П
*
ВТS,  

в.о. 

2 2,95 18,5 15,901 37,747 9,307 8,437 

4 2,50 31,0 10,427 25,440 5,965 5,434 

6 2,30 37,0 9,691 21,657 4,609 4,361 

8 2,00 55,0 8,070 18,359 3,913 3,705 
 

Сукупність показників технічного рівня радіальних та аксіальних з трапе-

цеїдальними ярмами ТОМП, що оптимізовані за критерієм (10) наведено в табл. 8.  
 

Таблиця 8 – Оптимальні значення показників технічного рівня і керованих 
змінних електромагнітних систем радіальних та аксіальних трансформаторів з 
обертовим магнітним полем 

 

Kтр 

λδP, 

в.о. 

аMР, 

в.о. 

П
*
МР, 

в.о. 

П
*
ЦР, 

в.о. 

П
*
ВР, 

в.о. 

П
*
ВНР, 

в.о. 

П
*
ВPР, 

в.о. 

ξА, 

в.о. 

аMА, 

в.о. 

П
*
МА, 

в.о. 

П
*
ЦА, 

в.о. 

П
*
ВА, 

в.о. 

П
*
ВНА, 

в.о. 

П
*
ВPА, 

в.о. 

Радіальний трансформатор Аксіальний трансформатор 

0,5 4,3 0,8 14,115 37,932 4,324 387,24 0,038 1,9 49,0 14,634 36,571 4,397 426,80 0,014 

1,0 4,2 1,0 17,134 47,715 5,444 463,50 0,048 1,9 63,0 17,867 45,063 5,418 522,17 0,018 

1,5 4,2 1,2 20,091 56,768 6,477 540,43 0,066 1,9 80,0 21,264 53,394 6,419 621,07 0,025 
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Встановлено, що аксіальна електромагнітна система ТОМП з трапецеїда-
льними ярмами характеризується поліпшеними показниками вартості П

*
ЦА і ре-

активної потужності короткого замикання П
*
ВРА відповідно на 3,6–5,9 % і   

62,1–63,2 %, погіршеними показниками маси П
*
МА та реактивної потужності 

неробочого руху П
*
ВНА на 3,7–5,8 % і 10,2–14,9 %, а показники втрат П

*
ВА зна-

ходяться в межах (–1,7)–(+0,9) % відносно еквівалентної радіальної системи. 
Для визначення способів забезпечення необхідної кратності початкового 

пускового моменту АД з короткозамкненим ротором запропонована цільова 
функція відповідного показника за Г-подібною схемою заміщення  
     
 
 
 
 
                                                                                                                                   (17) 

 
 
 
 
 
 
де σап, σмп – питомі провідності алюмінієвої та мідної обмоток АД при пуску ві-
дповідно; z1(2) – кількість зубців статора (ротора); m1 – кількість фаз первинної 
обмотки; lw1k – довжина витка обмотки статора; Lk – частина активного опору 
обмотки ротора при пуску, що залежить від коефіцієнту витиснення струму; 
λрп1k і λрп2k – коефіцієнти провідності розсіювання обмоток статора і ротора при 
пуску відповідно; С1п – коефіцієнт Г-подібної схеми заміщення при пуску. 

На основі аналізу структури (17) доведено можливість забезпечення необ-
хідної кратності пускового моменту вибором співвідношення електромагнітних 
навантажень (збільшенням магнітної індукції Вδ в робочому проміжку та зни-
женням густини струму J1) без зміни геометрії електромагнітної системи. При 
особливо важких умовах пуску вказані засоби доцільно доповнити обранням 
АД з відносно більшими значеннями λδk. 

Для можливості врахування при проектуванні АД та ТОМП залежності ко-
ефіцієнтів η и cosφ від потужності Рн та електромагнітних навантажень викону-
ється модифікація показника вихідних даних та пов’язаного з ним поняття від-
носного параметра діаметра: 

                                  ;
2

cosη

П
П

δ11у1p1

н1ВД
ВД

BJfKK

pPKЕ





                                   (18)                                                                                                

                                                .П/ ВД
4   kMk da                                                 (19) 

Відповідно до виразів (18) та (19) перевизначаються показники технічного 
рівня, складається і розв’язується система нелінійних рівнянь відносно коефіці-
єнтів η та cosφ. Вказана методика застосовується для дослідження енергетичної 
ефективності АД з зовнішнім ротором з наступними параметрами: Рн = 1,1 кВт; 
2р = 4;  f1 = 50 Гц; δЗ = 0,5 мм; Kск = 0,99; J1 = 5,5 А/мм

2
; J2 = 2,5 А/мм

2
; Kδ = 1,3; 

KЕ1 = 0,95; Вδ = 0,6 Тл; KBz1(2) = 3; Kp1 = 0,966; Kу1 = 1; KBа1(2) = 2; γ2 = 0,825; 
Kрш1(2) = 0,08 та кількістю зубців статора z1 = 24. Приклад залежностей η та cosφ 
в просторі керованих змінних наведено на  рис. 6. Встановлено, що максимум 
енергетичного коефіцієнта АД з зовнішнім ротором завжди знаходиться в обла-
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сті мінімальних значень параметра а
*
МЗ та зниження електромагнітних наванта-

жень не підвищує його енергетичний коефіцієнт (окрім зменшення значення Вδ 
для двигунів малої потужності), так як, наприклад, збільшення ККД при змен-
шенні густини струму J1(2) компенсується зниженням коефіцієнта потужності. 

 
                          сosφ, в.о.                                                                               η, в.о. 
                                     0.8                                                                                                        0.83 

         

                                                                                                                                                  0.82 

                                                                                                            

                                     0.7                                                                                                        0.81                                                                                                                                    
     

                                                                                                                                                  0.80 

                               

                                     0.6                                                                                                        0.79 
  
                                     
                                                                                                                                                  0.78 
 

                                     0.5                                                                                                        0.77 
                                                                                                                         
                                                                                                                                                  0.76   

 
                                     0.4                                                                                                        0.75 
                                          0          50        100        150       200       250 а

*
МЗ,в.о.                       0          50         100       150        200      250 а

*
МЗ,в.о. 

 
                                                                 λδ = 0,4                 λδ = 0,6                λδ = 0,8 (δ=0,5)                 λδ = 1,0             λδ = 0,8 (δ=0,42)        
             

                                                   a                                                                       б                               
Рисунок 6 – Залежності коефіцієнтів потужності (а) та корисної дії (б) чотирьохполюсного 
оберненого асинхронного двигуна  потужністю 1,1 кВт від відносних керованих змінних 

 
У додатках наведено методику розрахунку АД з зовнішнім ротором з  ви-

користанням базисного методу на прикладі промислового зразка               
АДЗР–1,1/4.ОМ.4 (рис. 2, а), теплові схеми заміщення спеціальних АД і ТОМП, 
а також акти впровадження матеріалів дисертації в «УкрНДІВЕ» та навчальному 
процесі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.  

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі вирішена науково-практична задача подальшого 

розвитку апарату проектування електромагнітних систем використанням базис-
ного методу відносних показників технічного рівня, а також зіставлення варіан-
тів структур і конструкцій АД і ТОМП.  

1. Виконано аналіз переваг і недоліків основних варіантів електромагніт-
них систем АД з короткозамкненим ротором і доведено, що подальше підви-
щення енергоресурсозбереження при виробництві і експлуатації АД можливо 
на основі обґрунтованого вибору тієї чи іншої електромагнітної системи без 
зміни електромагнітних навантажень і властивостей активних матеріалів. 

2. На основі базисного методу розроблені проектні моделі показників ста-
лого режиму роботи АД з внутрішнім короткозамкненим ротором, які дозволи-
ли узагальнити закономірності зміни маси, вартості, контурного об’єму, момен-
ту інерції ротора, втрат, реактивної потужності і початкового пускового момен-
ту від геометричних співвідношень і електромагнітних навантажень, а також 
виконати їх оцінку та зіставлення з відповідними показниками варіантів АД. 

3. Розроблено проектні моделі показників сталого режиму роботи АД з зов-
нішнім короткозамкненим ротором, які дозволили визначити оптимальні геомет-
ричні співвідношення електромагнітної системи вказаного перетворювача. Вста-
новлено, що вартість (з урахуванням відходів електротехнічної сталі) і втрати 
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електромагнітної системи АД із зовнішнім ротором знижуються на 7,0–12,9 % і 
5,3–26,4 % відповідно щодо еквівалентного АД з внутрішнім ротором. 

4. Розроблено проектні моделі показників сталого режиму роботи торцевих 
АД з одним і двома робочими проміжками з урахуванням нерівномірності роз-
поділу магнітного поля в елементах магнітного ланцюга, які покладені в основу 
оптимального проектування електромагнітних систем зазначених перетворюва-
чів. Доведено, що застосування без’ярмового статора дозволяє знизити втрати 
торцевих АД до 24,7% при ідентичних геометричних співвідношеннях і елект-
ромагнітних навантаженнях. Встановлено, що маса і вартість (з урахуванням 
відходів електротехнічної сталі) електромагнітної системи торцевого АД зни-
жуються на 1,7–19,9 % і 1,3–24,6 % відповідно щодо еквівалентного АД з внут-
рішнім ротором. 

5. Удосконалено проектні моделі показників сталого режиму роботи радіа-
льного ТОМП і варіантів аксіальних ТОМП з трапецеїдальними і прямокутни-
ми ярмами, які дозволили встановити основні закономірності зміни показників і 
визначити відповідні їм оптимальні геометричні співвідношення електромагні-
тних систем ТОМП.  

6. Розроблено багатокритеріальні проектні моделі сталого режиму роботи 
варіантів АД і ТОМП. На підставі порівняльного аналізу показників варіантів 
АД оптимізованих за узагальненим критерієм встановлено, що доцільна заміна 
в частині приводів АД з внутрішнім ротором на АД із зовнішнім ротором при 
кількості полюсів 2р ≤ 6 і на торцеві АД при кількості полюсів 2р ≥ 6. За ре-
зультатами багатокритеріальної оптимізації варіантів ТОМП встановлено, що 
аксіальний ТОМП з трапецеїдальними перетинами ярем доцільно використову-
вати для електротехнічних систем і комплексів з високими вимогами до якості 
електроенергії, а радіальний ТОМП – для зварювальних трансформаторів з кру-
то падаючою зовнішньою характеристикою. 

7. На основі розроблених проектних моделей показників сталого режиму 
роботи секціонованих АД встановлено доцільність застосування АД з внутріш-
німи роторами контр- і тандемобертання для осьових вентиляторів і заглибних 
насосів. Визначено доцільність використання секціонованих АД із зовнішніми 
роторами при кількості полюсів 2p > 2 і безкорпусному виконанні для економі-
чно і енергетично ефективного приводу осьових газових нагнетувачів. 

8. На основі розробленої критеріальної оцінки визначення кратності почат-
кового пускового моменту АД з короткозамкненим ротором встановлено, що в 
незалежності від виконання АД необхідну кратність можна забезпечити підви-
щенням магнітної індукції в робочому проміжку Вδ і зниженням густини стру-
му статора J1 без зміни геометрії електромагнітних систем. Розроблені проектні 
моделі секціонованих АД з внутрішніми роторами показали теоретичну можли-
вість забезпечення найбільш важких вимог до умов пуску без погіршення масо-
вартісних і енергетичних показників. 

9. Результати, отримані в дисертаційній роботі, впроваджено в навчальний 
процес НУК ім. адмірала Макарова та використано в «УкрНДІВЕ». 
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с вращающимся магнитным полем для преобразования числа фаз / О.О. Паль-

чиков // Електротехнічні та комп’ютерні системи. – 2015. – № 19 (95). –  С. 111 

– 114. 
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9. Пальчиков О.О. Асинхронные двигатели с секционированными внут-

ренними и внешними роторами для привода газовых и жидкостных нагнетате-

лей / А.А. Ставинский, О.О. Пальчиков // Вісник Національного технічного уні-

верситету «Харківський політехнічний інститут». – 2015. – № 5. – С. 85 – 90. 

Здобувач запропонував схему заміщення секціонованих асинхронних двигу-

нів з контр- і тандемобертанням, а також на її основі розробив оптимізаційні 

математичні моделі таких  двигунів.  

10. Пальчиков О.О. Многокритериальная оптимизация трансформаторов с 

вращающимся магнитным полем / О.О. Пальчиков // Електротехнічні та 

комп’ютерні системи. – 2016. – № 22 (98). –  С. 122 – 128. 

11. Пальчиков О.О. Универсальный метод обоснованного выбора техниче-

ских решений активной части электрических машин и аппаратов/ А.А. Ставин-

ский, Р.А. Ставинский, Е.А. Авдеева, О.О. Пальчиков // Вісник Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – 2016. – № 11. 

– С. 70 – 79. 

Здобувач виконав оптимізаційний порівняльний аналіз асинхронних 

двигунів з внутрішнім і зовнішнім розташуванням ротора, та аксіальним ро-

бочим проміжком за частковими критеріями.  

12. Пальчиков О.О. Електродвигун контрроторного обертання. Патент на 

корисну модель № 65002. – Україна, МПК. – 2011. – Н02К5/16  / А.А. Ставин-

ський, О.О. Пальчиков (Україна). – № u201104982. – Заявл. 20.04.11; Опубл. 

25.11.11, Бюл. № 22. –  4 с. 

Здобувач запропонував спростити конструкцію асинхронного двигуна з 

внутрішніми роторами зустрічного обертання забезпеченням контробертання 

двох окремих роторів трьома підшипниками. 

13. Пальчиков О.О. Компенсация действия сил инерции при разработке 

гребных электроприводов / О.О. Пальчиков // Матеріали Міжнародної науково-

технічної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених «Електротехніка і 

електромеханіка-2010». – Миколаїв: НУК. – 2010. – С. 38 – 39. 

14. Пальчиков О.О. Перспективы ресурсосбережения при разработке си-

стем электродвижения морских подвижных объектов на основе асинхронных 

контрроторных двигателей / А.А. Ставинский, О.О. Пальчиков // Матеріали 

Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю «Про-

блеми автоматики та електротехніки транспортних засобів-2011». – Миколаїв: 

НУК. – 2011. – С. 34 – 39. 

Здобувач розглянув питання впливу додаткових гіроскопічних наванта-

жень на вузли суднових електричних машин. 

15. Пальчиков О.О. Возможности усовершенствования судовых осевых 

электровентиляторов на основе асинхронных контрроторных двигателей / А.А. 

Ставинский, О.О. Пальчиков // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної 

конференції з міжнародною участю «Проблеми автоматики та електротехніки 

транспортних засобів-2011». – Миколаїв: НУК. – 2011. –  С. 40 – 43. 

Здобувач проаналізував сучасні конструкції електровентиляторів при за-

стосуванні різних типів асинхронних двигунів. 
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16. Пальчиков О.О. Особенности проектирования двухполюсных асин-

хронных двигателей с внешним ротором / О.О. Пальчиков // Матеріали Все-

української науково-технічної конференції молодих вчених та студентів з 

міжнародною участю «Електротехніка і електромеханіка-2011». – Миколаїв: 

НУК. – 2011. – С. 13 – 17. 

17. Пальчиков О.О. Оптимальные  геометрические соотношения вариантов 

тихоходного погружного асинхронного короткозамкнутого двигателя с внут-

ренним и внешним ротором / А.А. Ставинский, О.О.  Пальчиков // Матеріали 

Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю «Підвод-

на техніка і технологія-2014». – Миколаїв: НУК. – 2014. – С. 67 – 75. 

Здобувач створив  оптимізаційні математичні моделі радіальних корот-

козамкнених двигунів з урахуванням заглибного виконання.  

18. Пальчиков О.О. Сравнительный анализ радиальных электромагнитных 

систем асинхронных короткозамкнутых двигателей / О.О. Пальчиков // Ма-

теріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні напрями ро-

звитку інформаційно-комунікаційних технологій та пристроїв управління- 

2014». – Полтава: ПолтНТУ. – 2014. – С. 116 – 119. 

19. Пальчиков О.О. Математична модель аксіальної електромагнітної си-

стеми трансформаторів з обертовим магнітним полем / О.О. Пальчиков // Про-

блеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта, 

практика. – Кременчук: КрНУ. – 2015. – Вип. 1/2015(3) . – С. 252 – 254. 

20. Пальчиков О.О. Особливості структурного синтезу електромагнітних 

систем електричних машин і апаратів загальнопромислового та спеціального 

призначень / О.А. Авдєєва, О.О. Пальчиков, Р.А. Ставинський // Матеріали 

Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю «Підвод-

на техніка і технологія-2015». – Миколаїв: НУК. – 2015. – С. 74 – 79. 

Здобувачу належить спосіб автоматизованого пошуку екстремумів по-

казників технічного рівня градієнтними методами на основі золотого перерізу. 

21. Пальчиков О.О. Исследование энергоэффективности асинхронного би-
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АНОТАЦІЇ 
 

Пальчиков О.О. Оптимізація технічного рівня індукційних електро-

механічних та статичних перетворювачів з обертовим магнітним полем. – 

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.09.01 – електричні машини й апарати. – Національний техніч-

ний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена питанням розробки проектних моделей 

сталого режиму роботи та зіставленню варіантів електромагнітних систем аси-

нхронних двигунів з короткозамкненим ротором та трансформаторів з оберто-

вим магнітним полем за критеріями маси, вартості, втрат, реактивної потужнос-

ті та на основі узагальненого критерію, отриманого методом ідеальної точки. 

Для вирішення поставлених задач використовувався метод цільових функцій з 

відносними показниками технічного рівня та відносними керованими змінними. 

В проектних моделях показників сталого режиму роботи аксіальних електрома-

гнітних систем вказаних перетворювачів враховувалася нерівномірність радіа-

льного розподілу магнітної індукції в елементах магнітного кола. Для асинх-

ронних двигунів з внутрішніми та зовнішніми роторами, та аксіальним робочим 

проміжком, в тому числі з секціонуванням магнітопроводу, а також трансфор-

маторів з обертовим магнітним полем визначені оптимальні геометричні спів-

відношення. Показано, що застосування нетрадиційних варіантів електромагні-

тних систем індукційних перетворювачів дозволяє суттєво підвищити показни-

ки електротехнічних систем, зокрема доцільна заміна асинхронних двигунів з 

внутрішнім ротором на асинхронні двигуни з зовнішнім ротором та аксіальним 

магнітним полем при кількості пар полюсів 1–3 та 3–4 відповідно. Також розг-

лянуті питання підвищення кратності пускового моменту асинхронних двигунів 

та розроблені методики визначення коефіцієнтів корисної дії та потужності пе-

ретворювачів в залежності від керованих змінних.  

Ключові слова: асинхронні двигуни з внутрішнім та зовнішнім роторами, 

аксіальний асинхронний двигун, трансформатор з обертовим магнітним полем, 

електромагнітна система, оптимізація параметрів і характеристик. 

 

Пальчиков О.О. Оптимизация технического уровня индукционных 

электромеханических и статических преобразователей с вращающимся 

магнитным полем. – На правах рукописи. 

Диссертация на  соискание научной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.09.01 – электрические машины и аппараты. – Национальный тех-

нический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, 2017. 

В диссертационной работе получил дальнейшее развитие метод оптимиза-

ционного проектирования и сопоставления вариантов электромагнитных сис-

тем с использованием целевых функций, включающих относительные показа-

тели технического уровня и относительные управляемые переменные, на осно-

ве его адаптации к анализу асинхронних двигателей с короткозамкнутым рото-

ром и трансформаторных преобразователей числа фаз и уровня напряжения с 
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вращающимся магнитным полем. Выполнен анализ конструкций и технологий 

производства асинхронных двигателей с классическим и обращенным положе-

нием ротора, торцевых асинхронних двигателей, трансформаторов с вращаю-

щимся магнитным полем. Для решения задач сравнительного анализа индукци-

онных преобразователей базовыми электромагнитными системами асинхрон-

ных двигателей и трансформаторов выбраны радиальные варианты  соответст-

венно с внутренним ротором и цилиндрическим зазором. Разработаны проект-

ные модели показателей установившегося режима асинхронних двигателей с 

внутренним и внешним ротором, аксиальных двигателей с одинарным и двой-

ным рабочим зазором, двигателей с секционированием магнитопровода и 

контр- и тандемвращением роторов, а также вариантов трансформаторов с вра-

щающимся магнитным полем. В проектных моделях показателей установивше-

гося режима аксиальных электромагнитных систем учитывалась неравномер-

ность радиального распределения магнитной индукции в элементах магнитной 

цепи и возможность выполнения магнитопровода путем ограничения магнит-

ной индукции на внутреннем диаметре. Для указанных вариантов асинхронных 

двигателей и трансформаторов с вращающимся магнитным полем определены 

оптимальные геометрические соотношения по частным критериям, а также по 

обобщенному критерию. Проектные модели включают показатели массы, сто-

имости, потерь, реактивной мощности холостого хода и короткого замыкания, 

контурного объема электромагнитных систем индукционных преобразователей 

с вращающимся магнитным полем, а также момента инерции ротора (для дви-

гателей). Определены особенности зависимостей указанных показателей, а та-

кже методика определения их экстремумов. На основе названного метода опре-

делены обоснованные рекомендации области применения рассматриваемых ва-

риантов асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и трансформа-

торов с вращающимся магнитным полем, в частности целесообразна замена 

асинхронных двигателей с внутренним ротором на асинхронные двигатели с 

внешним ротором и аксиальным магнитным полем при количестве пар полюсов 

1–3 и 3–4 соответственно. Приведены научнообоснованные способы повыше-

ния начального пускового момента асинхронних двигателей с короткозамкну-

тым ротором. Разработана методика определения коэффициента полезного дей-

ствия и коэффициента мощности асинхронных двигателей и трансформаторов 

на основе показателей технического уровня, как решение системы нелинейных 

уравнений в поле управляемых переменных. Разработанный математический 

аппарат может быть использован для комплексных моделей параметрической 

оптимизации вариантов асинхронных двигателей и трансформаторов для прео-

бразования числа фаз и уровня напряжения. 

Ключевые слова: асинхронные двигатели с внутренним и внешним рото-

рами, аксиальный асинхронный двигатель, трансформатор с вращающимся ма-

гнитным полем, электромагнитная система, оптимизация параметров и харак-

теристик. 
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Palchykov O.O. Optimization of Technical Level of Induction Electrome-

chanical and Static Converters with a Rotating Magnetic Field. – Manuscript. 

Тhe thesis for granting the Degree of Candidate of Technical sciences in the 

specialty 05.09.01 – electrical machines and apparatus. – National Technical Univer-

sity «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, 2017. 

The thesis is devoted to questions of development of mathematical models of 

parameters of steady state and comparison of electromagnetic systems’ variants of 

squirrel-cage induction motors and transformers with a rotating magnetic field by cri-

teria of weight, cost, active power losses, reactive power and generalized criteria, 

which has been obtained by the ideal point method. The method of objective func-

tions with relative technical level indications and relative controlled variables has 

been used for solution of assigned tasks. In mathematical models of parameters of 

steady state of axial electromagnetic systems of mentioned converters the uneven ra-

dial distribution of magnetic induction in the magnetic circuit elements has been tak-

en into account. For induction motors with internal and external rotors, and an axial 

magnetic flux, including sectioning of magnetic core, and transformers with a rotat-

ing magnetic field the optimum geometrical ratios have been determined. It has been 

shown, that an application of non-traditional variants of electromagnetic systems of 

induction converters could significantly improve indications of electrotechnical sys-

tems, for example the replacement of induction motors with an internal rotor on in-

duction motors with an external rotor and an axial magnetic flux has been recom-

mended, when the number of pole pairs was 1–3 and 3–4 respectively. Also ways to 

increase the starting torque of induction motors have been considered, and the meth-

od of determining efficiency and power factors of induction converters, depending on 

the controlled variables, has been developed. 

Keywords: induction motors with inner and outer rotors, axial induction motor, 

transformer with a rotating magnetic field, electromagnetic system, optimization of 

parameters and characteristics. 
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