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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Для багатьох галузей науки та промисловості є ак-
туальною задача розробки технічних об’єктів із заданим розподілом створюва-
ного магнітного поля. Найбільш жорсткі вимоги до точності просторового роз-
поділу магнітного поля пред'являються при забезпеченні магнітної чистоти ко-
смічних апаратів, розробці протимінного магнітного захисту суден, створенні 
приладів магнітометрії, в тому числі, і для медичних діагностичних пристроїв, 
розробці елементів в магнітооптиці і в інших галузях. Складність практичного 
вирішення цих завдань пов'язана з необхідністю використання достатньої кіль-
кості інтегральних характеристик магнітного поля, які могли б служити кількі-
сним критерієм якості розподілу поля. Оскільки застосування єдиної вимірюва-
ної інтегральної характеристики магнітного поля технічного об'єкта – його маг-
нітного моменту дає занадто грубе зображення про реальний розподіл поля і 
тому може бути застосовано лише на суттєвому віддаленні.  

В значній мірі відсутністю інтегральних характеристик просторового ро-
зподілу магнітного поля в методах числового розрахунку пояснюються склад-
нощі в постановці таких завдань і оцінці якості їх вирішення. З іншого боку 
аналітичний опис розподілу магнітного поля технічних об'єктів традиційно 
проводять за допомогою мультипольної моделі, запропонованої К. Гаусом при 
дослідженні магнетизму Землі. Однак практичне застосування такого підходу 
має ряд обмежень, зокрема, модель не описує магнітне поле всередині мініма-
льної сфери, що охоплює технічний об'єкт. Більш універсальною щодо області 
застосування є модель просторових гармонік, які вводяться як базисні рішення 
рівняння Лапласа скалярного потенціалу магнітного поля.  

На сьогоднішній день залишаються недостатньо опрацьованими методи, 
які б дозволили на практиці використовувати інтегральні характеристики маг-
нітного поля – просторові гармоніки, і пов'язувати їх з параметрами технічного 
об'єкта. Необхідність розробки таких методів підтверджує один з останніх ста-
ндартів Європейського космічного агентства ECSS-E-HB-20-07А (2012 р.), який 
рекомендує застосовувати для забезпечення магнітної чистоти космічних апа-
ратів в якості інтегральних характеристик просторового розподілу магнітного 
поля його сферичні гармоніки, не пропонуючи, проте, методичного забезпечен-
ня процедури цього застосування.  

Розв’язанню теоретичних та прикладних питань, пов’язаних з аналізом, 
синтезом та експериментальним визначенням просторових гармонік магнітного 
поля технічних об'єктів присвячена ця дисертаційна робота. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт:  

- ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» за темами:  
«Розвиток теорії просторового гармонічного аналізу магнітного поля технічних 
об'єктів на сфероїдальній поверхні» (ДР № 0101U001850); «Удосконалення те-
хнологій експериментального визначення дипольних магнітних моментів тех-
нічних об'єктів» (ДР № 0105U002995); «Розробка науково-технологічних та ме-
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тодичних основ створення апаратури та комплектуючих космічних апаратів зі 
зменшеним рівнем магнітного поля» (ДР № 0114U001359) в яких автор був від-
повідальним виконавцем, а також «Розвиток методів практичного просторового 
гармонічного аналізу магнітного поля технічних об'єктів» 
(ДР № 0106U000374); «Розробка наукових основ побудови контурних систем 
для визначення просторових гармонік магнітного поля технічних об'єктів при їх 
кутовому переміщенні» (ДР  № 0108U010885); «Визначення шляхів підвищення 
точності вимірювання магнітних моментів космічної техніки» 
(ДР № 0113U001382) в яких автор був науковим керівником. 

- НТУ «ХПІ» за темами: «Математичні і фізичні моделі процесів розпо-
всюдження високочастотних електромагнітних хвиль у сегнето-магнітних сере-
довищах» (ДР № 0117U004892) в якій автор є відповідальним виконавцем; 
«Моделювання електрофізичних процесів при високовольтних розрядах для пі-
двищення надійності засобів блискавкозахисту» (ДР № 0118U002050) в якій ав-
тор є виконавцем окремих розділів. 

Матеріали дисертаційного дослідження використані при виконанні низки 
госпдоговірних робіт проведеними з ДП «Конструкторське бюро «Південне» 
ім. М.К. Янгеля», Об'єднаний інститут ядерних досліджень, НВП ХАРТРОН-
АРКОС ЛТД, ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України», Ін-
ститут технічної механіки НАН України і ДКА України та іншими організація-
ми. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищен-
ня ефективності використання стаціонарного магнітного поля із заданою прос-
торовою структурою шляхом розробки нових та розвинення існуючих методів 
моделювання, експериментального визначення та синтезу просторових гармо-
нік скалярного потенціалу магнітного поля технічних об’єктів.  

Для досягнення даної мети необхідно вирішити наступні завдання:  
- розробити теоретичні основи побудови джерел із струмом та селектую-

чих контурних обмоток для синтезу просторової структури магнітного поля та 
експериментального визначення сферичних і сфероїдальних гармонік скалярно-
го магнітного потенціалу; 

- розробити метод експериментального визначення амплітудних коефіці-
єнтів сферичних гармонік магнітного поля при кутовому переміщенні об’єкту 
дослідження на магніто-вимірювальному стенді, який дозволяє максимально 
повно використовуючи його робочий об’єм; 

- розробити метод для експериментального визначення поза робочою зо-
ною магніто-вимірювального стенду мультипольних магнітних моментів техні-
чних об’єктів на основі зареєстрованих залежностей декартових проекцій маг-
нітної індукції від координати переміщення; 

- розробити наукові основи побудови систем для практичного визначення 
амплітудних коефіцієнтів просторових гармонік і отримати експериментальне 
підтвердження валідності розвинутих методів дослідження просторової струк-
тури магнітного поля технічних об’єктів; 
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- розробити аналітичну модель магнітного поля циліндричного електро-
магніта, засновану на використанні циліндричних гармонік індуктивної намаг-
ніченості осердя; 

- розробити метод синтезу просторової структури магнітного поля, який 
спрямовано на мінімізацію величин середньо-інтегральних коефіцієнтів магніт-
ної індукції в апертурі квадрупольного електромагніту; 

- розробити узагальнений метод аналізу просторової структури магнітно-
го поля технічних об’єктів, що базується на спільному використанні трьох типів 
просторових гармонік: витягнуто-сфероїдальних, сферичних та сплюснуто-
сфероїдальних; 

- розробити теоретико-методичні основи для експериментального дослі-
дження просторової структури магнітного поля, які базуються на сигнатурах 
магнітного потоку (його залежностях від координати переміщення технічного 
об’єкту), для практичного визначення амплітудних коефіцієнтів сферичних та 
різнотипних сфероїдальних гармонік на спільній метрологічній базі; 

- провести аналіз результатів експериментального визначення сферичних 
гармонік магнітного поля комплектуючих космічного апарату, які розроблялись 
з вимогою зменшення величини їх магнітного моменту, та обґрунтувати засто-
сування мультипольних магнітних моментів в якості нормуючих характеристик 
магнітного поля апаратури та комплектуючих супутника.  

Об’єктом дослідження є стаціонарне магнітне поле технічних об’єктів. 
Предметом дослідження виступають методи і засоби аналізу та синтезу 

просторової структури магнітного поля технічних об’єктів. 
Методи дослідження. В основу досліджень покладено математичне мо-

делювання магнітного поля, що базується на теорії скалярного магнітного по-
тенціалу в витягнуто-сфероїдальній, сферичній, сплюснуто-сфероїдальній та 
циліндричній системах координат. При розробці методів дослідження просто-
рової структури магнітного поля технічних об’єктів використано математичний 
аналіз просторових гармонік на основі властивостей функцій Лежандра та Бе-
селя, розрахунок яких проводився числовими методами, вбудованими в спеціа-
лізовані математичні пакети. Числові розрахунки магнітної індукції електрома-
гнітів проводилися за допомогою методу кінцевих елементів в дво- і тривимір-
ній постановці з використанням сучасних програмних комплексів. Метод фізи-
чного моделювання застосовано при розробці систем експериментального ви-
значення амплітудних коефіцієнтів просторових гармонік магнітного поля, а 
також при розробці магнітоактивної частини технічних об’єктів. Для обробки 
експериментально зареєстрованих магнітних сигнатур застосовано методи чис-
лової обробки та інтегрування дискретних даних з використанням сплайнів. 

Наукова новизна отриманих результатів.  
Головним науковим результатом дисертаційної роботи є розвиток мето-

дології аналізу та синтезу просторової структури стаціонарного магнітного по-
ля технічних об’єктів. 

1. Вперше отримана узагальнена форма векторного потенціалу однієї 
просторової гармоніки, яка відповідає одному з трьох типів рішення рівняння 
Лапласа для скалярного потенціалу: у витягнуто-сфероїдальній, сферичній та 
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сплюснуто-сфероїдальній системах координат. Це дозволило провести синтез 
просторової конфігурації струмових джерел та селектуючих контурних обмо-
ток в узагальненій формі, використовуючи спільну теоретичну базу. 

2. Вперше розроблено метод експериментального визначення 24-х амплі-
тудних коефіцієнтів сферичних гармонік магнітного поля, який базується на 
математичній обробці сигнатур магнітного потоку, отриманих при кутовому 
переміщенні технічних об’єктів, що дозволило максимально повно використати 
робочий об’єм магніто-вимірювального стенду. 

3. Вперше розроблено метод експериментального визначення сферичних 
гармонік до четвертого степеня включно на основі сигнатур трьох компонент 
вектора магнітної індукції. Цей метод дозволяє практичне застосування поза 
межами магніто-вимірювального стенду для поточного контролю магнітних ха-
рактеристик комплектуючих космічного апарату на підприємствах-виробниках. 

4. Вперше розроблено наукові основи побудови систем просторового га-
рмонічного аналізу на базі сигнатур магнітного потоку, зчепленого з контурни-
ми обмотками спеціальної просторової конфігурації, що дозволило розрахову-
вати технічні параметри двох типів систем для експериментального досліджен-
ня та аналізу просторової структури магнітного поля технічних об’єктів.  

5. Вперше створена аналітична модель просторового розподілу магнітно-
го поля циліндричного електромагніту, яка базується на циліндричних гармоні-
ках скалярного потенціалу, та дозволяє проводити функціональний аналіз нама-
гніченості осердя електромагніту при пошуку максимального створюваного ма-
гнітного моменту магнітних виконавчих органів космічного апарату. 

6. Вперше розроблено метод синтезу магнітного поля із необхідними ха-
рактеристиками його просторового розподілу в апертурі квадрупольного елект-
ромагніту, що дозволяє коректувати неквадрупольні середньо-інтегральні кое-
фіцієнти магнітної індукції зсуненням положення витків надпровідної обмотки. 
Це дозволило забезпечити розробку конструкції триплету електромагнітів у 
відповідності до вимог фокусування пучка квадрупольними лінзами в сучасних 
прискорювачах елементарних частинок. 

7. Вдосконалено метод просторового гармонічного аналізу магнітного 
поля технічних об’єктів, який базується на отриманому узагальненому зобра-
женні трьох типів просторових гармонік та запропонованому критерії вибору 
системи відліку. Це дозволило уніфікувати розрахунок границь області корект-
ного застосування методу, наблизивши їх до поверхні об’єкту дослідження. 

8. Розвинуто теоретико-методичні основи для експериментального визна-
чення амплітудних коефіцієнтів витягнуто-сфероїдальних, сферичних та сплю-
снуто-сфероїдальних гармонік, які базуються на математичній обробці спільної 
сигнатури магнітного потоку, що дозволило уніфікувати процес дослідження 
просторової структури магнітного поля технічних об’єктів на єдиній експери-
ментальній базі.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що розро-
блені в дисертаційній роботі методи, рекомендації і засоби аналізу та синтезу є 
науково-методичною основою створення технічних об’єктів із необхідною про-
сторовою структурою магнітного поля. 
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Практична цінність отриманих результатів полягає в наступному:  
- розроблені рекомендації по створенню комплектуючих космічних апа-

ратів із нормованим рівнем магнітного поля, що дозволяє забезпечити магнітну 
сумісність обладнання та апаратури космічних апаратів за стандартами Євро-
пейського космічного агентства; 

- розроблені рекомендації по проектуванню магнітоактивної частини ква-
друпольних електромагнітів з надпровідною обмоткою, що дозволило створити 
триплет квадрупольних лінз зі зменшеним рівнем відносної похибки однорід-
ності градієнта магнітної індукції в апертурі; 

- розроблені та створені на магнітовимірювальному стенді ДУ «Інститут 
технічних проблем магнетизму НАН України» системи експериментального 
дослідження просторової структури магнітного поля технічних об’єктів, що до-
зволило застосувати просторовий гармонічний аналіз магнітного поля для ком-
плектуючих вітчизняних космічних апаратів при забезпеченні їх магнітної чис-
тоти. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у вигляді методів, рекоме-
ндацій і засобів аналізу та синтезу для вирішення задач створення технічних 
об’єктів із необхідною просторовою структурою магнітного поля, що підтвер-
джується актами про впровадження наступних організацій:   

- ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро) 
при проведенні робіт по забезпеченню магнітної чистоти космічних апаратів 
«Січ-2» та «Мікросат» та зниженню рівня магнітної завади, створеної прилада-
ми та апаратурою космічного апарату в зонах встановлення бортових магніто-
метрів, а також зменшення дезорієнтуючого впливу на положення космічного 
апарату його залишкового магнітного моменту;   

- Об'єднаний інститут ядерних досліджень (м. Дубна) для оптимізації 
конструкції магнітоактивної частини квадрупольного електромагніта за крите-
рієм мінімізації негативних, з точки зору забезпечення стійкості динаміки час-
тинок на орбіті прискорювача, вкладів в градієнт від неквадрупольних гармонік 
магнітної індукції;  

- НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД (м. Харків) для підвищення точності ро-
боти магнітних систем керування та забезпечення надійності функціонування 
космічних апаратів на орбіті. Результат було досягнуто в тому числі завдяки 
впровадженню просторового гармонічного аналізу та експериментальному ви-
значенню магнітних характеристик комплектуючих космічного апарату;  

- ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» (м. Харків) 
для створення: а) універсальної контурної системи визначення просторових га-
рмонік різних типів (сферичних, витягнуто-сфероїдальних, сплюснуто-
сфероїдальних), що була використана для контролю параметрів зовнішнього 
магнітного поля наукової апаратури, зокрема датчика НКП, двигунів-маховиків 
та інших складових частин космічного апарата «Січ-2», б) поворотної контур-
ної  системи, широкі селектуючі можливості якої були використані при експе-
риментальному визначенні мультипольних магнітних моментів з метою оптимі-
зації магнітоактивної частини наукової апаратури космічного апарата «Мікро-
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сат» при проведенні спільних с ДП «КБ «Південне» робіт по забезпеченню маг-
нітної чистоти супутника. 

Особистий внесок здобувача. Всі результати дисертації, які виносяться 
на захист, отримані здобувачем особисто. У роботах, виконаних у співавторст-
ві, здобувачеві належать: ідея використання інтерполяції сплайн-фунціями при 
математичній обробці експериментально отриманих магнітних сигнатур; роз-
робка структури систем для експериментального визначення амплітудних кое-
фіцієнтів просторових гармонік магнітного поля; порівняльний аналіз сучасних 
систем експериментального визначення просторових гармонік магнітного поля 
технічних об’єктів; обґрунтування можливості використання просторового га-
рмонічного аналізу поля комплектуючих космічного апарату при забезпеченні 
його магнітної чистоти; використання для контролю магнітної завади бортово-
му магнітометру дипольної, квадрупольної та октупольної сферичних гармонік 
магнітного космічного апарату, розрахованих за допомогою математичного 
апарату теорем складання; порівняльний аналіз двох форм зображення цилінд-
ричних гармонік магнітного поля джерел зі струмом та намагніченістю; моде-
лювання індуктивної намагніченості циліндричного осердя з використанням 
циліндричних гармонік для зовнішнього магнітного поля; проведення цилінд-
ричного гармонічного аналізу магнітного поля циліндричного електромагніта 
при пошуку його максимального магнітного моменту; класифікація методів ек-
спериментального визначення амплітудних коефіцієнтів просторових гармонік 
магнітного поля технічних об’єктів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладе-
но та обговорено на науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнаро-
дна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехніки», м. Ки-
їв, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 р.р.; Міжнародна науково-технічна конференція 
«Метрологія та вимірювальна техніка» м. Харків, 2006 р.; Міжнародна наукова 
конференція «Сучасні інформаційні системи. Проблеми та тенденції розвитку», 
м. Харків 2007 р.; National scientific symposium with international participation 
«Metrology and metrology assurance 2007» м. Софія, Болгарія, 2007 р.; Міжнаро-
дна конференція «Розвинені космічні технології для процвітання людства» 
м. Дніпро, 2009, 2011 р.р.; Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення 
електричних машин і апаратів. Теорія і практика (SIEMA'2013)» м. Харків, 
2013 р.; Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми авто-
матики та приладобудування» м. Харків, 2016, 2017 р.р. 

Публікації. Основні положення і результати дисертації опубліковані в 36 
роботах: з них 25 статей у наукових фахових виданнях України, (6 – у видан-
нях, що входять в науково-метричну базу Scopus), 4 статті у закордонних пері-
одичних фахових виданнях та 7 тез доповідей. 

Структура та обсяги дисертації. Дисертаційна робота складається з 
анотації двома мовами, вступу, шести розділів, висновків, списку використаних 
джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 316 сторінок, з них 98 ри-
сунків за текстом; 13 таблиць за текстом; список з 224 найменувань використа-
них джерел на 23 сторінках, 2 додатків на 14 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 
та завдання дослідження, показано зв’язок роботи з науковими темами, наукову 
новизну і практичну цінність одержаних результатів, наведено відомості про їх 
апробацію та впровадження. 

У першому розділі проведено оглядовий аналіз задач, для вирішення 
яких традиційно використовують методи на основі просторових гармонік ска-
лярного потенціалу магнітного поля, створюваного технічними об'єктами (ТО). 
Проаналізовано проблеми практичного використання математичних моделей, 
що базуються на використанні просторових гармонік магнітного поля, при 
створенні технічних об'єктів із потрібною структурою поля. Показано, що ма-
тематичний апарат сферичних (сфероїдальних) гармонік може бути використа-
ний в якості теоретичної бази для аналізу і цілеспрямованого синтезу просторо-
вої структури магнітного поля ТО, незалежно від їх форми і складності розпо-
ділу електричного струму. Обґрунтовано, що для його успішного практичного 
застосування необхідні розробка нових і розширення можливостей існуючих 
методів експериментального визначення величин сферичних (сфероїдальних) 
гармонік, а також створення засобів для практичного проведення просторового 
гармонічного аналізу магнітного поля ТО. Встановлено, що при моделюванні 
просторової структури магнітного поля технічних об'єктів циліндричної форми 
доцільно застосування математичного апарату циліндричних гармонік для по-
шуку параметрів конструкції магнітоактивної частини ТО.  

У другому розділі проведено аналіз правил застосування та обмежень 
практичного використання методів просторового гармонічного аналізу поблизу 
поверхні об'єкту, магнітне поле якого досліджується. Один із підходів щодо на-
ближення доступної області застосування просторового гармонічного аналізу 
до поверхні технічного об'єкту базується на спеціальному виборі типу просто-
рових гармонік. В роботі запропоновано алгоритм вибору для подальшого за-
стосування одного із трьох типів: витягнуто-сфероїдальних, сферичних та 
сплюснуто-сфероїдальних просторових гармонік. При цьому вибір типу прос-
торових гармонік роблять таким чином, щоб відповідна замкнута координатна 
поверхня другого порядку була максимальна наближена до меж технічного об'-
єкту. Базуючись на досвіді практичного застосування сферичного гармонічного 
аналізу магнітного поля, запропоновано простий критерій вибору типу гармо-
нік, що полягає на співвідношенні габаритних розмірів об'єкту дослідження. 
Так, умовою застосування витягнуто-сфероїдальних гармонік є вірність лише 
однієї із умов:  

шТО≥0,75( вТО+гТО ); вТО≥0,75( шТО+гТО ); гТО≥0,75( вТО+шТО ),         (1) 
де шТО, вТО, гТО – габаритні розміри магнітоактивної частини об'єкту дослі-
дження. 

Відповідно, умовою застосування сплюснуто-сфероїдальних гармонік є 
вірність лише однієї із умов:  

шТО<0,25( вТО+гТО ); вТО<0,25( шТО+гТО ); гТО<0,25( вТО+шТО ).         (2) 
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Лише у випадку не виконання умов застосування (1) та (2) використання 
сфероїдальних гармонік поблизу поверхні технічного об'єкту майже не дає ні-
яких переваг над сферичними. Зовнішні рішення рівняння Лапласа для скаляр-
ного потенціалу в витягнуто-сфероїдальній, сферичній та сплюснуто-
сфероїдальній системах координат мають, відповідно, вигляд:  
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де U – скалярний потенціал магнітного поля; ξ, η, φ – сфероїдальні координати; 
r, θ, φ – сферичні координати; ,  – приєднані функції Лежандра першого 
та другого роду відповідно; c

m
nP m

nQ
n
m, sn

m, gn
m, hn

m – амплітудні коефіцієнти просторо-
вих гармонік степеня n і порядку m. 

В роботі запропоновано узагальнене для трьох типів гармонік (3), (4), (5) 
зображення скалярного потенціалу магнітного поля у вигляді  
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де tFn
m(x1) та tGn

m(x2) – «радіальна» та «кутова» функціональні залежності прос-
торових гармонік, тип яких визначається параметром t таким чином, що при 
t = 1 вони є витягнуто-сфероїдальними, при t = 2 – сферичними, при t = 3 – 
сплюснуто-сфероїдальними. 

Для отримання можливості переходу від опису магнітного поля гармоні-
кою скалярного потенціалу до розподілення векторного потенціалу на відпові-
дній замкнутій координатній поверхні, використовуючи узагальнене зображен-
ня (6), отримано представлення векторного магнітного потенціалу для однієї 
просторової гармоніки скалярного потенціалу магнітного поля в узагальненій 
формі 
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де h1 – відповідний типу гармонік коефіцієнт Ламе.  
Розроблені теоретичні засади побудови моделей потрібної (із заданими n 

та m) просторової гармоніки магнітного поля, які дозволяють створювати дже-
рела у вигляді спеціальних обмоток зі струмом. В основу моделей покладено 
отриманий з використанням (7) взаємозв'язок між просторовою гармонікою ма-
гнітного поля і розподілом густини електричного струму (рис. 1) на відповідній 
координатній поверхні у вигляді 
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де – амплітуда струму на поверхні, що задається координатою х)'( 1xI m
n 1'. 
Для спрощення практичного створення розподілу струму, який задано на 

одній поверхні на основі зображення (8), запропоновано використовувати декі-
лька обмоток на поверхнях із спільним центром. Для побудови струмової моде-
лі просторової гармоніки у вигляді обмотки з еліптичних контурів розроблені 
правила їх розташування на відповідній поверхні другого порядку (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Розрахований розподіл модуля густини струму j*=|j|/|jmax|  
(де |jmax|=1 А/мм2) для сплюснуто-сфероїдальної гармоніки n=2, m=1 

 
 

0

(ξ0,ηi,φi) 

(ξ0,π-ηi,φi+π)

Z↑

←
X 

(ξ0,ηi,φi+π) 
Z↑

← 0

(ξ0, π-ηi, φi)

X

  

Лінії розташування 
контурів на сфероїді 

 
Рисунок 2 – Розраховане розташування двох зональних систем з 20 контурів, 
які орієнтовані на витягнуто-сфероїдальній поверхні по осям з полюсами 
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Таким чином отримала подальший розвиток теорія просторового гармо-
нічного аналізу магнітного поля на основі узагальненої форми використання 
трьох типів просторових гармонік: витягнуто-сфероїдальних, сферичних та 
сплюснуто-сфероїдальних для дослідження поля поблизу поверхні ТО. 

Третій розділ присвячено методології експериментального визначення 
просторових гармонік магнітного поля технічних об’єктів. Проведений аналіз 
дозволив визначити принципи, які можуть бути використані для виділення із 
сумарного магнітного поля (3)–(5) внеску певної просторової гармоніки степеня 
n і порядку m та експериментального визначення відповідного амплітудного 
коефіцієнту. Безпосередньо з виду скалярного потенціалу магнітного поля, 
представленого рядами в (3)–(5) випливає, що для виділення вкладу в сумарне 
поле від однієї гармоніки можуть бути використані:  

- аналіз Фур'є по циклічній координаті; 
- ортогональність поліномів Лежандра по кутовій координаті; 
- аналіз за степенем зменшення поля при віддаленні від досліджуваного 

об’єкту по радіальній координаті. 
У роботі на основі порівняльного аналізу існуючих методів експеримен-

тального визначення амплітудних коефіцієнтів сферичних гармонік запропоно-
вана їх класифікація, яка дозволяє враховувати особливості побудови відповід-
них систем. 

В результаті аналізу існуючих способів і засобів за запропонованою кла-
сифікацією принципів визначення просторових гармонік магнітного поля вста-
новлено, що найбільш раціональним порядком застосування трьох основних 
способів виділення вкладів гармонік є застосування на першому етапі аналізу 
Фур'є по циклічній координаті φ. В результаті чого з подвійного ряду сферич-
них гармонік згідно (6) будуть виділені вклади гармонік тільки заданого поряд-
ку m'.  

Для отримання практичної можливості використання єдиної (спільної) 
метрологічної бази для трьох типів гармонік: витягнуто-сфероїдальних, сфери-
чних, сплюснуто-сфероїдальних розглянуте питання про експериментальне ви-
значення величин амплітудних коефіцієнтів на основі узагальненого методу 
просторового гармонічного аналізу. Ключовим моментом розробки узагальне-
ного метода експериментального визначення витягнуто-сфероїдальних, сфери-
чних і сплюснуто-сфероїдальних гармонік є використання зображення просто-
рової гармоніки скалярного потенціалу магнітного поля через його векторний 
потенціал (7). Отримано теоретичне обґрунтування просторової конфігурації 
селектуючих контурних обмоток – узагальненої основи метрологічної бази для 
визначення трьох типів просторових гармонік. Використовуючи узагальнене 
зображення для трьох типів гармонік через векторний потенціал (7) для сигна-
тури магнітного потоку Ф(0) при лінійному переміщені ТО через кругову конту-
рну обмотку радіусу R0 отримано аналітичний вираз  
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Згідно (9) кругова контурна обмотка при переміщені ТО вздовж її аксіа-
льної вісі являє собою апаратний фільтр, що виділяє із сумарного магнітного 
поля (6) внесок зональних гармонік (для яких m'=0) в магнітний потік. Причому 
така селекція однаково характерна для витягнуто-сфероїдального, сферичного 
та сплюснуто-сфероїдального базисних рішень. 

Перевага такого підходу полягає в можливості визначення достатньої кі-
лькості зональних гармонік, необхідних для проведення опису із заданою точ-
ністю магнітного поля поблизу поверхні ТО. Крім того, показано, що визначен-
ня величин як сферичних, так і різнотипних сфероїдальних зональних гармонік 
проведено з використанням єдиної (спільної) сигнатури магнітного потоку, за-
фіксованої при проходженні об'єкта через кругову контурну обмотку. 

Для отримання можливості використання контурних обмоток спеціальної 
конфігурації в якості апаратних фільтрів тесеральних гармонік (для яких поря-
док m≠0) за аналогією із зональними гармоніками для виділення з магнітного 
потоку Ф(m') гармонік, що мають порядок m', використано (7) та ортогональні 
властивості тригонометричних функцій. Показано, що для селекції витягнуто-
сфероїдальної або сферичної чи сплюснуто-сфероїдальної тесеральної гармоні-
ки порядку m' можна використовувати єдину контурну обмотку. При цьому 
розташування на циліндрі двох симетричних частин обмотки описується різни-
цею функціональних залежностей ліній двох контурів L1(ϕ) та L2(ϕ) (рис. 3).  
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L2 

L2  
Рисунок 3 – Розташування зональної і тесеральних контурних обмоток  

на спільній циліндричній поверхні 
 

Функціональні залежності L1(ϕ) та L2(ϕ) є такими, що задають відхилення 
уздовж циліндра від кругової лінії симетрії двох частин контурної обмотки в 
залежності від циклічної координати, при цьому перебувають у протифазі одна 
до одної, та виділяють внесок гармонік порядку m'. Для косинусоїдальної (вер-
хня частина фігурної дужки) і синусоїдальної (нижня частина фігурної дужки) 
обмотки порядку m' використано формулу  
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При цьому саме просторова конфігурація контурної обмотки визначає 
порядок гармонік, що залишаться присутніми у магнітному потоці. Тим самим 
теоретично обґрунтована просторова конфігурація контурної обмотки, яка пе-
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ретворюється в апаратний фільтр селекції сферичних та різнотипних сфероїда-
льних гармонік заданого порядку, та отримано вираз для магнітного потоку 
Ф(m')  
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Використовуючи геометричні співвідношення, що зв'язують між собою 
координати контурної обмотки, показано, що сигнатура магнітного потоку є 
функцією тільки однієї координати із пари х1 і х2  присутніх в (9) та (11), оскіль-
ки вони виявляються пов'язаними між собою параметром R0.  

З аналізу виразів (9) та (11) випливає, що зображення магнітного потоку 
для витягнуто-сфероїдального, сферичного та сплюснуто-сфероїдального випа-
дків є рядами складних функцій, що містять у собі поліноми Лежандра, степінь 
яких відповідає степені просторових гармонік, амплітудні коефіцієнти яких 
підлягають визначенню. Для подальшої математичної обробки залежності маг-
нітного потоку на основі використання властивості ортогональності поліномів 
Лежандра необхідно, по-перше, отримати значення магнітного потоку для всієї 
області визначення «кутової» координати, а по-друге, знайти спеціальну селек-
туючу функцію fk(x2) – таку, що дає можливість отримати значення амплітудно-
го коефіцієнта степеня k згідно виразу  
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Для зонального випадку запропоновано узагальнений вигляд селектуючої 
функції fk(x2)  
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де під функцією tFn
m(x1) в (13) слід розуміти залежність не від x1, а від «кутової» 

координати x2  
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В роботі показана можливість визначення внеску кожної з зональних га-
рмонік степеня k в магнітний потік, пов'язаний з круговою контурною обмот-
кою, за допомогою інтегральної обробки сигнатур магнітного потоку по (12).  

За аналогією з визначенням величин амплітуд зональних гармонік отри-
мані вирази для селекції тесеральних гармонік (порядок m'≠0). Якщо для зона-
льних гармонік (порядок m'=0) аналізувалася магнітна сигнатура, отримана за 
допомогою кругової контурної обмотки, і розраховувалися коефіцієнти tc0

n, то в 
тесеральному випадку математичній обробці підлягають магнітні сигнатури, 
отримані за допомогою тесеральних контурних обмоток порядку m'. Причому 
косинусоїдальні обмотки дозволяють визначати амплітудні коефіцієнти tcm'

n, а 
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синусоїдальні tsm'
n відповідно для витягнуто-сфероїдального, сферичного та 

сплюснуто-сфероїдального випадків, тому що в магнітному потоку, який отри-
мано за допомогою тесеральної контурної обмотки порядку m' (11), присутні 
вклади від усіх гармонік тільки одного порядку – m' (в разі зональних гармонік 
це був порядок m'=0). В роботі приведено знайдений вигляд функції fk

m'(x2), що 
однаково використовується для розрахунку амплітудних коефіцієнтів як сину-
соїдальних так і косинусоїдальних (в залежності яким контуром отримана сиг-
натура) сферичних та сфероїдальних гармонік   
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де під х1 слід розуміти відповідну в (14) функцію зв'язку із координатою х2. 
Безпосереднє використання (12) для відділення вкладу гармонік молод-

ших степенів в сумарний магнітний потік при n<k неможливе. Тому слід визна-
чати амплітудні коефіцієнти, щоб завжди виконувалося умова n≥k. В роботі до-
кладно описані правила застосування знайденої селектуючої функції при ви-
значенні амплітуд просторових гармонік, використовуючи принцип послідов-
ного виключення з магнітного потоку вкладів від усіх гармонік молодших сте-
пенів. Головною відмінністю застосування селектуючої функції (13) від (15) є 
початковий степінь для визначення, який в тесеральному випадку має бути 
k=m'. Тоді провівши операцію виключення вкладів молодших гармонік в магні-
тний потік (k-1-m) разів, можна визначити k перших коефіцієнтів просторових 
гармонік скалярного потенціалу, представленого або сферичним, або сфероїда-
льним базисним рішенням згідно виразам  
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Показано, що практичне застосування такого методу дає можливість ви-
значення достатньої кількості як сферичних, так і різнотипних сфероїдальних 
гармонік порядку m' при використанні спільної (єдиної) сигнатури магнітного 
потоку, зафіксованої при проходженні ТО через відповідну контурну обмотку. 

Розглянуто питання щодо математичної обробки експериментально 
отриманих сигнатур магнітного потоку при практичному застосуванні узагаль-
неного методу визначення амплітудних коефіцієнтів просторових гармонік. Для 
цього запропоновано використовувати вбудовані функції обробки дискретних 
даних математичного пакету Mathcad. Завдяки яким можуть бути створені про-
грами для математичної обробки експериментально отриманих сигнатур магні-
тного потоку. При цьому запропоновано варіант процедури обробки та пере-
творення дискретних даних в функціональну залежність магнітного потоку від 
«кутової» координати. 
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В роботі розроблено метод практичного визначення сферичних гармонік 
магнітного поля технічного об’єкту при його кутовому переміщенні, для реалі-
зації якого використовується спрощена конфігурація контурних обмоток. Цей 
метод може бути застосовано на магніто-вимірювальному стенді без конфлікту 
з вже існуючими на ньому системами і засобами. 

Проведено теоретичне обґрунтування можливості практичного визначен-
ня магнітних мультиполів (амплітудних коефіцієнтів сферичних гармонік зов-
нішнього магнітного поля ТО) за допомогою спрощеної системи на основі двох 
пар кругових контурних обмоток. В основу синтезу конфігурації контурних 
обмоток покладено результати аналізу сигнатури магнітного потоку, створюва-
ного в круговому контурі узагальненим джерелом магнітного поля, що поверта-
ється відносно власної осі. При цьому технічний об'єкт розглядається як уза-
гальнене джерело магнітного поля, що описується мультипольними магнітними 
моментами. Магнітне поле мультипольних магнітних моментів відповідає зов-
нішньому рішенню рівняння Лапласа для скалярного потенціалу в сферичній 
системі координат. У повній аналогії з (4) скалярний потенціал магнітного поля 
мультипольного джерела може бути записаний у вигляді  
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де – поверхневі сферичні гармоніки m,nY ( )θ
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Розглянуто мультипольний магнітний момент, що задається мультиполь-
ним коефіцієнтом  і знаходиться в центрі пов'язаної з ним рухомої системи 
координат X', Y', Z' (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Геометрія положення кругового контуру і мультипольного  

магнітного моменту, що повертається 
 

При цьому мультипольне джерело і пов'язана з ним рухома система коор-
динат повертаються навколо спільної з нерухомою системою осі ординат на кут 
повороту γ, який відлічується між осями аплікат нерухомої і рухомої систем 
координат. Круговий контур радіусу R лежить в нерухомій системі координат і 
зміщений по осі аплікат на Zc. 
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Для обраної геометрії порядок n мультиполя і координата r будуть спіль-
ними для обох систем координат. Скалярний потенціал в рухомий системі ко-
ординат має вигляд (18) (штрих означає приналежність до рухомої системи ко-
ординат). Для переходу до нерухомої системі координат використано матема-
тичний апарат функцій обертання  

( )∑
−=

ϕθγ=ϕθ
n

nm
mn

n
mmmn YdY ),()','( ,,'', ,                                    (19) 

де )  – функція обертання навколо осі ординат для поверхневої сферичної 
гармоніки. 

(,' γn
mmd

Отримано зображення магнітного потоку Ф через круговий виток в неру-
хомій системі координат у вигляді  
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gФ θθγ
μ

=γ sincoscos
2

)( 1'
'

0
', ,                          (20) 

де rс і θс – сферичні координати кругового контуру в нерухомій системі, які по-
в'язані з його радіусом співвідношенням  

cccc tgZsinrR θ=θ= .                                               (21) 
Для випадку обертання мультипольного джерела  (при m'≠0) навколо 

осі, що лежить в площині X'OY' і спочатку поверненою відносно осі абсцис на 
кут π/(2m'), в (20) слід замінити  на . 
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Запропоновано принцип побудови систем для практичного визначення 

мультипольних магнітних моментів і відповідну математичну обробку експе-
риментально отриманих магнітних сигнатур повертання об'єкту, що досліджу-
ється. Для цього розглянуто принцип використання системи із двох пар круго-
вих обмоток, базуючись на аналізі виразу (20) для магнітного потоку кругового 
контуру. 

Використовуючи властивості симетрії магнітного поля для мультиполів 
парних і непарних порядків при розташуванні мультипольного джерела в 
центрі кожної з пар контурів (рис. 5), показано, що у випадку комутації пари 
контурів прямо послідовно в сумарному сигналі відсутні вклади від всіх муль-
типолів парного порядку, а присутні тільки мультиполі з n=1, 3, ... 2k+1.  

Відповідно при комутації пари контурів зустрічно послідовно, в сумар-
ному сигналі відсутні вклади від всіх мультиполів непарного порядку, а прису-
тні тільки мультиполі з n=2, 4, ... 2k. 

Проведено аналіз залежності вкладу мультиполя від кутової координати 
θс положення кругового контуру відносно джерела (рис. 6). Для вибору відстані 
між джерелом та круговою контурною обмоткою використані такі її значення, 
при яких дорівнює нулю внесок в магнітний потік від мультипольного коефіці-
єнту порядку n. Якщо для диполя та квадруполя ці значення не відповідають 
положенню мультипольного джерела між двома контурами, то для виключення 
вкладу мультиполя з n = 3 або з n = 4 достатньо вибрати наступні значення:  

oo 49,
7
3cos4для;63,

5
1cos3для ≈θ=θ−=≈θ=θ−= cccc nn .     (22) 
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а)                                                              б) 

Рисунок 5 – Практичне застосування методу визначення сферичних гармонік на 
основі магнітних сигнатур кутового переміщення об’єкту дослідження: а) схема 
розташування узагальненого джерела магнітного поля всередині пари кругових 
обмоток; б) приклад експериментально отриманої сигнатури магнітного потоку, 

зареєстрованої при обертанні двох протилежно спрямованих магнітів 
M1≈M2=5,5 A·м2, результатом обробки якої є різниця M1-M2=-0,065 A·м2
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Рисунок 6 – Розрахована залежність відносного значення магнітного потоку, 

який створюють мультиполі степеня n=1, 2, 3, 4 в круговому контурі,  
як функція його кутового положення cθcos  відносно центру системи обертання  

 
Показано, що для розташування мультипольного джерела згідно (22) при 

прямому включенні першої пари кругових обмоток, з кутовими координатами 

5
1

1cos ±=θ  в сумарному сигналі будуть відсутні вклади від всіх парних муль-
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типолів, а також октуполя (n=3), а першим після диполя буде зафіксовано муль-
типоль п'ятого степеня. У разі зустрічній комутації другої пари кругових обмо-
ток, з кутовими координатами 7

3
2cos ±=θ  в сумарному сигналі будуть від-

сутні вклади від всіх непарних мультиполів, а також мультиполя четвертого 
порядку, тобто крім квадруполя в магнітному потоці будуть вклади від мульти-
полів, починаючи з шостого степеня. 

Для виключення вкладів в магнітний потік від мультиполів старших сте-
пенів (n>4) використано властивість швидкого зменшення їх магнітного поля 
при віддаленні від джерела. Для чого, вибравши діаметр кругової контурної 
обмотки в чотири рази більше габаритного розміру джерела, показано, що вне-
ском мультиполів порядку n> 4 можна знехтувати з похибкою менше 3%. 

Для практичного застосування методу запропонована процедура матема-
тичної обробки сигнатур магнітного потоку ) , отриманих при повертанні 
джерела поля всередині двох пар кругових обмоток із відповідною комутацією. 
Процедура використовує ортогональність функцій Лежандру при інтегруванні 
сигнатури магнітного потоку по загальній формулі  

(γФ

m
n

m
n gdfФ =γγγ∫

−

1

1

)(cos)(cos)( ,                                    (23) 

де – селектуюча функція, вигляд якої наведено в роботі окремо для 
кожного із 24-х мультипольних коефіцієнтів із індексами n та m.  

)(cos γm
nf

Показано, що спосіб отримання та інтегрування восьми сигнатур, зафік-
сованих для двох варіантів початкової орієнтації повертання ТО (джерела маг-
нітного поля), дозволяє визначати двадцять чотири мультипольних коефіцієнта 
магнітних мультиполів до четвертого порядку включно.  

Для отримання можливості визначати амплітудні коефіцієнти гармонік 
поза межами магніто-вимірювального стенду в роботі розроблено метод експе-
риментального визначення сферичних гармонік, що базується на математичній 
обробці функціональних залежностей трьох проекцій магнітної індукції, зафік-
сованих в двох точках поблизу шляху лінійного переміщення ТО (рис. 7).  

Згідно рис. 7 сигнатури проекцій магнітної індукції B(z) фіксують в точ-
ках 1 та 2, які розташовані симетрично на відстані R від осі аплікат в площині 
XOZ рухомої системи координат, пов'язаної з центром ТО. 

На основі отриманих сигнатур декартових проекцій магнітної індукції ро-
зраховуються відповідні залежності сферичних проекцій напруженості магніт-
ного поля H(z)  
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Рисунок 7 – Схема експериментального отримання сигнатур трьох проекцій  

магнітної індукції у двох точках, розташованих симетрично 
 відносно шляху переміщення ТО 

 
Отримані по (24) сигнатури проекцій напруженості магнітного поля H(z) 

(рис. 8), як залежності від декартової координати z положення точок 1 і 2 відно-
сно центру джерела на інтервалі z∈[zпоч, zкін], перетворюють та інтерполюють до 
відповідних залежностей H(θ) від сферичної координати θ для інтервалу даних 
θ∈[0, π]. 
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Рисунок 8 – Експериментально отримана сигнатура Hr(z) проекції напруженості 

магнітного поля як залежність від декартової координати z  
 

Розраховані функціональні залежності від θ для сферичних проекцій на-
пруженості магнітного поля можуть бути використані для знаходження муль-
типольних коефіцієнтів магнітних моментів ТО. Запропоновано спосіб, засно-
ваний на моделі, що містить 24 мультипольних коефіцієнта ряду скалярного 
потенціалу магнітного поля, для визначення яких використовуюся п'ять сум ві-
дповідних проекцій напруженості магнітного поля H(θ) в точках 1 та 2. 

Для зручності запису позначимо через  значення інтегралу від сигна-
тури, що містить мультипольний коефіцієнт , і селектуючої функції 
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( qm
nP θθ sin)(cos ) . Наприклад, для  з непарними значеннями n і парни-

ми значеннями m три інтеграли по θ на інтервалі θ∈[0, π] мають вигляд:  
)(cosθm

nP

 

( )
( )

( 2
3

0
353

0
1

0
2

0
1

21
0
1 20

35
32

3
8

sin
)(cos)()( gg

RR
gdPHHG rr +−=θ

θ
θ

θ+θ= ∫
π

),        (25) 

( )
( )

( )2
3

0
35

0
2

0
3

21
0
3 12011

315
32

sin
)(cos)()( gg

R
dPHHG rr +=θ

θ
θ

θ+θ= ∫
π

,           (26) 

( ) ( )2
3

0
35

0
13

0

2
321

2
3 403

77
256

7
64)(cos)()( gg

R
g

R
dPHHG rr ++

−
=θθθ+θ= ∫

π

.      (27) 

Вирішуючи систему рівнянь (25-27) можна знайти мультипольні   ко-
ефіцієнти з непарними значеннями n і парними значеннями m: 
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У повній аналогії з (25-30) розраховують інтеграли від сигнатур, що міс-
тить мультипольні коефіцієнти , і селектуючу функцію m

nh ( )qm
nP θθ sin)(cos . 

Таким чином запропонований спосіб експериментального отримання і 
математичної обробки шести сигнатур проекцій магнітної індукції дозволяє ви-
значати двадцять чотири мультипольних коефіцієнта, за допомогою моделі ма-
гнітного поля ТО, в якій ряд сферичних гармонік обмежено до четвертого сте-
пеня (n≤4).  

В четвертому розділі розглянуто теоретичні основи створення засобів 
для експериментального визначення просторових гармонік магнітного поля ТО. 
За допомогою порівняльного аналізу існуючих систем та установок для експе-
риментального визначення амплітудних коефіцієнтів сферичних гармонік зов-
нішнього магнітного поля різноманітних об’єктів встановлено, що найбільш 
широкі можливості щодо практичного дослідження просторової структури поля 
притаманні системам, які базуються на отриманні магнітних сигнатур. Такі сис-
теми дозволяють визначати достатню кількість просторових гармонік для від-
творення з потрібною якістю просторової структури магнітного поля ТО.  

В роботі розглянуто питання розробки та створення системи для практи-
чного застосування узагальненого методу визначення трьох типів просторових 
гармонік магнітного поля, на основі сигнатур магнітного потоку, що отримують 
при лінійному переміщенні ТО через набір контурних обмоток, розташованих 
на спільній циліндричній поверхні. Для чого розроблена загальна схема функ-
ціонування та програма керування такої системи (рис. 9). За командою «старт» 
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в програмі отримання даних про сигнатуру, яку подає оператор з консолі 
комп’ютера, сигнал початку експериментального визначення просторових гар-
монік надходить на веберметр, де перетворюється в командний сигнал, що йде 
на пристрій комутації входів, який комутує відповідну контурну обмотку до 
входу веберметру. Керуючий сигнал з програмного інтерфейсу поступає на 
пристрій переміщення транспортного візку, координата положення якого цик-
лічно передається до компютеру (ПК). Переміщуваний на транспортному візку 
ТО наводить ЕРС в контурній обмотці, величина якої інтегрується веберметром 
і передається в ПК. Таким чином, в ПК фіксуються за допомогою програми ке-
рування одночасно два потоки даних про магнітну сигнатуру:  координати пе-
реміщення ТО і величини магнітного потоку в контурній обмотці. Дані прохо-
дять попередню обробку і у вигляді двох текстових файлів, що мають ідентифі-
кацію за часом фіксування даних, зберігаються в ПК для подальшої математич-
ної обробки. Оператор, вводячи дані про габарити ТО і його прив'язку до гео-
метрії транспортного візку, задає тип і кількість потрібних гармонік в програму 
математичної обробки сигнатур магнітного потоку. Результатом розрахунку за 
такою програмою будуть величини амплітуд просторових гармонік, що виво-
дяться, наприклад, на принтер у вигляді протоколу експериментального визна-
чення просторових гармонік.  

 

 
Рисунок 9 – Вигляд вікна програми для керування процесом отримання  

експериментальних даних про магнітний потік 
 

Проведено обґрунтування порядку розрахунку конструктивних парамет-
рів системи практичного визначення різнотипних просторових гармонік магні-
тного поля ТО (рис. 10).  

Показано, що для проведення розрахунку або оцінки основних метроло-
гічних і технічних характеристик системи, необхідних для її практичного вті-
лення потрібна невелика кількість початкових даних. Це максимальні маса-
габаритні параметри ТО, метрологічні характеристики (чутливість, похибка, 
динамічні характеристики тощо) приладів, які використовуються в системі, та 
очікувані (які задаються), мінімальні експериментально отримані значення ам-
плітудних коефіцієнтів просторових гармонік магнітного поля.  

Для розрахунку параметрів контурних обмоток використано математичну 
залежність між зчепленим з ними магнітним потоком і потрібним мінімальним 
значенням gn

m амплітудного коефіцієнту просторових гармонік магнітного поля 
джерела, для чого використано  

ФФmin Δ×=100 ,                                                    (31) 
де ΔФ – абсолютна похибка веберметру.  
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Рисунок 10 – Основні розрахункові параметри конструкції установки  
L=1,0 м – довжина циліндра; R=0,28 м – радіус контурних обмоток;  

S=3,0 м – довжина установки; k=0,19 м – ширина транспортного шляху;  
p=0,35 м – віддалення транспортного шляху від електроприводу;  
α=0,56 м – подвоєна амплітуда тесеральних контурних обмоток 

 

Для відповідного амплітудного коефіцієнту зональної сферичної гармоні-
ки при одному вітку в обмотці отримано вираз у вигляді   

( )
)1(2 0

)1(
0

+⋅πμ
⋅

== n
RФg

n
min

wn .                                               (32) 

Відповідно до виразу (32) розраховується необхідна кількість витків w 
зональної контурної обмотки за формулою   

 

0
0 )1(2 n

n
min

gn
RФw
+⋅πμ
⋅

= .                                                (33) 

Для розрахунку параметрів контурних обмоток, що селектують тесераль-
ну гармоніку, слід скористатися формулою для амплітудного коефіцієнта тесе-
ральної сферичної гармоніки степеня n і порядку m (m≠0)  

 

( ) ( )
)!(

!

0

1

)1( mnm
RФmnng

n
min

w
m
n +⋅⋅πμ⋅α

⋅⋅−⋅
=

+

= .                                     (34) 

Кількість витків w контурної обмотки, що селектує тесеральну гармоніку, 
визначається формулою  

( )
m
n

n

gmnm
RФmnnw
⋅+⋅⋅πμ⋅α

⋅⋅−⋅
=

+

)!(
!

0

1
min .                                       (35) 

Для проведення експериментального визначення амплітудних коефіцієн-
тів гармонік на створеній установці (рис. 11), розроблена методика проведення 
просторового гармонічного аналізу магнітного поля за допомогою системи з лі-
нійним переміщенням технічного об'єкту через селектуючі контурні обмотки.  
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Рисунок 11 – Загальний вигляд створеної установки 
 

Методика визначає спільний порядок експериментального визначення 
амплітудних коефіцієнтів сферичних і сфероїдальних гармонік магнітного поля. 
Згідно методиці підлягає відновленню в заданій області дослідження просторо-
вий розподіл поля, представленого у вигляді суперпозиції полів витягнуто-
сфероїдальних, сферичних і сплюснуто-сфероїдальних гармонік, взятих з від-
повідними амплітудними коефіцієнтами, величини яких отримують в результа-
ті математичної обробки зафіксованих системою сигнатур магнітного потоку. 

Було експериментально підтверджено коректність розрахованих характе-
ристик системи вимірювання просторових гармонік та встановлено, що похибка 
експериментального визначення квадрупольної гармоніки не перевищує 7 % 
(для значень квадрупольного магнітного моменту більших ніж 0,00175 А·м3 – 
див. рис. 12, г), при цьому було використано еталонне джерело сферичної квад-
рупольної гармоніки (рис. 12, а, б, в), що має незначну похибку створення маг-
нітного поля (меншу за 1,5 %). 

В розділі також розглянуто принципи побудови системи для визначення 
просторових гармонік при кутовому переміщенні технічного об'єкта (рис. 13). 
Робоча область такої системи близька за габаритними розмірами до робочої зо-
ни стенду, а селектуючі можливості еквівалентні системам на основі сигнатур  
магнітного потоку. 

В якості теоретичної бази створення системи для експериментального ви-
значення сферичних просторових гармонік з компактною робочою зоною уста-
новки використано запропонований у попередньому розділі метод, згідно з 
яким всередині обмоток у вигляді кругових контурів спеціальним чином обер-
тають ТО. При цьому фіксується залежність магнітного потоку від кута поворо-
ту ТО відносно контурної обмотки. За допомогою такої системи розрахунок 
амплітудних коефіцієнтів сферичних гармонік проводять математичною оброб-
кою зафіксованої сигнатури – функціональної залежності магнітного потоку від 
кутової координати ТО, який повертають. 
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Рисунок 12 – Еталонне джерело гармоніки (g2=8,75 10-4 А·м3 при струмі 0,5 А): 
а) зовнішній вигляд обмотки, яка розташована на сфері радіусом R=0,075 м; 
б) залежність магнітної індукції на аксіальній осі джерела від відстані до його 
центру, де точки – дані вимірювання, лінія – дані розрахунку; в) відносна  

похибка відтворення магнітного поля просторової гармоніки, де точки – дані 
вимірювання, лінія – розрахована методична складова похибки; г) відносна  

похибка експериментального визначення квадрупольної гармоніки, де точки – 
експериментальні дані, лінія – розрахована інтерполяція  

 

 
Рисунок 13 – Зовнішній вигляд системы з кутовим переміщенням ТО, 

 розташованого на поворотному столі (що на транспортному візку)  
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Розроблена функціональна схема для загального випадку реалізації сис-
теми, яка складається з контурних обмоток, веберметра, пристрою для повороту 
ТО, пристрою визначення кутового положення ТО, датчиків фіксування «поча-
тку-кінця» процесу визначення і блоку математичної обробки отриманої сигна-
тури магнітного потоку.  

Відповідно до запропонованої функціональної схеми розроблено: мето-
дику для визначення амплітудних коефіцієнтів сферичних гармонік магнітного 
поля при кутовому переміщенні досліджуваного об'єкта; алгоритм роботи сис-
теми; вимоги до окремих пристроїв і приладів системи (рис. 14).  

 
 

 1

 2

 
Рисунок 14 – Пристрій визначення кутової координати ТО: 

1 – оптичний датчик PAN3101; 2 – мікроконтролер ATmega16  
 

Крім того було розроблено програмне забезпечення для автоматизованого 
керування створеною системою збору даних про магнітну сигнатуру кутового 
переміщення досліджуваного об'єкта. 

Проведені експериментальні дослідження можливостей створеної систе-
ми визначення сферичних гармонік магнітного поля при кутовому переміщенні 
досліджуваного об'єкта підтвердили достовірність розробленого методу інтег-
ральної обробки магнітних сигнатур, а також закладену попереднім розрахун-
ком високу ~10-3 А·мn+1 чутливість системи з робочим об'ємом 1×1×1 м3. 

В п'ятому розділі розглянуті методи застосування циліндричних гармо-
нік скалярного потенціалу при побудові моделей магнітного поля ТО.  

За допомогою аналізу двох видів циліндричних гармонік на основі зви-
чайних функцій Беселя і на основі модифікованих функцій Беселя для двох 
форм аналітичного зображення скалярного потенціалу для елементарних стру-
мових джерел: кругового витка, тонкого соленоїда, циліндричної обмотки, а та-
кож для однорідно намагніченого циліндричного осердя, показано їх взаємо-
зв'язок і еквівалентність при використанні для опису просторової структури ма-
гнітного поля. 
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Використовуючи основне рівняння магнітостатики (лінійний випадок) та 
математичний апарат циліндричних гармонік, розроблено модель просторового 
розподілу індуктивної намагніченості циліндричного осердя, що знаходиться в 
однорідному зовнішньому полі, для прямого розрахунку балістичного і магні-
тометричного розмагнічуючого фактору при довільному значенні магнітної 
сприйнятливості.  

На прикладі індуктивно намагніченого циліндричного осердя електрома-
гніту постійного струму розглянуто підхід, що дозволяє аналітично описувати 
магнітне поле електротехнічних пристроїв, що містять індуктивно намагнічені 
елементи циліндричної форми. 

У випадку індуктивної намагніченості феромагнітних тіл з циліндричною 
симетрією та постійним значенням магнітної сприйнятливості (лінійною ділян-
ку кривої намагнічування), несоленоїдальна складова намагніченості М може 
бути описана рівнянням  

( )z,UgradM M ρ−=
r

.                                               (36) 
Відповідно до (36) з векторного рівняння Пуассона-Томсона отримано 

вираз для потенціалів   
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де r і r'- радіус-вектори точок спостереження і області інтегрування;  
 –намагніченість осердя; ( )'rM

r
( )rU0  - потенціал зовнішнього магнітного поля; 

 – потенціал намагніченості феромагнітного осердя в точці спостережен-
ня поля, для пошуку якого використано загальний вираз на основі циліндрич-
них гармонік  

( )rUМ

( ) ( ) ( ) ηηηρη=ρ ∫
∞
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0

0 .                                    (38) 

Потенціал зовнішнього для осердя поля, створюваного обмоткою елект-
ромагніту із густиною струму j (рис. 15) може бути представлений у вигляді  

( ) ( ) ( ) ηηηρη=ρ ∫
∞

dzIBzU )sin(,
0

00 ,                                    (39) 

де ( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ηη

η
=η

2
sin12

hWjB ;  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( );1110101112120202121 RLRKRLRKRRLRKRLRKRW ηη+ηη−ηη+ηη=η
)R(L),R(K nn ηη  – модифіковані функції Беселя та Струве. 

 
Беручи до уваги обмеженість значення потенціалу в центрі системи коор-

динат, а також його збігання з центром осердя радіусу R, отримано зображення 
розподілу скалярного потенціалу поля розмагнічування  
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      а)                                       б)   

Рисунок 15 – Електромагніт, що застосовується в якості магнітного  
виконавчого органу системи керування орієнтацією космічного апарату: 
а) конструкція циліндричного осердя і струмової обмотки електромагніту; 
б) вигляд електромагніту з номінальним магнітним моментом 100 А·м2 

 

Використовуючи вирази (37), (39) та (40) отримано розподіл сумарного 
магнітного поля обмотки та осердя, а також індуктивної намагніченості феро-
магнітного осердя, що знаходиться в аксіально-симетричному полі, яке задане 
циліндричної гармонікою.  

Запропонована аналітична модель магнітного поля циліндричного елект-
ромагніту, в основу якої покладено циліндричний гармонічний аналіз індуктив-
ної намагніченості його феромагнітного осердя, дозволяє проводити на основі 
функціонального аналізу параметрів конструкції пошук максимального значен-
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ня магнітного моменту електромагнітів, які використовують в якості магнітних 
виконавчих органів космічних апаратів.  

Для застосовуваних в прискорювачах дипольних та квадрупольних 
(рис. 16) електромагнітів, отримано аналітичні вирази для середньо-
інтегральних коефіцієнтів поперечних складових магнітної індукції, створюва-
ної в апертурі тільки надпровідною струмовою обмоткою (рис. 17).  

 

 
Рисунок 16 – Квадрупольний електромагніт з надпровідною обмоткою 

 
За допомогою зображення магнітного поля на основі сферичних секторі-

альних гармонік внутрішнього рішення скалярного потенціалу, взятих з амплі-
тудними коефіцієнтами, залежними від поздовжньої координати, показана про-
порційність коефіцієнтів магнітної індукції bn

* амплітудам циліндричних (по-
лярних) гармонік плоско-паралельного магнітного поля, створюваного поздов-
жніми ділянками дипольної (або квадрупольної) обмотки.  

Показано, що використання отриманих аналітичних зображень середньо-
інтегральних коефіцієнтів магнітної індукції для поліпшення якості структури 
магнітного поля всередині апертури дипольних і квадрупольних електромагні-
тів за допомогою корекції геометричних параметрів струмової обмотки, дозво-
ляє знизити відносну похибку створення поля до рівня не більше 10-4 (табл. 1). 

 

       

                      а)                                                                 б) 

Рисунок 17 – Магнітоактивна частина квадрупольного електромагніту: 
а) надпровідна обмотка (NbT);б) ярмо (сталь 2212) 
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Таблиця 1 – Розраховані характеристики квадрупольних електромагнітів 

 триплету при струмі живлення 8,25 кА 
 

Довжина ярма мм 779 929 1579 
Максимальна довжина обмотки мм 880,0 1030,0 1680,0 
Ефективна довжина, Leff мм 850,2 1000,3 1650,0 

b6
*  -0,27·10-4 -0,27·10-4 -0,17·10-4

b10
*  -0,25·10-4 -0,32·10-4 -0,54·10-4

b14
*  -0,7·10-4 -0,7·10-4 -0,7·10-4

 
Для пошуку оптимальних параметрів конструкції квадрупольного елект-

ромагніту з поліпшеними магнітними характеристиками отримано емпіричні 
залежності середньо-інтегральних по довжині коефіцієнтів магнітної індукції в 
апертурі від габаритних розмірів ярма і надпровідної обмотки. 

Для створення із заданою якістю просторової структури магнітного поля 
в апертурі квадрупольного електромагніту, розроблено метод мінімізації вкла-
дів неквадрупольних середньо-інтегральних по довжині коефіцієнтів магнітної 
індукції, на основі знайденого їх взаємозв'язку з параметрами конструкції ста-
льного ярма і надпровідної струмової обмотки. 

В шостому розділі розглянуті практичні аспекти застосування просторо-
вого гармонічного аналізу магнітного поля комплектуючих та складових космі-
чного апарату при забезпеченні його магнітної чистоти. 

На основі аналізу принципів використання технології забезпечення магні-
тної чистоти щодо зменшення магнітної завади, яка створюється самим косміч-
ним апаратом, показано необхідність застосування обмежень та поточного кон-
тролю характеристик просторової структури магнітного поля комплектуючих 
космічного апарату.  

За допомогою порівняльного аналізу магнітовимірювальних стендів, ви-
користовуваних космічними державами для проведення робіт із забезпечення 
магнітної чистоти космічних апаратів, показано, що основними характеристи-
ками стендів є їх робочий об'єм (близько 10 м3) і часова нестабільність в ньому 
магнітної індукції, яка, як правило, має порядок 1 nТл. 

На основі порівняльного аналізу відомих моделей магнітного поля космі-
чного апарату, які застосовуються при забезпеченні його магнітної чистоти, по-
казано, що для нормування рівня магнітного поля створюваного приладами та 
комплектуючими при розробці яких обмежувався їх магнітний момент, слід ви-
користовувати модель на основі просторових гармонік згідно з рекомендаціями 
відповідного стандарту Європейського космічного агентства. 

На прикладі проведених робіт по зменшенню завади бортовому магніто-
метру космічного апарата «Січ-2», яка створюється комплектом наукової апа-
ратури «Потенціал» (рис. 18), експериментально встановлено (рис. 19), що вне-
сок квадрупольної та октупольної сферичних гармонік в магнітну індукцію за-
вади бортовому магнітометру становить близько 80% (табл. 2).  
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а)                                                                      б) 

Рисунок 18 – Розташування датчика (1) кінетичних параметрів нейтрального 
компонента космічної плазми (НКП) поблизу бортового магнітометра (2)  
в космічному апараті «Січ-2»: а) загальний вигляд; б) схема розташування 

 

Тим самим експериментально доведено необхідність застосування сфе-
ричних гармонік старших степенів для нормування магнітної індукції, створе-
ної комплектуючими з мінімізованим магнітним моментом. 

На прикладі аналізу просторової структури магнітного поля давачів нейт-
рального компонента плазми космічних апаратів «Січ-2» і «Мікросат» показа-
но, що для забезпечення магнітної чистоти космічного апарату доцільно прове-
дення просторового гармонічного аналізу магнітного поля його комплектуючих 
для обмеження амплітудних коефіцієнтів дипольної, квадрупольної і октуполь-
ного сферичних гармонік. 

Для чого теоретично обґрунтовано достатність вимоги встановлення об-
межень на максимальні значення трьох магнітних характеристик комплектую-
чих: модуля дипольного, модуля квадрупольного і модуля октупольного магні-
тних моментів. 
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Рисунок 19 – Експериментально зафіксована залежність магнітного потоку від 
координати лінійного переміщення НКП через контурну обмотку, що селектує  

зональні гармоніки магнітного поля  
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Таблиця 2 – Сферичні гармоніки магнітної завади бортовому магнітометру,  
що створює НКП із складу наукової апаратури космічного апарату «Січ-2» 

 
Експериментально визначені амплітудні коефіцієнти сферичних гармонік 

магнітного поля НКП 

0
1g , А·м2 0

2g , А·м3 0
3g , А·м4

0.0041 0.00141 0.00025 
Магнітна індукція завади бортовому магнітометру створювана відповід-

ною сферичною гармонікою НКП (проекція на вісь Z), нТл 

3

0
1

0
1

)35,0(
2 gB z
⋅
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0
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⋅

μ=  
5

0
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0
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⋅
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+237 +352 +247 
 
У додатках наведено список опублікованих праць за темою дисертації та 

документи, що підтверджують практичне значення і впровадження результатів 
дисертаційної роботи. 

 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі вирішена актуальна наукова проблема підвищен-
ня ефективності використання технічних об’єктів із заданою просторовою стру-
ктурою стаціонарного магнітного поля шляхом розробки нових та розвинення 
існуючих методів моделювання, експериментального визначення та синтезу 
просторових гармонік скалярного потенціалу магнітного поля. Отримані ре-
зультати вносять істотний внесок у вирішення проблем забезпечення магнітної 
чистоти космічних апаратів, магнітної сумісності електрообладнання, забезпе-
чення транспортування і формування пучка частинок в прискорювачах, забез-
печення магнітного захисту кораблів і підводних човнів. 

1. Розроблені теоретичні основи побудови джерел зі струмом, магнітне 
поле яких описується однією просторовою гармонікою скалярного потенціалу, 
та селектуючих контурних обмоток, що дозволило використати єдиний підхід 
при створенні засобів практичного проведення просторового гармонічного ана-
лізу магнітного поля технічних об'єктів за допомогою отриманого узагальнено-
го виразу для векторного та скалярного потенціалів магнітного поля витягнуто-
сфероїдальних, сферичних та сплюснуто-сфероїдальних гармонік. 

2. Розроблено новий метод експериментального визначення амплітудних 
коефіцієнтів сферичних гармонік магнітного поля технічних об'єктів на основі 
інтегральних перетворень магнітних сигнатур, одержуваних при кутовому пе-
реміщенні джерела поля всередині компактної системи контурних обмоток, 
який дозволяє визначати необхідну кількість гармонік для аналізу і синтезу 
просторової структури магнітного поля при вирішенні завдань забезпечення 
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магнітної сумісності комплектуючих космічних апаратів, при цьому максима-
льно повно використовуючи робочий об’єм магніто-вимірювального стенду. 

3. Розроблено новий метод експериментального визначення мультипо-
льних магнітних моментів, заснований на математичній обробці сигнатур маг-
нітної індукції, зареєстрованих поблизу технічного об'єкту при його лінійному 
переміщенні, що дозволило практично визначати амплітудні коефіцієнти сфе-
ричних гармонік магнітного поля до четвертого степеня включно у відповідно-
сті до рекомендацій стандартів Європейського космічного агентства в частині 
забезпечення магнітної чистоти космічних апаратів. 

4. Розроблені наукові основи побудови універсальної системи, що забез-
печує практичне визначення необхідної кількості амплітудних коефіцієнтів ви-
тягнуто-сфероїдальних, сферичних і сплюснуто-сфероїдальних гармонік. Це 
дозволило розрахувати їх амплітудні коефіцієнти з похибкою не більш ніж 
10%, а також наблизити доступну область експериментального дослідження до 
поверхні технічних об'єктів складної просторової конфігурації. Також розроб-
лені наукові основи побудови компактної системи експериментального визна-
чення сферичних гармонік, яка використовує запропонований метод математи-
чної обробки сигнатур магнітного потоку, отриманих при кутовому переміщен-
ні досліджуваного об'єкта всередині кругових контурних обмоток, що розши-
рило номенклатуру засобів для практичного контролю магнітних характеристик 
та дозволило, зокрема, експериментально визначити просторову структуру маг-
нітного поля комплектуючих космічного апарату з габаритними розмірами до 
1 м при забезпеченні поточного контролю їх магнітних характеристик. Крім то-
го отримано експериментальне підтвердження валідності розроблених методів 
для проведення просторового гармонічного аналізу магнітного поля технічних 
об'єктів за допомогою створених на магніто-вимірювальному стенді ДУ «Інсти-
тут технічних проблем магнетизму НАН України» універсальної системи ви-
значення сферичних і сфероїдальних гармонік, яка базується на узагальненому 
методі дослідження різнотипних гармонік, та компактної системи, для застосу-
вання методу на основі математичної обробки сигнатур магнітного потоку, за-
реєстрованих при кутовому переміщенні технічного об'єкту.  

5. Розроблено аналітичну модель магнітного поля циліндричного елект-
ромагніта, в основу якої покладено циліндричний гармонічний аналіз індуктив-
ної намагніченості його феромагнітного осердя, яка дозволила проводити по-
шук максимального значення магнітного моменту електромагніту на основі 
функціонального аналізу параметрів його конструкції, що підвищило в порів-
нянні з існуючими моделями точність розрахунку магнітного моменту електро-
магнітів, які застосовуються в якості магнітних виконавчих органів космічного 
апарату. 

6. Розроблено метод синтезу просторової структури магнітного поля в 
апертурі квадрупольного електромагніту, що дозволяє вдосконалити його конс-
трукцію, а також проводити налагоджування його магнітних характеристик на 
основі отриманих виразів для розрахунку прецизійної (близько 1 мм) корекції 
положення витків надпровідної струмової обмотки. Це дозволило досягти точ-
ності створення основної робочої характеристики – середньо-інтегрального по 
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довжині поперечного градієнта магнітної індукції з відносною похибкою мен-
шою за 10-4, що відповідає вимогам, які пред'являють при забезпеченні якості 
фокусування пучка частинок в сучасних прискорювачах. 

7. Розроблено узагальнений метод просторового гармонічного аналізу 
магнітного поля технічних об'єктів, який за допомогою запропонованого крите-
рію раціонального вибору системи відліку і типу базисних рішень рівняння Ла-
пласа для скалярного потенціалу дозволяє на основі узагальненої форми зобра-
ження витягнуто-сфероїдальних, сферичних і сплюснуто-сфероїдальних гармо-
нік розширити доступну область моделювання магнітного поля, максимально 
наблизивши її до поверхні технічних об'єктів складної просторової конфігура-
ції. 

8. Розроблено теоретико-методичні основи для експериментального ви-
значення амплітудних коефіцієнтів трьох типів просторових гармонік магнітно-
го поля на базі узагальненого зображення сферичних і сфероїдальних гармонік 
магнітного потоку, зчепленого з універсальними контурними обмотками, які 
використовуються в якості апаратних фільтрів гармонік заданого порядку. Це 
дозволило використати спільну метрологічну базу, підвищити точність і набли-
зити доступну область дослідження просторової структури магнітного поля до 
поверхні технічних об'єктів, незалежно від їх форми. 

9. На основі просторового гармонічного аналізу магнітоактивної частини 
датчика нейтральної компоненти плазми, що входить до складу корисного на-
вантаження космічного апарату «Мікросат» показана доцільність підбору з по-
хибкою меншою за 10-3 А·м2 величин магнітних моментів постійних магнітів. 
Завдяки прецизійному підбору величин магнітних моментів в умовах антисиме-
тричної установки і екранування магнітів вдалося у 5 разів зменшити дипольну 
і в 80 разів квадрупольну гармоніки магнітного поля і відповідні вклади в зава-
ду бортовому і науковому магнітометрам космічного апарату. Крім того, за до-
помогою проведеного в роботі експериментального аналізу просторової струк-
тури магнітного поля завади, яку створює датчик нейтральної компоненти пла-
зми в місці установки бортового магнітометра космічного апарату «Січ-2», тео-
ретично обґрунтовано можливість встановлювати у якості необхідних і достат-
ніх вимог, що пред'являються до комплектуючих космічного апарату, обме-
ження на максимальні значення трьох просторових гармонік їх магнітного по-
ля. При цьому в якості нормуючих характеристик при проведенні робіт по за-
безпеченню магнітної чистоти космічних апаратів, слід використовувати мо-
дуль дипольного, модуль квадрупольного і модуль октупольного магнітних 
моментів. 

10. Результати дисертаційної роботи впроваджені у вигляді методів, ре-
комендацій та засобів проведення аналізу та синтезу просторової структури ма-
гнітного поля технічних об’єктів в наступних організаціях: ДП «Конструктор-
ське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», Об'єднаний інститут ядерних дослі-
джень, НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, ДУ «Інститут технічних проблем магне-
тизму НАН України». 
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Здобувачем проведено порівняльний аналіз застосування двох форм зо-
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но-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – №1/5. – С. 4-9. 
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29. Гетьман А.В. Development of the method of improving the structure of a 
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31. Гетьман А.В. Оценка погрешности измерения амплитуд пространст-
венных гармоник магнитного поля технических объектов / А.В. Гетьман, І.В. 
Руженцев, О.Г. Сандига, Ю.А. Тимофєєв // Theses 17th National scientific 
symposium with interna-tional participation «Metrology and metrology assurance 
2007», – Sozopol, Bulgaria, 2007. – С. 50-52. 

Здобувачем проведено аналіз методичної похибки експериментального 
визначення просторових гармонік магнітного поля.  

32. Руженцев І.В. Системы измерения пространственных гармоник маг-
нитного поля технических объектов / І.В. Руженцев, А.В. Гетьман // Зб. матері-
алів 2-ї Міжнародної наукової конференції «Сучасні інформаційні системи. 
Проблеми та тенденції розвитку» –Харків, ХНУРЕ, 2007. – С. 383-384. 

Здобувачем запропоновано принципи створення системи для експериме-
нтального отримання магнітних сигнатур.  

33. Гетьман А.В. Обеспечение магнитной чистоты космических аппара-
тов на основе методов пространственного гармонического анализа магнитного 
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ричних гармонік магнітного поля. 
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Ч. 4. – С. 129-130. 

Здобувачем розроблено принципи побудови системи для експерименталь-
но визначення сферичних гармонік магнітного поля технічного об’єкту, на ос-
нові магнітних сигнатур, отриманих при його кутовому переміщенні. 

35. Гетьман А.В. Досвід забезпечення магнітної сумісності вітчизняних 
космічних апаратів за допомогою просторових гармонік магнітного поля / 
А.В. Гетьман // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування: матеріа-
ли Всеукр. наук.–техн. конфер., 08-09 грудня 2016р.  – Харків: НТУ «ХПІ», 
2016. – С. 180-181.  

36. Гетьман А.В. Класифікація принципів та методів експериментально-
го визначення просторових гармонік магнітного поля технічних об’єктів / 
А.В. Гетьман // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування: матеріа-
ли Міжнародної наук.-техн. конфер., 07-08 грудня 2017р. – Харків: НТУ «ХПІ», 
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АНОТАЦІЇ 

Гетьман А.В. Аналіз та синтез структури магнітного поля технічних 
об’єктів на основі просторових гармонік. На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спе-
ціальністю 05.09.05 – теоретична електротехніка (141 – електроенергетика, еле-
ктротехніка та електромеханіка). – Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут», Харків, 2019. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми розвит-
ку теоретичних основ, методів і засобів аналізу і синтезу просторової структури 
стаціонарного магнітного поля технічних об'єктів на основі витягнуто-
сфероїдальних, сферичних, сплюснуто-сфероїдальних, а також циліндричних 
гармонік скалярного потенціалу. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано засади практичного застосування 
просторового гармонічного аналізу магнітного поля поблизу поверхні техніч-
них об'єктів (ТО) з урахуванням особливості їх форми. Для використання в яко-
сті теоретичної основи синтезу струмових джерел магнітного поля отримано 
узагальнене зображення векторного потенціалу у вигляді його взаємозв'язку з 
витягнуто-сфероїдальними, сферичними та сплюснуто-сфероїдальними гармо-
ніками скалярного потенціалу магнітного поля. Розроблено метод експеримен-
тального визначення амплітудних коефіцієнтів просторових гармонік, заснова-
ний на узагальненому представленні сферичних і сфероїдальних гармонік маг-
нітного поля, для практичного визначення просторової структури магнітного 
поля поблизу поверхні технічних об'єктів, з використанням єдиної експеримен-
тально-методичної бази. Розроблено метод практичного визначення величин 
24-х амплітудних коефіцієнтів сферичних гармонік магнітного поля за допомо-
гою системи кругових контурних обмоток, який використовує при математич-
ній обробці сигнатур обертання властивість зменшення відносного вкладу в 
вимірюваний магнітний потік від гармонік старших степенів магнітного поля 
при видаленні від поверхні ТО. Розроблено метод експериментального визна-
чення мультипольних магнітних моментів, заснований на інтегральній обробці 
сигнатур трьох проекцій магнітної індукції, зафіксованих поблизу технічного 
об'єкта, при його лінійному переміщенні. Виконано класифікацію методів і за-
собів експериментального визначення сферичних гармонік магнітного поля 
технічних об'єктів. Обґрунтовано принципи побудови систем для експеримен-
тального визначення просторових гармонік магнітного поля ТО. 

Для пошуку параметрів конструкції циліндричного електромагніта з мак-
симальним створюваним магнітним моментом розроблено аналітичну модель 
магнітного поля електромагніту, на основі циліндричного гармонічного аналізу 
індуктивної намагніченості його феромагнітного осердя.  

Для створення із заданою якістю просторової структури магнітного поля 
квадрупольного електромагніту розроблено метод мінімізації вкладів неквад-
рупольних середньо-інтегральних по довжині коефіцієнтів магнітної індукції в 
апертурі, на основі знайденого їх взаємозв'язку з параметрами конструкції залі-
зного ярма і надпровідної струмової обмотки.  
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Гетьман А.В. Анализ и синтез структуры магнитного поля техниче-

ских объектов на основе пространственных гармоник. На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.09.05 – теоретическая электротехника. Национальный техни-
ческий университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, 2019. 

Диссертация посвящена решению актуальной научной проблемы разви-
тия теоретических основ, методов и средств анализа и синтеза пространствен-
ной структуры стационарного магнитного поля технических объектов на основе 
вытянуто-сфероидальных, сферических, сплюснуто-сфероидальных, а также 
цилиндрических гармоник скалярного потенциала.  

В диссертационной работе обоснованы принципы практического приме-
нения пространственного гармонического анализа магнитного поля вблизи по-
верхности технических объектов (ТО) с учетом особенности их формы. Разра-
ботан критерий, позволяющий алгоритмически однозначно производить выбор 
типа используемых пространственных гармоник, для исследования магнитного 
поля близи ТО в зависимости от соотношения их габаритных размеров. Для ис-
пользования в качестве теоретической основы синтеза токовых источников 
магнитного поля получено обобщенное представление векторного потенциала в 
виде его взаимосвязи с вытянуто-сфероидальными, сферическими и сплюснуто-
сфероидальными гармониками скалярного потенциала магнитного поля. Для 
настройки средств экспериментального определения пространственных гармо-
ник магнитного поля ТО разработаны обобщенные модели для источников 
сферических и сфероидальных гармоник магнитного поля, построенные на ос-
нове системы круговых контуров с током. Теоретически обоснован принцип 
использования селектирующих контурных обмоток в качестве универсальных 
аппаратных фильтров вытянуто-сфероидальных, сферических и сплюснуто-
сфероидальных гармоник заданного порядка для практического проведения 
пространственного гармонического анализа магнитного поля вблизи поверхно-
сти технических объектов инвариантно соотношению их габаритных размеров. 
Разработан способ математической обработки дискретных данных о сигнатуре 
магнитного потока, использующий сплайновую интерполяцию отсутствующих 
данных в сигнатуре, позволяющий минимизировать погрешность практическо-
го определения пространственных гармоник магнитного поля технических объ-
ектов. Разработан метод экспериментального определения амплитудных коэф-
фициентов пространственных гармоник, основанный на обобщенном представ-
лении сферических и сфероидальных гармоник магнитного поля, для практиче-
ского определение пространственной структуры магнитного поля вблизи по-
верхности технических объектов независимо от их формы, с использованием 
единой экспериментально-методической базы. Обоснован принцип практиче-
ского определения сферических гармоник магнитного поля с помощью матема-
тической обработки сигнатур вращения технического объекта, использующий 
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интегральную обработку сигнатур магнитного потока, полученных при поворо-
те технического объекта внутри системы контурных обмоток. Разработан метод 
практического определения величин 24-х амплитудных коэффициентов сфери-
ческих гармоник магнитного поля с помощью системы круговых контурных 
обмоток, использующий при математической обработке сигнатур вращения 
свойство уменьшения относительного вклада в измеряемый магнитный поток 
от гармоник старших степенней магнитного поля при удалении от поверхности 
технических объектов. Разработан метод экспериментального определения 
мультипольных магнитных моментов, основанный на интегральной обработке 
проходных характеристик трех проекций магнитной индукции, зафиксирован-
ных вблизи технического объекта, при его линейном перемещении. Выполнена 
классификация методов и средств экспериментального определения сфериче-
ских гармоник магнитного поля технических объектов. Обоснованы принципы 
построения универсальных систем для экспериментального определения вытя-
нуто-сфероидальных, сферических и сплюснуто-сфероидальных пространст-
венных гармоник магнитного поля в вблизи поверхности технических объек-
тов. Для практического исследования пространственной структуры магнитного 
поля технических объектов обоснованы принципы построения компактной сис-
темы экспериментального определения 24-х амплитудных коэффициентов сфе-
рических гармоник, на основе магнитных сигнатур вращения исследуемого 
объекта. Выполнены экспериментальные исследования практических возмож-
ностей созданных систем в плане определения пространственной структуры 
магнитного поля технических объектов. Для поиска параметров конструкции 
цилиндрического электромагнита с максимальным создаваемым магнитным 
моментом разработана аналитическая модель магнитного поля электромагнита, 
на основе цилиндрического гармонического анализа индуктивной намагничен-
ности его ферромагнитного сердечника. Для создания с заданным качеством 
пространственной структуры магнитного поля квадрупольного электромагнита 
разработан метод минимизации вкладов неквадрупольных средне-
интегральных по длине коэффициентов магнитной индукции в апертуре, с по-
мощью найденной их взаимосвязи с параметрами конструкции железного ярма 
и сверхпроводящей токовой обмотки. С помощью анализа пространственной 
структуры магнитного поля помехи в месте установки бортового магнитометра 
обоснован выбор магнитных характеристик для нормирования магнитного поля 
приборов и комплектующих космических аппаратов для обеспечения их маг-
нитной чистоты.  

Ключевые слова: пространственный гармонический анализ, стационарное 
магнитное поле, сферическое и сфероидальное базисные решения, цилиндриче-
ская гармоника, магнитная сигнатура. 
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trotechnics and electromechanics). - National Technical University "Kharkiv Poly-
technic Institute", Kharkiv, 2019. 

The dissertation is devoted to solve the actual scientific problem of the devel-
opment of theoretical bases, analysis and synthesis methods and means of the spatial 
structure of the stationary magnetic field of technical objects on the basis scalar po-
tential’s of elongated spheroidal, spherical, flattened-spheroidal, and cylindrical har-
monics. 

In the thesis substantiated practical application principles of spatial harmonic 
analysis of the magnetic field near the technical objects (TO) surface, taking into ac-
count their forms peculiarities. To use as a theoretical basis for the synthesis of mag-
netic fields current sources, the generalized vector’s potential representation is ob-
tained in the form of its interrelation with elongated-spheroidal, spherical and oblate-
spheroidal harmonics of the scalar potential of the magnetic field. The experimental 
determination method of amplitude coefficients of spatial harmonics, based on the 
generalized representation of spherical and spheroidal harmonics of the magnetic 
field, is developed for practical determination of the spatial structure of the magnetic 
field near the surface of technical objects, using a single experimental-methodical ba-
sis.  

The method for practical determination of the values of the 24 amplitude coef-
ficients of spherical harmonics of a magnetic field by means of a system of circular 
contour windings using, in the mathematical processing of rotational signatures, the 
property of reducing the relative contribution to the measured magnetic flux from the 
harmonics of the higher power magnetic field when moving away from the surface of 
TO is developed. The method of experimental determination of multipole magnetic 
moments, based on integral processing of pass-through characteristics of three mag-
netics induction projections, fixed near the technical object, with its linear displace-
ment, is developed. The classification of methods and means of experimental spheri-
cal harmonic’s determination of technical object’s magnetic field is fulfilled. The 
principles of system’s construction for experimental determination of spatial harmon-
ics of magnetic field TO are substantiated. 

An analytical electromagnet’s model of the magnetic field, based on a cylindri-
cal harmonic analysis of the inductive magnetization of its ferromagnetic core, was 
developed to find cylindrical electromagnet’s parameters with a maximum-created 
magnetic moment. 

To create a quadrupole electromagnet with the given quality of the magnetics 
field spatial structure, a method for minimizing the contributions of nonquadrupture 
intermediate-integral lengths of the magnetic induction coefficients in the aperture, 
based on their found relationship with the parameters of the floors yarn construction 
and the superconducting current winding, was developed. 

Key words: spatial harmonic analysis, stationary magnetic field, spherical and 
spheroidal basic solutions, cylindrical harmonic, magnetic signature. 
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