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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. З моменту появи перших електричних апаратів область їх 

застосування неухильно розширюється. Цей процес приводить до появи нових груп 
електричних апаратів – пристроїв, призначених для розподілу та керування потока-
ми електричної енергії, а також виконання функцій захисту людей, тварин, облад-
нання і довкілля від небезпечної дії електричної енергії. 

До однієї з таких груп належать вимикачі середньої напруги, вимоги до яких 
сформульовані в міжнародних стандартах IEC60694 та IEC62271–100. Серед вими-
качів середньої напруги (по класифікації IEC 61000–3–6 кола з напругою до 52 кВ) 
або високої напруги (по класифікації ДСТУ 3020–93) особливе місце займають ва-
куумні вимикачі, випуск яких швидко зростає і становить на сьогоднішній день бли-
зько 85 % ринку і цей сегмент неухильно збільшується. 

Огляд конструкцій вакуумних вимикачів середньої напруги свідчить, що вими-
качі, в яких у якості приводного елементу використовують бістабільні поляризовані 
електромагнітні актуатори (від слова actuator – елемент пристрою, що може «діяти») 
на базі висококоерцитивних постійних магнітів є найбільш перспективними. Пере-
ваги таких актуаторів: простота конструкції; відсутність споживання енергії у стабі-
льних положеннях; висока надійність конструкції приводу за рахунок його простоти 
і відсутності механічних елементів, що сприймають значні механічні зусилля – ме-
ханічних защіпок (у двох стабільних положеннях механізм утримується за рахунок 
постійних магнітів). Однак, незважаючи на перспективність конструкції, опубліко-
ваних даних про роботу таких актуаторів надзвичайно мало, а дослідження їхньої 
роботи в динамічних режимах відсутні. Тому виникає нагальна потреба наукового і 
практичного дослідження цієї проблеми з метою створення нових конструкцій ваку-
умних вимикачів середньої напруги, які не поступаються по характеристикам закор-
донним аналогам. 

Основні проблеми, які пов'язані з роботою актуаторів, полягають у складних і 
нелінійних взаємозв'язках між магнітними явищами, електричними параметрами ко-
ла та рухом якоря актуатора. Процеси, які відбуваються в динамічних режимах ро-
боти актуатора настільки складні і взаємозалежні, що передбачити апріорі результа-
ти його роботи неможливо. Крім того, динамічні характеристики актуатора безпосе-
редньо впливають на роботу елементів контактної системи, зокрема на сильфон ва-
куумної камери, самі контакти та визначають характер теплових процесів на повер-
хні як контактів, так і всього вимикача в цілому (здатність до вмикання та термічна 
стійкість). Також виникає нагальна потреба дослідження схем підключення актуато-
рів до силових електричних кіл з метою їхнього оптимального управління. 

Отже, створення і дослідження математичних моделей мультифізичних проце-
сів, спрямованих на дослідження, вирішення і розробку науково-технічних заходів 
та рекомендацій щодо створення нових та модернізації існуючих вакуумних вими-
качів є актуальним.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана в рамках науково-дослідних робіт Національного технічного уні-
верситету «Харківський політехнічний інститут» на кафедрі електричних апаратів, 
тематика яких безпосередньо пов'язана з договірною темою по створенню науково-
технічної продукції «Вплив параметрів бістабільного актуатора вакуумного вимика-
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ча на його здатність до вмикання» (№ 33/98 – 2012 р.), ТОВ «АВМ Ампер», м. Кре-
менчук (здобувач – виконавець). Науково-дослідною та дослідно-конструкторською 
роботою, виконаною на замовлення ТОВ НПП «Укренергокомплекс-2» «Бістабільні 
актуатори в установках контролю та розподілу рідини», м. Харків, 2010 р. (здобувач 
– відповідальний виконавець). Матеріали роботи також використовуються в навча-
льному процесі НТУ «ХПІ» в дисциплінах спеціальностей «Електричні машини і 
апарати», дипломному проектуванні та науково-дослідних роботах, що проводяться 
на кафедрі. Всі провадження підтверджені відповідними актами.  

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – подальший розвиток теорії електри-
чних апаратів у напрямку уточнення характеру протікання динамічних процесів 
(електромагнітних, теплових, механічних, міцністних) у вакуумних вимикачах сере-
дньої напруги, розробка мультифізичних моделей цих процесів, розробка та обґрун-
тування технічних рішень, спрямованих на вдосконалення конструкції вакуумних 
вимикачів і підвищення їх надійності за рахунок розроблених технічних рішень. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі. 
1. На підставі аналізу літератури визначити найбільш перспективні конструкції 

вакуумних вимикачів, виявити і проаналізувати існуючі проблеми, сформулювати 
мету та задачі дослідження. 

2. Розробити математичну модель мультифізичних процесів, що відбуваються в 
поляризованому бістабільному актуаторі з висококоерцитивними постійними магні-
тами на базі рівнянь електромагнітного поля та урахуванням нелінійних процесів в 
електричних і механічних колах вакуумного вимикача з метою вдосконалення конс-
трукції вакуумних вимикачів і підвищення надійності їхньої роботи. Отримати ана-
літичну залежність напруженості магнітного поля у функції магнітної індукції для 
досліджуваних феромагнітних матеріалів. Дослідити методи розв'язання рівнянь 
отриманої моделі та вибрати найбільш оптимальні за часом і точністю одержуваного 
результату. Оцінити ступінь відповідності отриманих результатів експерименталь-
ним даним. Провести дослідження отриманої динамічної моделі і розробити реко-
мендації, спрямовані на створення конструкцій поляризованих бістабільних актуа-
торів, які б відповідали світовим стандартам. 

3. Розробити модель мультифізичних процесів, що відбуваються в сильфоні ва-
куумних камер та контактній системи вимикача під впливом динамічних характери-
стик бістабільних актуаторів з метою покращення їхньої роботи, а саме: – оптимізу-
вати геометричні та фізичні параметри вакуумного сильфона з метою мінімізації 
механічного напруження в статичному і динамічному режимах його роботи; – ви-
значити фактори, які впливають на втомну витривалість матеріалу сильфона з ура-
хуванням динамічних процесів в актуаторах і розробити рекомендації стосовно його 
конструкції; – встановити залежність між динамічними процесами в актуаторах і 
механічними напругами в контактах, визначивши динамічні параметри, при яких 
механічні напруги будуть не вище припустимих, розробити рекомендації щодо осо-
бливостей роботи контактної системи; – проаналізувати вплив статичних і динаміч-
них характеристик актуатора на механічні напруження і коливальний характер про-
цесів в приводному валу і важелях механізму при вмиканні, розробити рекомендації 
щодо вибору матеріалу валу та підшипників, проаналізувати вплив коливальних 
процесів на вторинну вібрацію контактів і зробити відповідні висновки. 



 

 

3 

4. Розробити і дослідити модель мультифізичних процесів розрахунку здатності 
до вмикання та термічної стійкості вакуумного вимикача з урахуванням протікання 
через його контакти аварійних надструмів та динамічних процесів у бістабільних 
актуаторах з метою підвищення його здатності до вмикання та термічної стійкості, 
для чого необхідно: – визначити параметри вібрації контактів при вмиканні та теп-
ловий вплив електричної дуги на поверхню контактів з урахуванням прихованої те-
плоти фазових переходів; – визначити максимальну силу зварювання у функції 
струму, що вмикається і фази вмикання; – дослідити процес виникнення вторинної 
вібрації контактів; – на базі моделі динамічних процесів в актуаторі і рівнянь Нав'є – 
Стокса дослідити можливість зменшення швидкості замикання контактів за допомо-
гою рідинного демпфера; – розробити рекомендації з підвищення здатності до вми-
кання вакуумного вимикача; – вирішити теплову задачу разом із задачею теорії 
пружності для визначення розмірів контактної площадки у функції температури її 
нагріву; – отримати залежність температури поверхні контактів у функції геометри-
чних і механічних параметрів контактної системи; – розробити і обґрунтувати реко-
мендації з підвищення термічної стійкості вакуумного вимикача. 

5. Розробити і дослідити комп'ютерні імітаційні моделі електричних схем під-
ключення актуаторів до силових кіл керування з метою оптимального керування ак-
туатором, для чого необхідно: – проаналізувати роботу та особливості роботи наяв-
них схем; – дослідити схеми форсованого підключення котушок актуатора до елект-
ричного кола постійного струму, накопичувального конденсатору та визначити па-
раметри таких схем; – дослідити можливість зміни швидкості руху актуатора за до-
помогою завдання часової залежності напруги керування актуатором; – розробити 
рекомендації із застосування досліджених схем з урахуванням нелінійного характе-
ру електричного кола та взаємної індуктивності котушок актуаторів. 

Об'єкт дослідження: нестаціонарні електромагнітні процеси в неоднорідному 
нелінійному провідному і рухомому середовищі, що включає в себе висококоерци-
тивні постійні магніти; мультифізичні процеси, пов’язані з теорією пружності, ме-
ханікою твердого тіла, явищами у нестаціонарних теплових полях з урахуванням 
прихованої теплоти фазових переходів та механікою суцільних середовищ. 

Предмет дослідження: вакуумні вимикачі з бістабільними поляризованими ак-
туаторами та закономірності їхньої роботі в динамічних режимах; закономірності та 
механізм статичної і динамічної деформації контактної системи вимикача під впли-
вом актуатора; здатність вимикача до вмикання та його термічна стійкість під дією 
аварійних надструмів; рідинні демпфери; електричні схеми керування актуатором. 

Методи дослідження. Математичні методи дослідження електромагнітних, ме-
ханічних, теплових процесів і процесів течії рідини базуються на аналітичних та чи-
сельних моделях, які враховують найбільш істотні лінійні і нелінійні взаємозв'язки 
між явищами. Чисельне розв'язання диференційних рівнянь у часткових похідних 
проводиться в прикладних пакетах програм та програмах написаних та перевірених 
здобувачем. 

Наукова новизна отриманих результатів:  
1. Вперше розроблена мультифізична модель бістабільних поляризованих акту-

аторів з урахуванням: нестаціонарного електромагнітного поля в неоднорідному не-
лінійному провідному середовищі з висококоерцитивними постійними магнітами; 
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нелінійних процесів, що відбуваються в електричному колі залежно від виду джере-
ла енергії і нелінійного характеру руху механізму вакуумного вимикача, що дозво-
лило: уточнити характер протікання динамічних процесів (електричних, механічних, 
електромагнітних) і їхній взаємозв'язок в актуаторах; отримати рекомендації з опти-
мізації конструкції актуаторів і їх параметрів з урахуванням обмежень, що наклада-
ються; визначити специфічні зв'язки між конструкцією, динамічними характеристи-
ками актуаторів і видом джерела енергії. 

2. Вперше науково обґрунтовано характер протікання динамічних процесів у бі-
стабільних актуаторах при їх форсованому вмиканні, що дало можливість уточнити 
характер протікання цих процесів. 

3. Отримали подальший розвиток методи розрахунку впливу динамічних харак-
теристик актуаторів на механічні напруги в контактній системі, що дозволило: оп-
тимізувати геометрію і матеріал сильфону вакуумних камер; визначити втомну ви-
тривалість матеріалу сильфона залежно від динамічних процесів у вимикачі; отри-
мати значення еквівалентної жорсткості контактної системи; визначити механічні 
напруги і розміри контактної площадки у функції параметрів актуатора (сила конта-
ктного натискання та швидкість замикання контактів).  Розроблені методи відрізня-
ються від існуючих мультифізичним підходом, який базується на нелінійних стаціо-
нарних та нестаціонарних рівняннях теорії пружності та теплопередачі і дають мож-
ливість  більш точно розрахувати механічні характеристики системи. 

4. Удосконалено метод розрахунку здатності вимикача до вмикання, що відріз-
няється від відомих мультифізичним підходом, який базується на нелінійних рів-
няннях теорії пружності та теплопередачі з урахуванням прихованої теплоти і рухо-
мих границь фазових переходів, що дало можливість суттєво уточнити характер 
протікання цих процесів.  

5. Вперше визначена динаміка рухомих границь фазових переходів під час віб-
рації контактів з урахуванням тривалості горіння електричної дуги, кількості відско-
ків і електричної фази початку процесу вмикання, що дало можливість більш точно 
розрахувати силу зварювання контактів. 

6. Удосконалено метод розрахунку термічної стійкості вимикача, що на відміну 
від наявних, базується на нелінійних рівняннях теорії теплопередачі і теорії пружно-
сті і який дозволяє визначати температуру контактної поверхні та параметри конта-
ктної системи, які виключають зварювання контактів при протіканні по них задано-
го аварійного надструму протягом заданого часу. 

7. Отримали подальший розвиток методи математичного імітаційного моделю-
вання роботи електричних схем форсованого підключення актуаторів до різних 
джерел енергії, що дає можливість уточнити характер протікання перехідних проце-
сів у складних нелінійних електричних колах із взаємною індуктивністю, визначити 
параметри схем, а також установити ступінь впливу цих параметрів на перехідні 
процеси. 

Практичне значення отриманих результатів для електроапаратобудування. 
1. Вперше розроблена мультифізична модель бістабільних поляризованих елек-

тромагнітних актуаторів. Рекомендації, які отримані в процесі дослідження отрима-
ної моделі, дозволили створити дослідні зразки актуаторів, що не поступаються по 
характеристиках кращим закордонним аналогам. 
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2. Розроблена мультифізична модель контактної системи, що дозволяє за уточ-
неною методикою аналізувати і оцінювати здатність до вмикання вакуумного вими-
кача. Рекомендації, отримані за пропонованою методикою, дозволили намітити 
шляхи підвищення та підвищити здатність до вмикання вимикача, а також виявити 
причини й шляхи усунення такого явища як «вторинна» вібрація контактів. 

3. Розроблено удосконалену мультифізичну модель, що дозволяє аналізувати й 
оцінювати термічну стійкість вимикача. Отримані рекомендації дозволили проаналі-
зувати термічну стійкість вимикача та намітити шляхи її підвищення. 

4. Досліджено і проаналізовано математичні імітаційні моделі схем керування 
атуатором, як наявних, так і нових схем форсованого підключення актуаторів до си-
лових кіл, що дало можливість проаналізувати складний характер перехідних проце-
сів у нелінійних електричних колах із взаємною індуктивністю і визначити парамет-
ри елементів схем, що забезпечують надійну роботу вимикача. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові розробки, положення і результати, 
які представлені в дисертаційній роботі, отримані здобувачем особисто. Здобувачем 
проведено огляд літератури, розроблені та проаналізовані всі мультифізичні моделі 
та проведені розрахунки, сформульовані мета, задачі, висновки і рекомендації. Ра-
зом зі співавторами обговорювалися основні варіанти конструкції і схемні рішення, 
проводилися експериментальні дослідження на макетних і серійних зразках актуа-
торів вакуумних вимикачів. Наукові статті написані здобувачем самостійно та в 
співавторстві. 

Апробація результатів роботи. Основні результати дисертаційної роботи до-
повідалися на Міжнародних симпозіумах: « Проблеми удосконалення електричних 
машин і апаратів. Теорія і практика – SIEMA», в 2008 – 2016 р. р. (м. Харків); «Ін-
формаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», у 2008 – 2016 р. 
р. (м. Харків). На тематичному семінарі в Інституті електродинаміки НАН у 2014 – 
2016 р.р. (м. Київ), та неодноразово на розширених засіданнях кафедри електричних 
апаратів в 2013 – 2018 р. р. (м. Харків). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 31 роботу. З 
них у наукових фахових виданнях України  – 26 та 5 робіт опубліковано в іноземних 
виданнях. З загальної кількості робіт: 5 входять до міжнародних науковометричних 
баз даних Scopus та Web of Science; 7 входять до міжнародної науковометричної ба-
зи даних Index Copernicus. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій двома мова-
ми, вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел інформації і до-
датків. Повний обсяг дисертації 376 сторінок, основний текст 308 сторінок, з них 
239 рисунків по тексту; 27 таблиць по тексту; список використаних джерел інфор-
мації з 309 найменувань на 32 сторінках; 4 додатка на 34 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтована актуальність роботи, показано її зв'язок з науковими 

програмами і темами, сформульовані мета та задачі дослідження, розкриті наукова 
новизна та практичне значення отриманих результатів, показано особистий внесок 
здобувача у виконанні дисертаційної роботи і її практична апробація. 

У першому розділі на підставі огляду літератури і структури ринку показано, 
що найбільш перспективними для використання в електричних мережах середньої 
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напруги є вакуумні вимикачі з поляризованими бістабільними актуаторами на базі 
висококоерцитивних постійних магнітів, які характеризуються простотою констру-
кції і надійністю роботи. Проаналізовано вимоги до конструкції таких вимикачів, 
визначені основні невирішені проблеми, обґрунтовано напрямок дослідження, сфо-
рмульовані мета і задачі роботи. 

У другому розділі наведена розроблена мультифізична модель з розрахунку 
нестаціонарного електромагнітного поля в неоднорідному нелінійному провідному 
середовищі, що рухається, з урахуванням постійних магнітів та урахуванням нелі-
нійних рівнянь електричного кола, динаміки приведеної маси рухомих частин акту-
атора (1), (2). Рівняння (1) є системою диференційних рівнянь, вигляд яких визнача-
ється параметрами розрахункової області j: 
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(2) 

де j – провідність; 0 – магнітна проникність повітря; rj – відносна магнітна про-
никність; rjB


 – остаточна індукція постійних магнітів; v(t) – швидкість руху якоря; 

ej


– густина струму сторонніх джерел;  U0(t) – напруга мережі; Uc0 – початкова на-
пруга на конденсаторі; C – ємність конденсатора; R – активний опір зовнішнього ко-
ла і котушки; Le – індуктивність розсіювання зовнішнього кола; w – кількість витків 
котушки; Sk – площа поперечного перетину котушки; liA )(


 – проекція векторного ма-

гнітного потенціалу на контур інтегрування у середині об'єму котушки; Vk – об'єм 
котушки; m(z(t)) – змінна приведена до якоря маса, що рухається; Q(z(t)) – електро-
магнітна сила в z напрямі; P(z(t)) – протидіюча сила в z напрямі; z(t) – шлях якоря; 
H


 – напруженість магнітного поля; B


 – магнітна індукція n  – вектор зовнішньої 
нормалі до поверхні інтегрування; S – поверхня інтегрування якоря. 

Значення відносної магнітної проникності для феромагнетика було отримано 
методом найменших квадратів у вигляді: 

1))63,0tanh(1(6133())0,20exp(8,01( 22  BBr , (3) 
де r  – відносна магнітна проникність; B  – модуль магнітної індукції. 

Застосування (3) суттєво поліпшило збіжність і стійкість рішення системи (1), 
(2). В роботі було досліджено декілька варіантів конструкцій бістабільных поляри-
зованих актуаторів (два з яких показані на рис. 1), габаритні розміри яких не пови-
нні перевищувати 150 мм, а початкова та кінцева електромагнітна сила в замкнуто-
му положенні контактів повинна бути не менш 4 кН та 5,6 кН відповідно. На підста-
ві оптимізаційних розрахунків були отримані значення магнітної індукції, МРС, об'-
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єм постійних магнітів (необхідних для спрацьовування актаторів за умов виконання 
актуаторами заданої роботи та умов утримання якоря) при заданих габаритних об-
меженнях та надані рекомендації щодо їх конструкції. На підставі проведених до-
сліджень показано, що при традиційній схемі підключення котушок актуатора не 
вдається забезпечити його роботу відповідно із технічними вимогами. Тому був про-
аналізований варіант форсованого підключення одночасно двох котушок актуаторів  
до джерел енергії.  
 

Корпус 

Якір 

Якір 

Постійні 
магніти 

Осердя 

Котушка 
включення 

Котушка 
відключення 

Немагнітний 
шток  

а) 

 

Якір з 
немагнітнім 
штоком 

Котушка 
включення 

Корпус 

Магніти 

Котушка 
відключення 

Корпус 

Немагнітний 
шток  

б) 
Рисунок 1 – Варіанти конструкції бістабільних актуаторів: 

а) актуатор з двома зовнішніми якорями; б) актуатор з внутрішнім якорем 
 

Проведені розрахунки підтвердили ефективність такого підключення, яке до-
зволило зменшити час спрацьовування і струми рушання, а також забезпечити робо-
ту актуатора при мінімально-припустимій напрузі по IEC60694 та IEC62271–100, 
визначитися з варіантами конструкції (рис. 1). 

На підставі оптиміза-
ційних розрахунків були ви-
значені оптимальні (з точки 
зору максимальної електро-
магнітної сили і мінімаль-
ного часу рушання) співвід-
ношення МРС котушок у 
форсованому режимі робо-
ти (рис. 2), визначені обмо-
ткові дані і уточнена геоме-
трія магніту; на підставі ди-
намічних розрахунків було 
визначено час і силу ру-
шання залежно від МРС ко-

тушок та їх співвідношення, проведені розрахунки динаміки на підставі яких оста-
точно визначено параметри актуаторів. Показано, що накопичувальний конденсатор 
доцільно використовувати як резервне джерело енергії, що відключає вимикач у ви-
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Рисунок 2 – Залежність електромагнітної сили від 
співвідношення МРС котушок у  

форсованому режимі  
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падку зникнення напруги у електричному колі керування вимикачем. 
Було доведено, що магнітна індукція та вихрові струми вкрай неоднорідно роз-

поділені по поперечному перетину магнітопроводу за рахунок поверхневого елект-
ромагнітного ефекту і можуть мати протилежний напрямок в одній і тій самій час-
тині магнітопроводу. На рис. 3 наведено приклад розподілу магнітної індукції і ви-
хрових струмів у корпусі одного з варіантів конструкції актуатора. 

 
t=0 с 

 
t=0,025 с 

 
t=0,0348 с 

 
t=0,037 с 

Рисунок 3 – Динаміка розподілу магнітної індукції і вихрових струмів  
у актуаторі 

 
На рис. 4, рис. 5 приведені графіки динаміки досліджуваних актуаторів. Отри-

мані результати доводять, що досліджувані актуатори відповідають усім параметрам 
технічних вимог.  
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Рисунок 4 – Динаміка вмикання актуатора на постійну напругу: а) шлях; б) 
швидкість; в) струми котушок; г) сумарна сила 

 
Доведено, що час рушання якоря може бути зменшений з 21 мс до  

9 мс конструктивними заходами – несиметричністю системи або збільшенням пові-
тряного проміжку між якорем та осердям в положенні «відключено».  
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Рисунок 7 – 
Контактна система 
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Рисунок 5 – Динаміка вимикання актуатора: а) шлях; б) швидкість;  

в) струми котушок; г) рушійна сила 
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Рисунок 6 – Вмикання актуатора при підключенні котушок: 
а) до постійної напруги; б) до конденсатора 

 
Для підтвердження відповідності мультифізичної мо-

делі реальним фізичним процесам, були проведені експе-
риментальні дослідження на макетних зразках, які було 
виготовлено за розрахунковими даними (рис. 6). Проведе-
ний порівняльний аналіз (рис. 6) показує незначну різницю 
між експериментальними і розрахунковими значеннями, 
яка становить (5 – 15) %. Причому, остання цифра нале-
жить до моменту часу після того, як якір актуатора при-
йшов у кінцеве положення, а контакти вимикача замкну-
лись. 

У третьому розділі розглянуто вплив статичних та 
динамічних характеристик актуаторів на механічні напру-

ги в контактній системі вимикача (сильфон вакуумної камери та контакт-деталі). 
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Вхідними параметрами, які визначають роботу сильфона є: хід, швидкість руху кон-
тактів і дія атмосферного тиску, а вихідними – геометрія сильфону та матеріал. На 
рис. 7 показане схематичне зображення контактної системи вимикача з сильфоном, 
який у процесі роботи зазнає статичної та динамічної деформації, що викликає в ма-
теріалі механічні напруги і які не повинні перевищувати межу пружності матеріалу. 
У цьому випадку модель розрахунку механічних напруг у тілі сильфона при статич-
ному навантаженні буде мати вигляд: 

0)(div)( 2  uGuG  ; 
)1(2

;
)21()1( 







EGE ; FnT


2 , (4) 

де u  – вектор переміщень; E – модуль пружності;  – коефіцієнт Пуассона; T


2  – те-
нзор напруг; n  – нормаль; F


 – зовнішня сила, прикладена до одиниці поверхні. 

Система (4) повинна бути доповнена двома умовами – фіксація однієї із границь 
сильфона і завдання ходу іншої границі. Результатом проведених статичних оптимі-
заційних розрахунків є геометричні розміри сильфона (товщина стінки, внутрішній і 
зовнішній радіус округлень, число секцій) за умови, що напруги в матеріалі сильфо-
на мінімальні при заданому ході, який обумовлений актуатором. Деякі результати 
статичних розрахунків наведені на рис. 8.  
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в) 

Рисунок 8 – Статична деформація сильфона: а) вплив атмосферного тиску на 
механічну напругу; б) залежність механічної напруги від товщини стінки і дії атмо-

сферного тиску; в) деформований стан сильфона та розподіл механічної напруги 
У процесі роботи вимикача сильфон вакуумної камери піддається дії не тільки 

статичних, але і динамічних навантажень. При цьому необхідно враховувати втрати 
енергії в матеріалі сильфона в динаміці. Рівняння динаміки коливань сильфону: 













t
uvuGvG

t
v 




;0)( , (5) 

де  – щільність матеріалу;  – коефіцієнт, що враховує втрати енергії; v  – швид-
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кість руху матеріалу сильфона.  
Система (5) повинна бути доповнена початковими та граничними умовами: 

значення поверхневої сили; фіксація однієї із границь сильфона і завдання динаміки 
руху іншої границі як функції часу S(t), отриманої на підставі розрахунків глави 2 і 
обраної для найбільш важкого режиму роботи сильфона: початкова швидкість руху 
– 1,5 м/с, кінцева швидкість руху – 2,3 м/с. Коефіцієнт втрат енергії коливань в (5) 
визначався на підставі рівняння: 

0)( 22 
n

n uGu  ,   де – n  власні частоти коливань. (6) 

Результати розрахунків для сильфона з товщиною стінки 0,1 мм та 0,2 мм пока-
зані на рис. 9. 

108, Па 

t, c 

а) 

108, Па 

t, c 

б) 
Рисунок 9 – Динамічні напруги сильфона: 

а) товщина стінки 0,1 мм; б) товщина стінки 0,2 мм 
 

Порівняльний аналіз показує, що динамічні характеристики актуаторів збіль-
шують максимальні механічні напруги в сильфоні приблизно 20%, у порівнянні зі 
статичними напругами. Отримані дані можуть бути використані для визначення 
втомної витривалості сильфона відповідно до технічних вимог по кількості робочих 
циклів вимикача, яка здійснювалася за результатами розрахунку циклічної напруги 
по Мізесу в найнебезпечніших перетинах: 

 
11

11

)1()1(
2









RR

; B  4.01 ; T1 ; 
max

min




R , (7) 

де    – допустима напруга при циклічному навантаженні; 1  – границя витривало-
сті при симетричному циклі; 1 – границя витривалості при статичному наванта-
женні; R – коефіцієнт асиметрії циклу.  

Результати проведених розрахунків наведені в табл. 1. (Умова вибору матеріалу 
та геометрії сильфона наступна: ][max  ). Динаміка актуаторів істотно впливає так 
само і на механічні напруги, що виникають у контактах вакуумного вимикача, які в 
динамічних режимах можуть значно перевищувати статичні (початкове та кінцеве 
статичне контактне натискання дорівнює 2 кН та 2,5 кН на полюс). 
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Таблиця 1 – Допустимі механічні напруги (Па) у циклічному режимі 
Товщина стінки 

0,1 мм 
Товщина стінки 

0,15 мм 
Товщина стінки 0,2 

мм Марка 
сталі 

В, 

108 
Т 

108 
мах108 []108

 мах []108
 мах108 []108

 

36НХТЮ 12 10 8,47 7,63 7,89 
40КХНМ 26 23 17,6 17,0 17,7 
40КХНМВТЮ 21 19 

6,29 
15,6 

8.49 
13,9 

8,3 
14,5 

 Отже, для визначення динамічних механіч-
ної напруги у матеріалі контактів необхідно: ви-
значити величину максимальної динамічної де-
формації контактної системи; визначити коефіці-
єнт динамічності і механічні напруги, що вини-
кають у матеріалі. При цьому хвильовими проце-
сами в контакт-деталях будемо нехтувати. 
Спрощена схема приводу показана на рис. 10.  

Так як найбільший інтерес становлять зна-
чення максимальної деформації системи, то для 
їхнього визначення можна скористатися рівнян-
ням: 

 dffFfFKW
f

defuk  
max

0
max0 )( ,                        (8) 

де Wk – кінетична енергія рухомої приведеної ма-
си; Ku – коефіцієнт удару; F0 – сила контактного 
натискання; fmax – максимальне значення динамі-

чної деформації; Fdef(f) – сила деформації контактів, яка визначалась зі статичного 
розрахунку по рівнянням теорії пружності (4) ffFdef  810882.2)( [Н]. 
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r, м 
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*108 
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б) 

Рисунок 11 – Динаміка зміни контактного тиску залежно від швидкості 
 рухомого контакту: а) 1 – 0,3 м/с; 2 – 0,82 м/с; 3 – 1,3 м/с; 4 – 1,82 м/с; 5 – 2,3 м/с;  

б) розподіл зусиль по тілу контактів 
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Рисунок 10 – Кінематична  

схема приводу: 
1 – нерухомий контакт; 

 2 – рухомий контакт; 3 – тяга; 
4 – якір; 5 – котушки;  
6 – постійні магніти;  

7 – площина приведення сили 
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Як випливає з рис. 11, пластичні 
деформації спостерігаються тільки в 
області контакту, що усувається приро-
блянням контакт-деталей. В інших час-
тинах контактів зусилля не перевищу-
ють межу пружності матеріалу. При 
цьому середній коефіцієнт запасу по 
допустимим напругам дорівнює 2,5. 
Отже, навіть максимальна швидкість 
співударяння контактів під дією актуа-
тора не викликає незворотних деформа-
цій у контакт-деталях (за винятком ма-
лої області безпосереднього зіткнення 
при першому ударі).  

У процесі експериментальних до-
сліджень роботи приводу вимикача на макетних зразках було встановлено: на вал, 
який кріпиться в двох підшипниках без проміжних опор, діють значні зусилля, вна-
слідок чого вал деформується, а провал контактів і зусилля їх натискання зменшу-
ються (щодо сил, розрахованих для абсолютно жорсткого вала), провал контактів 

зменшується на 0,9–1 мм; деформації 
вала носять складний характер (вигин і 
крутіння), внаслідок чого в підшипни-
ках виникають не тільки радіальні, але 
і осьові сили; крутильні коливання ва-
лу, що виникають в динамічних режи-
мах, впливають на хід і силу контакт-
ного тиску (рис. 12). Тому, завданням 
дослідження було створення моделі 
для розрахунку зусиль і деформацій 
приводного вала в статичному і дина-
мічному режимах з метою визначення 
впливу вказаних вище параметрів на 
роботу вакуумного вимикача та отри-
мання рекомендацій по проектуванню 
приводного механізму. Порівняльні 
розрахунки коливання валу наведені 
на рис. 13. 

У четвертому розділі досліджено вплив динамічних характеристик актуаторів 
на здатність до вмикання та термічну стійкість вакуумного вимикача. Важливість 
досліджень визначається параметрами вимикача, так при напрузі у 6–10 кВ, номіна-
льний струм дорівнює 1250 А, максимальний струм вмикання – 52 кА, струм термі-
чної стійкості – 20 кА протягом 3 секунд. 

Розрахунок здатності вимикача до вмикання базується на розрахунку парамет-
рів вібрації рухомого контакту. Частина даних є заданими, а частина визначалася із 
розрахунку динаміки бістабільного актуатора та розв'язання контактної задачі теорії 
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4 2 
2 4′ 

4 
1 z 

x y 

Рисунок 12 – Конструкція вала вимика-
ча, де 1 – осі кріплення вала в підшип-

никах; 2 – площі докладання зусиль 
пружин, що відключають (якщо вони 
передбачені); 3 – вісь кріплення тяги 

електромагнітного актуатора; 4, 4 '– вісі 
кріплення тяг рухомих контактів в 

крайніх і середньому полюсах; x, y, z – 
осі системи координат 
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Рисунок 13 – Часові залежності ходу осей 

тяг контактів: 1, 2 – експеримент; 3 – 
розрахункове значення ходу в крайньому  
полюсі; 4 – розрахункове значення ходу в 

середньому полюсі 
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пружності (4). 
Нелінійне рівняння динаміки рухомого контакту: 

0)0(,0)0(;)())(()()(
02

2

v
dt

dxxtScFtxF
dt

tdx
dt

txdm def  , (9) 

де: 
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)(,
)(),(

)(;
0)(,0

0)(,
;

0)(,0
0)),((

)(
maxmax

max


























StSS
StStS

tS
tx
tx

tx
xtxF

xF def
def  (10) 

де S(t) – динаміка руху актуатора, яка отримана в розділі 2;   – коефіцієнт розсію-
вання енергії при ударі; )(xFdef  – сила деформації контактної системи, яка отримана 
з попередніх розрахунків. 

Нелінійна задача (9), (10) була вирішена за допомогою чисельних методів. Ре-
зультати розрахунку механічної вібрації контактів наведені на рис. 14. 
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б) 

Рисунок 14 – Параметри вібрації контактів в залежності від швидкості 
 їх замикання: а) шлях рухомого контакту; б) зміна швидкості рухомого контакту 

 
По (9), (10) були розраховані значення вібрації контактів при вмиканні залежно 

від їхньої початкової швидкості. (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Сумарний час відскоку контактів у функції швидкості замикання 
V, м/с 0 1 1.5 2 2.3 
t, с 0 310–4 6,610–4 9,410–4 11,510–4 

На підставі розрахунків (9), 
(10) та табл. 2 були визначені 
параметри впливу короткої дуги 
на поверхню контактів. Так як 
припустимий час вібрації дорів-
нює 2 мс, то отримані значення 
є цілком прийнятними і відпові-
дають технічним вимогам на ва-
куумні камери. Для розрахунку 
області зварювання контактів 
була розглянута модель, яка по-
казана на рис. 15 з часовою за-
лежністю вхідної потужності 
електричної дуги.  

Система розрахункових рі-
внянь, що описують процес: 
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де c – теплоємність;  – густина речовини для кожної з фаз;  – теплопровідність для 
рідкої і твердої фази речовини; 1 – температура області розплаву; 2 – температура 
твердої фази; )(t  – рухома межа фронту випаровування; )(t  – рухома межа фрон-
ту плавлення.  

Розв'язання задачі (11) можна надати у вигляді: 
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де 





c
a  – коефіцієнт температуропровідності речовини.  

Невідомі постійні знаходяться із граничних умов та  співвідношень (13):  
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де Ue(t) – еквівалентний анодний спад напруги електричної дуги; i(t) – надструм ко-
нтактів; Qi – прихована теплота випаровування матеріалу; Qp – прихована теплота 

 

q(t) 
(t) 

(t) 

 Ud 

t 

t1 t2 t3 t0  
а)                              б) 

Рисунок 15 – Модель дії теплового потоку 
на контактну поверхню а) дія теплового пото-

ку; б) часова залежність впливу дуги під час ві-
брації, де q(t) – вхідний тепловий потік, обумо-
влений електричною дугою; (t) – рухома гра-
ниця області кипіння матеріалу; (t) – рухома 

границя фронту плавлення 
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Рисунок 17 – Динаміка областей випаровування  

і плавлення  

плавлення матеріалу, k – температура кипіння матеріалу; p – температура плав-
лення; 0 – температура віддаленої області. 

Значення максимальної сили зварювання контактів за результатами розв'язання 
(12) відносно )(t  і )(t  для струму вмикання з урахуванням аперіодичної складової 
залежно від фази вмикання показані на рис. 16. 
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Рисунок 16 – Залежність максимальної сили зварювання в залежності від швидкості 

замикання контактів і фази вмикання 
 

З рис. 16 випливає, що максимально можлива сила зварювання менше, ніж сила 
початкового контактного натискання (2000 Н), що підтверджує працездатність сис-
теми.  

На рис. 17 показано приклад динаміки зростання областей плавлення і випаро-
вування матеріалу контактів з урахуванням аперіодичної складової струму вмикання 

при швидкості замикання кон-
тактів 2,3 м/с (найбільша віб-
рація). Отримані результати 
дозволяють стверджувати, що 
для досліджуваних актуаторів 
навіть при самих несприятли-
вих умовах замикання контак-
тів можлива сила їхнього зва-
рювання не перевищує сили 
контактного натискання. От-
же, буде мати місце надійна 
робота вимикача для усього 
діапазону швидкостей руху 
якоря актуаторів. 

Розроблена мультифізич-
на модель дозволила усунути 
таке небезпечне явище, як  

«вторинна» вібрація контактів і яка спостерігалась на деяких дослідних зразках.  
Ефективним способом усунення вібрації контактів і зниження динамічних на-



 

 

17 

вантажень на привод є використання рідинного демпфера, яке було досліджено у 
роботі. 

Математичне моделювання дії демпферу було проведено на підставі розв'язання 
рівнянь Нав’є – Стокса (14).  
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де u  – вектор швидкості;  – щільність; p – тиск;  – в'язкість; U – потенційна енер-
гія об'ємних сил. 

Приклад розрахунку поля швидкості руху рідини показано на рис. 18. 

Рухома частина 

 
Рисунок 18 – Поле швидкостей рідини в демпфері 

 
Залежність протидіючої сили від швидкості розраховувалась по (15): 
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 – протидіюча сила; n  – вектор зовнішньої нормалі до поверхні; S – поверхня 
інтегрування. 

Значення протидіючої сили залежно від швидкості руху поршня та рідинного 
проміжку були одержані на підставі розв’язання (14, 15): 
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де V – швидкість руху системи, зв’язаної з поршнем демпферу. 
Приклад результатів розв'язання (1), (2) з урахуванням (14 – 16) показано  

на рис. 19. Швидкість контактів (рис. 19) у момент зіткнення вдалося зменшити 
більш ніж у сім разів, що знижує кінетичну енергію удару майже у 50 разів, а дина-
мічна тягова характеристика актуатора наближається до статичної. Час вмикання 
при цьому зріс з 25 мс до 86 мс, але даний параметр не є особливо істотним і його 
можна зменшити завдяки конструктивних заходам та вибором параметрів демпферу. 
Отже, демпфування є ефективним способом не тільки зниження навантажень на 
привод, а і способом усунення первинної і вторинної вібрації контактів, що важливо 
при розрахунках здатності вимикача до вмикання. 

Подальші дослідження стосувались термічної стійкості вимикача, яка проводи-
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лось на підставі розробленої мультифізичної моделі і яка пов’язана з характеристи-
ками актуатора. 
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Рисунок 19 – Часова залежність швидкості руху якоря: 

1 – без демпфування; 2 – з демпфуванням 
 

Мультифізична модель процесу термічної стійкості: 
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(17) 

де , G – параметри;  – температура; 0 – температура віддаленої точки;  
m – середня температура контактної поверхні; c – об'ємна теплоємність; 
  – щільність струму контактів; s – питомий опір; I – діюче значення струму;  
k – теплопровідність; ae – еквівалентний радіус площі контакту;  
A – постійна Лоренца. 

Результати розрахунку залежності контактного тиску та розміру контактної по-
верхні в залежності від температури контактної поверхні ( рис. 20). 

 

r, м 

108 ,Пa  
0 

0,95 

 
Рисунок 20 – Зміна радіусу площі контакту і питомого тиску у функції темпера-

тури контактної поверхні в долях температури плавлення міді для однієї з фіксова-
них сил контактного натискання 
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По результатах рис. 20, були розраховані значення еквівалентного радіусу пло-
щі контакту та перехідного контактного опору в залежності від температури повер-
хні та сили контактного натискання (рис. 21). 

Розрахунки проводилися при апріорі заданому часі дії аварійного надструму 
тривалістю 3 секунди і діючому значенні аварійного надструму – 20 кА. 

 

, 0С 

ae, м 
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а) 
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б) 

Рисунок 21 – Результати розрахунку радіусу контактної площі та опору в  
функції температури контактної поверхні:  

а) еквівалентний радіус площі контакту; б) перехідний контактний опір 
 

Результати розрахунків у вигляді залежності температури контактної поверхні 
від сили контактного натискання і аварійного надструму представлені на рис. 22. 

Розроблена мультифізична 
модель дає можливість розрахува-
ти температуру нагріву контактної 
поверхні вакуумного вимикача для 
параметрів заданих у міжнародних 
стандартах: наскрізний струм ко-
роткого замикання 20 кА; час дії – 
3 секунди; кінцеве контактне нати-
скання на полюс – 2,5 кН, або піді-
брати такі умови, при яких темпе-
ратура контактної поверхні не пе-
ревищувала би температуру почат-
ку "холодного" зварювання конта-
ктів. 

З рис. 22 випливає, що при за-
даних параметрах температура ко-
нтактної поверхні буде не більш 

300 0С (що в три рази менше за температуру плавлення), це дозволяє зробити висно-
вок про відповідність параметрів контактної системи умовам термічної стійкості 

 m, 0С 

I, kA 

Fk=3500 Н 

Fk=3000 Н 

Fk=2500 Н 

Fk=2000 Н 

 
Рисунок 22 – Температура контактної повер-
хні залежно від аварійного надструму і кон-

тактного натискання через час 3 секунди 
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(відсутність зварювання плавленням та "холодного" зварювання).  
Отримані дані дозволяють стверджувати: результати, отримані в даній роботі, 

добре узгоджуються з експериментальними результатами, які наведені в літературі; 
на температуру контактної поверхні в режимі протікання наскрізного струму істотно 
впливає температура віддаленої від контактної поверхні точки, з урахуванням якої і 
необхідно вибирати величину контактного натискання, а розроблена модель дозво-
лила розрахувати параметри термічної стійкості контактів вакуумного вимикача і 
зробити висновок про відповідність параметрів контактної системи та досліджених 
актуаторів міжнародним стандартам. 

Розрахунки показують, що 
температуру контактної поверхні 
можна суттєво знизити за рахунок 
збільшення перетину контактів 
(рис. 23). Так, при фіксованому 
контактному натисканні у 2 кН та 
діючому струмі 33 кА можна зме-
ншити температуру контактної 
поверхні більш ніж у двічі,  з 
800С до 360С. 

У п'ятому розділі були до-
сліджені і проаналізовані моделі 
схем підключення котушок актуа-
торів до джерел електричної енер-
гії (постійна напруга та накопичу-
вальний конденсатор) вимикача 

VM1 (ABB) та нових схем форсованого підключення котушок актуатора. 
Одну з досліджуваних математичних імітаційних моделей схем форсованого 

підключення котушок актуатора до джерел енергії наведено на рис. 24. 
 

Y1 Y2 

VS1 VS2 

C B R1 R2 
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R3 
R4 

GTO2 

  

 
Рисунок 24 – Схема підключення котушок актуатора до джерела енергії: 

СВ – блок керування; Y – котушки; VS, GTO – тиристори; R1, R2 – додаткові ре-
зистори; R3, R4 – нелінійні резистори 

 

 m, 0С 

D, мм  
Рисунок 23 – Температура контактної  

поверхні залежно від діаметра контактів при  
струмі 33 кА за час 3 секунди 
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Напруга у схемі при підключенні її до джерела енергії показана на  
рис. 25.  

 U1, В 

U2, В 

t, с 

t, с 
 

 
Рисунок 25 – Напруга на котушках, 1 – котушка вмикання,  

2 – котушка відмикання 
 

На підставі розглянутих моделей були підібрані параметри схеми (зокрема, не-
лінійні опори та додаткові опори), що забезпечують її роботу і усувають неприпус-
тимі перенапруги, що виникають на елементах під час комутації. Показано доціль-
ність використання конденсатора як джерела енергії при аварійному відключенні 
вимикача у випадку зникнення напруги в колі керування. В роботі було також до-
сліджено інверторну схему живлення котушок актуатора (рис. 26). Результати моде-
лювання схеми (рис. 26), показані на рис. 27, де видно відсутність перенапруги за-
вдяки захисним діодам. Також схема (рис. 26), при підключенні її до конденсатора, 
дає можливість невеликої рекуперації енергії (рис. 28). 
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Рисунок 26 – Інверторна форсована схема підключення котушок актуаторів: СВ – 

блок керування; VT1...VT4 – біполярні силові транзистори (IGBT); VD1… VD4 – за-
хисні діоди; Y – котушки актуатора; R – додатковий опір; FU – запобіжник 
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 U1, В 

t, с 

t, с 

U2, В 

 
 

Рисунок 27 – Напруги на котушках при  підключення їх до джерела постійної 
напруги 

 
 

t, с 

Uc, B 

 
Рисунок 28 – Зміна напруги на конденсаторі живлення та рекуперація енергії 

 
В роботі була досліджена і проаналізована можливість зменшення швидкості 

руху актуаторів завдяки подачі на його котушки імпульсної напруги в залежності 
від координати хода якоря з метою зменшення кінцевої швидкості замикання конта-
ктів. Результати розрахунку відповідно до двох випробуваних варіантів при вмикан-
ні актуаторів показано на рис. 29, де показані значення рушійних сил і хід якоря ак-
туаторів залежно від часу. 

З рис. 29 явно видно зворотно-поступальний характер руху якоря, що свідчить 
про появу вторинної вібрації контактів, що є неприпустимим. На підставі проведе-
них розрахунків можна стверджувати, що подача імпульсної напруги на котушки 
малоефективна і приводить до розмикання контактів приводом вимикача на декіль-
ка мілісекунд (3,5 мс), що неприпустимо і цей спосіб зменшення швидкості зіткнен-
ня контактів можна вважати невдалим.  
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Рисунок 29 – Результати порівняльного розрахунку постійної подачі напруги та 
імпульсної: а) хід якоря; б) рушійна сила, де: 1 – постійна напруга; 2, 3 – імпульсна 

напруга 
 
Таким чином, аналіз роботи схем, які використовує концерн АВВ та досліджен-

ня нових електричних схем форсованого підключення актуаторів до джерел енергії 
дозволив розробити рекомендації з їхнього застосування та розрахувати їхні параме-
три відповідно до характеристик досліджуваних актуаторів. 

ВИСНОВКИ 
Проектування і розробка нових електромеханічних пристроїв, характеристики 

яких були б на рівні сучасних світових стандартів, вимагає нових методів і підходів 
до вирішення таких задач. 

У зв'язку з цим в дисертаційній роботі, в світлі подальшого розвитку теорії 
електричних апаратів, була вирішена науково-технічна проблема в напрямку уточ-
нення характеру протікання динамічних процесів (електромагнітних, теплових, ме-
ханічних) в вакуумних вимикачах за допомогою мультифізичних моделей, на під-
ставі аналізу яких були розроблені і обґрунтовані технічні рішення, спрямовані на 
удосконалення конструкції вакуумних вимикачів, а також підвищення надійності їх 
роботи. 

У роботі були отримані такі результати і зроблені наступні висновки. 
1. Проаналізовано конструкції вакуумних вимикачів середньої напруги і ви-

значено найбільш перспективні конструкції, показано, що вирішення виникаючих 
проблем при проектуванні та вдосконаленні вимикачів можливо тільки на базі скла-
дних мультифізичних моделей, що враховують динаміку як самого актуатора, так і 
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механічні характеристики приводного механізму, а також електричних схем під-
ключення актуатора до джерел енергії. 

2. Розроблено мультифізичну модель, що зв'язує процеси нестаціонарного 
електромагнітного поля в нелінійному неоднорідному провідному середовищі, що 
включає постійні магніти, з нелінійними процесами в електричному колі і механіч-
ними процесами руху якоря актуатора, що дозволяє за допомогою математичних 
співвідношень описати складний динамічний процес роботи вимикача. 

Дослідження розробленої мультифізичної моделі актуатора дозволило отрима-
ти ряд наукових і практичних результатів, а саме: 

– отримані аналітичні функції, які добре апроксимують магнітні властивості 
феромагнетика, що дозволило істотно поліпшити збіжність і стійкість розв’язання 
отриманої системи диференційних рівнянь в часткових похідних; 

– отримано чисельне розв’язання рівнянь розробленої мультифізичної моделі, 
яка пов'язує процеси в електромагнітному полі з процесами в нелінійних електрич-
них і механічних колах; 

– подальший розвиток отримали підходи стосовно комп'ютерного моделюван-
ня електромагнітного поля в неоднорідному нелінійному середовищі, що проводить 
електричний струм, при наявності постійних магнітів в нестаціонарних режимах, що 
дозволяє отримати кількісні та якісні характеристики динамічних процесів, які від-
буваються в складних нелінійних електромеханічних системах; 

– досліджено і проаналізовано різні варіанти конструкції актуаторів вакуумно-
го вимикача при підключенні їх до різних джерел енергії та рекомендовані констру-
кції, що найбільшою мірою враховують вимоги міжнародних стандартів IEC60694 і 
IEC62271-100; 

– досліджені і проаналізовані умови форсованого підключення актуаторів до 
різних джерел енергії, показано перевагу форсованого підключення і на підставі оп-
тимізаційних розрахунків визначені електричні параметри, які забезпечують найбі-
льшу швидкодію і надійність роботи; 

– достовірність отриманих результатів підтверджена порівняльним аналізом 
розрахункових і експериментальних даних, отриманих на макетних зразках актуато-
рів – величина помилки становить 5–15 %, причому, остання цифра відноситься до 
часу, коли якір актуатора прийшов в кінцеве положення, а контакти вимикача вже 
замкнулися; 

– на підставі проведених розрахунків розроблені рекомендації, які полягають в 
уточненні геометричних параметрів актуаторів і їх обмотувальних даних, спрямова-
них на підвищення надійності, швидкодії і стабільності роботи вимикача; 

– на підставі отриманих рекомендацій були створені діючі дослідні зразки ак-
туаторів, що враховують вимоги міжнародних стандартів IEC60694 і IEC62271-100, 
як в статичних, так і в динамічних режимах роботи, що підтверджується відповід-
ними актами впровадження. 

3. На базі рівнянь теорії пружності та рівнянь динаміки актуаторів розроблена 
мультифізична модель, що дозволяє досліджувати вплив динамічних параметрів ак-
туаторів на механічні напруження в вакуумному сильфоні, контактах вимикача і 
приводному валу. 

Дослідження розробленої моделі дозволило отримати такі науково-практичні 
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результати: 
– проведено оптимізаційний розрахунок параметрів сильфона з метою мінімі-

зації механічної напруги при його статичній деформації під дією актуатора з ураху-
ванням атмосферного тиску; 

– отримані значення динамічних механічних напружень в сильфоні з ураху-
ванням характеристик досліджуваних актуаторів, що дозволило зробити висновки 
про їх відповідність вимогам, що пред'являються до конструкції вакуумних сильфо-
нів (максимальні напруження менше межі пружності); 

– розраховані параметри втомної витривалості вакуумного сильфона, що до-
зволило уточнити його геометричні та фізичні параметри, а також розробити реко-
мендації, спрямовані на підвищення надійності його роботи; 

– розрахована залежність механічного напруження в контактах в функції па-
раметрів актуатора (швидкість руху і контактне натискання), що дозволило визначи-
ти значення механічних напружень і місця їх локалізації; 

– доведено, що в нових контактах пластична деформація в області контактної 
поверхні виникає при швидкостях замикання більше 0,3 м/с, тому всі нові контакти 
потребують процесу приробляння; 

– показано, що механічні напруження в контактній системі не перевищують 
допустимих, що свідчить про надійну роботу вимикача; 

– розраховані статичні і динамічні напруження в приводному валу вимикача і 
підшипниках, що дозволило уточнити геометрію валу, його матеріал, вибрати під-
шипники відповідно до статичних і динамічних навантажень; 

– усвідомити причини зменшення ходу вала в реальних конструкціях і довес-
ти, що цей параметр мало впливає на значення контактного натискання вимикача, 
вибрати матеріал вала та підшипники, відповідно до статичних и динамічних наван-
тажень, які виникають у вимикачі. 

4. Розроблено модель здатності вимикача до вмикання аварійних надструмів 
на базі рівнянь руху, теорії пружності і теорії теплопровідності з урахуванням при-
хованої теплоти фазових переходів, що дає можливість якісно і кількісно оцінити 
брязкіт контактів, дослідивши здатність вимикача до вмикання з урахуванням дина-
мічних характеристик актуаторів. 

Дослідження розробленої мультифізичної моделі дозволило отримати ряд на-
ступних наукових і практичних результатів: 

– статистична обробка результатів дала можливість визначити функціональ-
ний зв'язок між швидкістю замикання контактів, часом брязкоту і кількістю відско-
ків, що дозволило надалі об'єднати механічну і теплову моделі в єдину модель; 

– показано, що сумарний механічний час брязкоту контактів з урахуванням 
динаміки актуаторів не перевищує 2 мс, що відповідає переліку технічних вимог, 
стосовно вакуумних камер; 

– розрахована динаміка рухомих границь фронтів випаровування і плавлення 
контактного матеріалу з урахуванням прихованої теплоти фазових переходів під ді-
єю короткої дуги під час брязкоту контактів в функції фази вмикання, кількості і 
тривалості відскоків, що дозволило більш точно, в порівнянні з попередніми мето-
диками, розрахувати максимальну силу зварювання контактів при вмиканні, а також 
розробити рекомендації по її зменшенню; 
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– показано, що максимальна сила зварювання контактів при заданому значенні 
струму, що вмикається, дорівнює 1590 Н, що менше початкової сили контактного 
натискання – 2000 Н, це дає підстави стверджувати, що досліджувані актуатори від-
повідають вимогам міжнародних стандартів IEC60694 і IEC62271-100 по здатності 
до вмикання аварійних надструмів; 

– показано, що в якості основного джерела живлення актуаторів доцільно ви-
користовувати коло з напругою 220 В постійного струму, так як це дозволяє змен-
шити швидкість замикання контактів в порівнянні з варіантом підключення котушок 
актуаторів до накопичувального конденсатору, конденсатор доцільно використову-
вати в якості резервного джерела живлення; 

– досліджено і проаналізовано причини виникнення вторинної вібрації конта-
ктів, що дозволило уточнити обмотувальні дані котушок актуатора і параметри на-
копичувального конденсатора, розробити рекомендації, спрямовані на усунення 
цього явища; 

– доведено, що вибором і оптимізацією параметрів гідравлічного демпфера, 
отриманих на підставі розв'язання рівнянь Нав'є – Стокса з урахуванням рівнянь ди-
наміки актуаторів, можна значно зменшити швидкість замикання контактів з  
2,3 м/с до 0,3 м/с, що дозволяє істотно зменшити їх брязкіт. 

Розроблено та досліджено модель мультифізичного процесу нагріву контактів 
вимикача при протіканні через його контакти наскрізного аварійного надструму. 
Модель базується на рівняннях теорії пружності і теплопровідності і дає можливість 
розрахувати термічну стійкість вимикача. 

Дослідження моделі термічної стійкості дозволило встановити наступне: 
– температуру і розміри контактної площадки в залежності від значень струму 

і часу його протікання, що дало можливість отримати функціональний зв'язок меха-
нічних параметрів контактної системи з теплофізичними і геометричними парамет-
рами контактів, яка використовується для дослідження термічної стійкості вимика-
ча; 

– при розрахунковому контактному натисканні, заданому аварійному над-
струмі і часі його протікання, середня температура контактної поверхні не переви-
щує 300 С, що виключає як зварювання контактів плавленням, так і холодне зварю-
вання контактів; 

– встановлено, що температура і динаміка температури контактної поверхні 
істотно залежить від температури віддаленої від контактної площадки точки, що ра-
ніше не враховувалося, це дозволило розробити рекомендації щодо підвищення те-
рмічної стійкості вимикача шляхом зміни форми контактної поверхні і перетину ко-
нтактів. 

5. Розроблено та досліджено комп'ютерні імітаційні моделі схем керування ак-
туаторами, що дало можливість проаналізувати й уточнити складний характер пере-
хідних процесів в нелінійних електричних колах з взаємною індуктивністю, керова-
них напівпровідниковими ключами. 

Розроблені імітаційні моделі схем керування актуаторами дозволили отримати 
такі науково-практичні результати: 

– проаналізовано роботу існуючих схем, отримані їх якісні та кількісні харак-
теристики, що дало можливість глибше усвідомити фізику процесів, що протікають і 
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розробити рекомендації по уточненню параметрів схем відповідно до характеристик 
досліджених актуаторів; 

– досліджено моделі схем форсованого підключення актуаторів до силових кіл 
з різними джерелами енергії, в результаті чого були визначені параметри напівпро-
відникових ключів і розроблені рекомендації, спрямовані на усунення можливих пе-
ренапруг в процесі комутації; 

– доведено, що більш надійною і більш простою є інверторна схема керування 
актуатором з мікропроцесорним керуванням, яка дозволяє відмовитися від неліній-
них обмежувачів перенапруг в колі котушок, використання такої схеми дозволяє ча-
стково повернути енергію, що збільшує час розряду накопичувального конденсатора 
і підвищує надійність роботи вимикача; 

– показано, що накопичувальний конденсатор, зважаючи на значне зниження 
напруги на ньому в процесі комутації, доцільно використовувати в якості резервно-
го джерела живлення; 

– завдання спеціальних режимів роботи схем підключення актуатора до дже-
рел енергії для зменшення швидкості замикання контактів вимикача недоцільно, 
оскільки призводить до появи вторинної вібрації контактів, що неприпустимо; 

– аналіз роботи схем підключення актуаторів до силових кіл за розробленими 
математичними моделями дозволив істотно заощадити час і матеріальні ресурси при 
створенні макетних зразків, виключивши безліч помилок; 

– отримані в процесі дослідження математичних моделей рекомендації щодо 
схем керування актуаторами, були перевірені на фізичних моделях, які на практиці 
підтвердили свою працездатність. 

6. Основні науково-технічні результати дисертаційної роботи впроваджені в 
ТОВ «АВМ Ампер» м. Кременчук; ТОВ НВП «Укренергокомплекс-2»,  
м. Харків; навчальному процесі НТУ «ХПІ» в дисциплінах спеціальності «Електри-
чні машини і апарати», дипломному проектуванні та науково-дослідних роботах, що 
проводяться на кафедрі. 
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електромеханіка. – Харьков: НТУ “ХПІ”, 2011. – №3. С. 15 – 17. 

14. Байда Е. И. Влияние добавочного сопротивления на время трогания двух-
позиционного электромагнита с магнитной защелкой вакуумного выключателя сре-
днего напряжения / Е.И. Байда // Електротехніка і електромеханіка. – Харьков: НТУ 
“ХПІ”, 2011. – №4. – С. 13 – 15. 

15. Байда Е. И. Расчет статической деформации сильфона вакуумных выклю-
чателей среднего напряжения / Е. И. Байда // Електротехніка і електромеханіка. – 
Харьков: НТУ “ХПІ”, 2011. – №6. – С. 15 – 16. 

16. Байда Е. И. Расчет динамики деформации сильфона вакуумных выключа-
телей среднего напряжения / Е.И.Байда // Електротехніка і електромеханіка. – Харь-
ков: НТУ “ХПІ”, 2012. – №1. – С. 15 – 18. 

17. Байда Е. И. Теоретический расчет сил сваривания контактов при замыка-
нии их на аварийные сверхтоки / Е.И.Байда // Електротехніка і електромеханіка. – 
Харьков: НТУ “ХПІ”, 2012. – №3. – С. 11 – 13. 

18. Байда Е. И. Исследование влияния усилия сжатия на переходное сопротив-
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ление разрывных электрических контактов / Е. И. Байда, О. Г. Волкова, В. С. Лупи-
ков // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут». – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – №28. – С. 12 – 21. 

Здобувачем проведено розрахунки розмірів контактної площі методом скін-
ченних елементів в разі нормального та тангенціального направлення сили натис-
кання с різними коефіцієнтами тертя. 

19. Байда Е.И. Математические модели подключения бистабильных поляризо-
ванных актуаторов к источникам энергии / Е. И. Байда // Вісник Національного тех-
нічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ»,  
2012. –  №49. – С. 3– 8. 

20. Байда Е. И. Динамика нечеткого срабатывания бистабильного электромаг-
нитного актуатора на базе высококоэрцитивных постоянных магнитов / Е. И. Байда 
// Електротехніка і електромеханіка. – Харьков: НТУ «ХПІ», 2012. – №5. –  
С. 18 – 20. 

21. Байда Е. И. Математическая модель расчета динамики двухпозиционных 
электромагнитных актуаторов вакуумных выключателей среднего напряжения / Е. 
И. Байда // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск, 2013. – 
№1. – С. 136 – 141. 

22. Байда Е. И. Теоретическая оценка температуры контактной поверхности 
вакуумного выключателя средних напряжений при протекании по ним токов корот-
кого замыкания / Е. И. Байда // Журнал научных публикаций аспирантов и доктора-
нтов. – Курск, 2013. – №3. – С. 174 – 179. 

23. Байда Е. И. Один из путей снижения скорости движения контактов вакуу-
мных выключателей / Е.И.Байда // Электрика, изд-во «Наука и технология». – Моск-
ва, 2013. – №4. – С. 4 – 7. 

24. Байда Е. И. Влияние магнитной проницаемости и удельного сопротивле-
ния магнитопровода бистабильных поляризованых актуаторов на время трогания / 
Е. И. Байда // Електротехніка і електромеханіка. – Харьков: НТУ “ХПІ”, 2013. – №3. 
– С. 18 – 20. 

25. Байда Е. И. Моделирование процесса отключения моностабильного элект-
ромагнитного актуатора с постоянными магнитами материалов / Е.И.Байда // Жур-
нал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск, 2013. – №6. –  
С. 209 – 213. 

26. Baida E. I. Influence of the form of the applied voltage on the switching parame-
ters of a polarized bistable actuator / Russian Electrical Engineering. July 2013, Volume 
84, Issue 7 Pages 353–356. [Scopus] 

Байда Е. И. Влияние формы приложенного напряжения на параметры сраба-
тывания бистабильного актуатора / Е. И. Байда // Электротехника – Москва: 2013. – 
№7. – С. 2 – 5. [Scopus] 

27. Байда Е. И. Влияние гидравлического демпфера на динамику двухпозици-
онного  поляризованного актуатора / Е.И. Байда // Електротехніка і електромеханіка. 
– Харьков: НТУ “ХПІ”, 2013. – №5. – С. 15 – 19. 

28. Bayda, Ye. I.  Characteristic of monostable actuator starting / Ye. I. Bayda, , S. 
V.  Vyrovets // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. Issue 6, 2014, 
Pages 72 – 77. [Scopus] 
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Байда Е. И. Характеристики трогания моностабильного актуатора / Е.И. Байда, 
С. В. Выровец // Науковий вісник Національного гірничого університету. науково-
технічний журнал, 2013. – №6 (138). – С. 72 – 77. [Scopus] 

Здобувачем розроблена математична модель та перевірена її адекватність 
відносно різних конструкцій актуатора. Розглянуто параметри зрушення та зале-
жності вихрових струмів від напруги на конденсаторі та механічної протидіючої 
сили. 

29. Baida E. I. Peculiarities of calculation of magnetic systems with short-circuited 
secondary windings in in-plane formulation / E. I. Baida //ELECTRICAL 
ENGINEERING & ELECTROMECHANICS. Issue 5.   Pages: 18 – 22. Published: 2015. 
[Web of science] 

Байда Е. И. Особенности расчета магнитных систем с короткозамкнутыми 
вторичными обмотками в плоскопараллельной постановке / Е. И. Байда // Електро-
техніка і електромеханіка. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2015. – №5. С. – 18 - 22. [Web of 
science] 

30. Baida E. I. A refined mathematical model of multiphysics processes for mag-
netic pulse treatment of materials / E. I. Baida // ELECTRICAL ENGINEERING & 
ELECTROMECHANICS.  Issue 2.   Pages: 41 – 47. Published: 2015. [Web of science] 

Байда Е. И. Уточненная математическая модель процессов магнитно-
импульсной обработки материалов / Е. И. Байда // Електротехніка і електромеханіка. 
– Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – №2. С. – 41 – 47. 22. [Web of science] 

31. Baida E. I. Investigation of mechanical stresses in the drive shaft of mv vacuum 
circuit breaker/ E. I. Baida, B. V. Klymenko // ELECTRICAL ENGINEERING & 
ELECTROMECHANICS. Issue 1. Pages: 10 – 15. Published: 2017. [Web of science] 

Байда Е. И. Исследование механических напряжений в приводном валу ваку-
умного выключателя средних напряжений/ Е. И. Байда, Б. В. Клименко// Електроте-
хніка і електромеханіка. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – №1. С. – 10 - 15. 22. [Web of 
science] 
  Здобувачем розроблена математична модель та проведені всі розрахунки. 
Розроблені рекомендації відносно застосування матеріалу привідного вала вимика-
ча, вибору підшипників. 

АНОТАЦІЇ 
Байда Є.І. Мультифізичні моделі високовольтних вакуумних  

вимикачів з бістабільними поляризованими актуаторами в динамічних режи-
мах. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктор технічних наук за спеціальні-
стю 05.09.01 "Електричні машини і апарати" (141 – електрична інженерія). – Націо-
нальний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, 
2018 р.  

У дисертаційній роботі розглянуто проблеми створення мультифізичних моде-
лей, що використовуються при дослідженні і проектуванні вакуумних вимикачів се-
редньої напруги.  

Об'єкт дослідження – нестаціонарні електромагнітні процеси в неоднорідному, 
нелінійному, рухомому середовищі, що проводить електричний струм і включає в 
себе висококоерцитивні постійні магніти; процеси, пов'язані з теорією пружності, 
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механікою твердого тіла, явищами в нестаціонарних теплових полях і теорією меха-
ніки суцільних середовищ. 

Предмет дослідження – вакуумні вимикачі з бістабільними поляризованими ак-
туаторами та закономірності їхньої роботі в динамічних режимах; закономірності та 
механізм статичної і динамічної деформації контактної системи вимикача під впли-
вом актуатора; здатність вимикача до вмикання та його термічна стійкість під дією 
аварійних надструмів; рідинні демпфери; електричні схеми керування актуатором. 

Методи дослідження – дослідження електромагнітних, механічних, теплових 
процесів і процесів течії рідини базуються на аналітичних і чисельних математичних 
моделях, які враховують найбільш суттєві лінійні та нелінійні взаємозв'язки між 
явищами. Чисельні розв'язання диференційних рівнянь в часткових похідних прово-
дяться в спеціальних прикладних пакетах програм, достовірність результатів яких 
багаторазово перевірена і не викликає сумнівів, а також програмах, написаних здо-
бувачем, які перевірені експериментально. 

В роботі отримані такі наукові результати. 
Вперше розроблена модель динаміки поляризованого бістабільного актуатора з 

постійними магнітами, що базується на розрахунках нестаціонарного електромагні-
тного поля в нелінійному неоднорідному середовищі, що проводить електричний 
струм та містить постійні магніти з урахуванням руху частин актуатора у взаємодії з 
нелінійними рівняннями електричного кола і руху. Розраховані параметри форсова-
ного підключення актуаторів та надано рекомендації щодо конструкції та парамет-
рів актуаторів. 

Розроблено мультифізичні моделі дослідження впливу параметрів актуаторів на 
статичні і динамічні механічні напруження в сильфоні вакуумної камери, отримані 
рекомендації з вибору оптимальної конструкції сильфона і його довговічності, роз-
рахована його втомна витривалість. Розроблено модель впливу параметрів актуато-
рів на динамічні механічні напруження в контактній системі та механізмі вимикача, 
що базується на теорії пружності, завдяки чому була розрахована геометрія привод-
ного вала та обраний його матеріал та підшипники. 

Вперше розроблено мультифізичні моделі, що дозволяють визначити вплив ди-
намічних характеристик актуатора на здатність вимикача до вмикання аварійного 
надструму: визначена динаміка зіткнення і час вібрації контактів; вирішена теплова 
задача Стефана з урахуванням теплоти фазових переходів і визначена можлива сила 
зварювання контактів; надано рекомендації щодо зниження швидкості зіткнення ко-
нтактів за рахунок застосування рідинного демпфера засновані на рівняннях Нав'є – 
Стокса і динаміки руху актуатора; розроблена модель нагріву і деформації контакт-
ної поверхні і на її основі надані рекомендації щодо розрахунків необхідної сили 
контактного натискання і геометрії контактів за умов термічної стійкості. 

Досліджено та проаналізовано оригінальні моделі схем підключення котушок 
актуатора до різних джерел електричної енергії, надано рекомендації щодо їх прак-
тичної реалізації. 

Результати дослідження були перевірені на макетах, дослідних зразках які під-
твердили отримані рекомендації та висновки і використовувались при розробці ва-
куумних вимикачів. 

Впровадження основних наукових і практичних результатів дисертаційної ро-



 

 

32 

боти знайшло відображення: в договірній роботі з ТОВ «АВМ Ампер» договір № 33 
/ 98-12 між НТУ «ХПІ» та ТОВ «АВМ Ампер», «Вплив параметрів бістабільного 
поляризованого актуатора вакуумного вимикача на його здатність до вмикання»", 
м.Кременчук; науково-дослідній та дослідно-конструкторській роботі, яка була ви-
конаної на замовлення ТОВ НВП «Укренергокомплекс-2», «Бістабільні актуатори в 
установках контролю і розподілу потоків рідини», м.Харків та навчальному процесі. 
Акти впровадження додаються. 
Ключові слова: вакуумний вимикач, актуатор, мультифізична модель, вібрація кон-
тактів, здатність до вмикання, термічна стійкість, схеми підключення котушок. 

Байда Е.И. Мультифизиеские модели высоковольтных вакуумных вык-
лючателей с бистабильными поляризованными актуаторами в динамических 
режимах. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специ-
альности 05.09.01 "Электрические машины и аппараты" (141 – электрическая инже-
нерия). – Национальный технический университет «Харьковский политехнический 
институт», г. Харьков, 2018 

В диссертационной работе рассмотрены проблемы создания мультифизических 
моделей, используемых при исследовании и проектировании вакуумных выключа-
телей среднего напряжения. 

Объект исследования – нестационарные электромагнитные процессы в неодно-
родной, нелинейной, движущейся среде, которая проводит электрический ток и 
включает в себя высококоэрцитивные постоянные магниты; процессы, связанные с 
теорией упругости, механикой твердого тела, явлениями в нестационарных тепло-
вых полях и теории механики сплошных сред. 

Предмет исследования – вакуумные выключатели с бистабильными поляризо-
ванными актуаторами и закономерности их работе в динамических режимах; зако-
номерности и механизм статической и динамической деформации контактной сис-
темы выключателя под влиянием актуатора; их включающая способность и терми-
ческая устойчивость под действием аварийных сверхтоков; жидкостные демпферы; 
электрические схемы управления актуатором. 

Методы исследования – исследование электромагнитных, механических, тепло-
вых процессов и процессов течения жидкости базируются на аналитических и чис-
ленных математических моделях, учитывающих наиболее существенные линейные 
и нелинейные взаимосвязи между явлениями. Численные решения дифференциаль-
ных уравнений в частных производных проводятся в специальных прикладных па-
кетах программ, достоверность результатов которых многократно проверена и не 
вызывает сомнений, а также программах, написанных соискателем, которые прове-
рены экспериментально. 

В работе получены следующие научные результаты. 
Впервые разработана модель динамики поляризованного бистабильного актуа-

тора с постоянными магнитами, основанная на расчетах нестационарного электро-
магнитного поля в нелинейной неоднородной среде, которая проводит электричес-
кий ток и содержит постоянные магниты, с учетом движения частей актуатора сов-
местно с нелинейными уравнениями электрической цепи и движения. Рассчитаны 
параметры форсированного подключения актуаторов и даны рекомендации по конс-
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трукции и параметрам актуаторов. 
Разработаны мультифизические модели исследования влияния параметров ак-

туаторов на статические и динамические механические напряжения в сильфоне ва-
куумной камеры, получены рекомендации по выбору оптимальной конструкции си-
льфона и его долговечности, рассчитана его усталостная выносливость. На основа-
нии теории упругости разработана модель влияния параметров актуаторов на дина-
мические механические напряжения в контактной системе и механизме выключате-
ля, благодаря чему была рассчитана геометрия приводного вала, выбран его матери-
ал и подшипники. 

Впервые разработаны мультифизические модели, позволяющие определить 
влияние динамических характеристик актуатора на способность выключателя к 
включению аварийного сверхтока: определена динамика столкновения и время виб-
рации контактов; решена тепловая задача Стефана с учетом скрытой теплоты фазо-
вых переходов и определена возможная сила сварки контактов; даны рекомендации 
по снижению скорости столкновения контактов за счет применения жидкостного 
демпфера, базирующиеся на уравнениях Навье – Стокса и динамики движения акту-
атора; разработана модель нагрева и деформации контактной поверхности и на ее 
основе даны рекомендации по расчетам необходимой силы контактного нажатия и 
геометрии контактов по условиям термической устойчивости. 

Исследованы и проанализированы оригинальные модели схем подключения ка-
тушек актуатора к различным источникам электрической энергии, даны рекоменда-
ции по их практической реализации. 

Результаты исследования были проверены на макетах, опытных образцах кото-
рые подтвердили полученные рекомендации и выводы и использовались при разра-
ботке вакуумных выключателей. 

Внедрение основных научных и практических результатов диссертационной 
работы нашло отражение: в договорной работе с ООО «АВМ Ампер» договор № 33 
/ 98-12 между НТУ «ХПИ» и ООО «АВМ Ампер», «Влияние параметров бистабиль-
ного поляризованного актуатора вакуумного выключателя на его включающую спо-
собность», г.Кременчуг; научно-исследовательской и опытно-конструкторской ра-
боте, выполненной по заказу ООО НПП «Укренергокомплекс-2», «Бистабильные 
актуаторы в установках контроля и распределения потоков жидкости», г.Харьков и 
учебном процессе. Акты внедрения прилагаются. 
Ключевые слова: вакуумный выключатель, актуатор, мультифизична модель, вибра-
ция контактов, способность к включению, термическая устойчивость, схемы подк-
лючения катушек. 

Baida Ye. I. Multiphysical Models of High Voltage Vacuum Circuit Breakers 
with Bistable Polarized Actuators in Dynamic Modes. –Manuscripts. 

Dissertation for the degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 05.09.01 
"Electric Machines and Apparatus" (141 – Electrical Engineering). – National Technical 
University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov, 2018 

In the dissertation work the problems of creation of multiphysical models used in the 
research and designing of medium voltage vacuum switching devices are considered. 

The object of the study is transient electromagnetic processes in a heterogeneous, 
nonlinear, moving medium conducting electric current and including high-coercive per-
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manent magnets; processes related to the theory of elasticity, solid state mechanics, phe-
nomena in non-stationary thermal fields, and the theory of continuum mechanics. 

Subject of research – vacuum switching devices with bistable polarized actuators; dy-
namics of actuators; static and dynamic deformation of the contact system of the circuit 
breaker and the mechanism under the influence of the actuator; the ability of the circuit 
breaker to switch on and the thermal stability of the circuit breaker under the influence of 
emergency overvoltage's; liquid dampers; electromagnetic actuator’s control circuit. 

Research methods – the investigations of electromagnetic, mechanical, thermal proc-
esses and fluid flow processes are based on analytical and numerical mathematical models 
that take into account the most significant linear and nonlinear interconnections between 
phenomena. Numerical solutions of partial differential equations are carried out using spe-
cial application software packages, the reliability of which is repeatedly confirmed and 
does not cause doubts, as well as codes written by the applicant. 

The following scientific results have been obtained in the work. 
For the first time a model of dynamics of a polarized bistable actuator with permanent 

magnets has been developed based on calculations of transient electromagnetic field in a 
nonlinear non-uniform medium conducting electric current and containing permanent 
magnets taking into account the motion of parts of the actuator in conjunction with nonlin-
ear equations of electric circuit and motion. The parameters of forced switching on of ac-
tuators are calculated and recommendations on the design and parameters of actuators are 
given. 

The multiphysical models of studying the influence of actuator parameters on static 
and dynamic mechanical stresses in a vacuum chamber bellows have been developed, rec-
ommendations have been obtained for choosing the optimal structure of a bellows and its 
durability, its fatigue endurance is calculated. A model of the influence of actuator pa-
rameters on dynamic mechanical stresses in the contact system and the switching mecha-
nism based on the theory of elasticity was developed, due to which the geometry of the 
drive shaft was calculated and its material was chosen.   

For the first time, multiphysical models have been developed to determine the effect 
of the actuator's dynamic characteristics on the ability of the circuit breaker to activate the 
emergency overloads: shock dynamics and contact vibration time are defined; the Stefan 
thermal problem solved, the heat of phase transitions is taken into account, and the possi-
ble strength of contact welding is determined; recommendations for reducing the contact 
collision rate due to the use of a liquid damper based on the Navies-Stokes equation and 
dynamics of the actuator are given; the model of heating and deformation of the contact 
surface was developed and on its basis recommendations were given regarding calcula-
tions of the required force of contact pressure and the geometry of the contacts in the con-
ditions of thermal stability. 

The original models of circuits connecting actuator coils to different sources of elec-
tric energy have been investigated and analyzed, and recommendations on their practical 
implementation have been given. 

The results of the study were checked on layouts, prototypes and used in the devel-
opment of vacuum circuit breakers, tests of which models were confirmed by the obtained 
recommendations and conclusions. 

Implementation of the main scientific and practical results of the dissertation work 
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was reflected: in agreement with «ABM Ampere», Kremenchk agreement No. 33/98-12 
between NTU «KhPI» and «ABM Ampere» LLC «Influence of the parameters of a bista-
ble polarized vacuum actuator of the circuit breaker on its ability to switch on», research 
and development work performed by order of Ukrenergokompleks-2 LLC, Kharkov 
«Bistable actuators in control plants and distribution of liquid flows», the acts of imple-
mentation are added. 
Key words: vacuum circuit breaker, actuator, multihysical model, contact vibration, 
switching ability, thermal stability, coil connection circuits. 
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