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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Через обмеженість ресурсів при знаходженні в 

навколоземному просторі все більше переходять на використання пасивних систем 

керування (СК) космічними апаратами (КА), у тому числі магнітних систем 

керування (МСК). Перевагою пасивних над активними СК є відсутність робочого 

тіла, що являє собою ключовим фактором при тривалому знаходженні КА в 

навколоземному просторі. У випадку застосування МСК, до яких входять також 

магнітні виконавчі органи (МВО), виникає проблема досягнення необхідного 

керуючого моменту при обмеженні габаритів КА. Оскільки для МВО основним 

показником керуючого моменту КА є магнітний момент, то необхідність досягнення 

заданого його рівня при зменшенні маси, енерговитрат та габаритів є однією з 

основних задач при проектуванні МВО.  

Одним із видів МВО є електромагніти постійного струму. У найбільш 

поширеному випадку вони складаються з циліндричного осердя із матеріалу з 

високою магнітною проникністю і співвісної намагнічувальної котушки. Для 

збільшення магнітного моменту електромагніту використовують полюсні 

наконечники (ПН), що розташовані поблизу торців циліндричного осердя. 

Розрахунок магнітного моменту такого електромагніту є досить складною науковою 

задачею. Пов’язано це з необхідністю врахування нелінійних властивостей 

матеріалу осердя при визначенні його магнітного моменту як основної складової 

магнітного моменту електромагніту.  

Задачу розрахунку магнітного поля (МП) циліндричного осердя для 

визначення його магнітного моменту розв’язували вже понад сторіччя тому, 

починаючи з Дж.К. Максвелла, В.К. Аркадієв, J. Würschmidt та інші. За цей період 

були розвинені методи коефіцієнтів розмагнічування та інтегральних рівнянь (праці 

О.В. Тозоні, І.Д. Маєргойза та інших). Розрахунок МП циліндричного осердя за 

допомогою коефіцієнтів розмагнічування виконується або за емпіричними 

формулами, основаними на експериментальних даних, або за припущенням 

постійної магнітної проникності чи намагніченості. У більшості робіт із 

застосуванням методу інтегральних рівнянь також використовують припущення 

постійної магнітної проникності або загальні методи розрахунку тривимірних МП. 

Методи розрахунку МП електромагнітів з урахуванням неоднорідності МП, а також 

циліндричних осердь з ПН (надалі – осердь складної форми) потребують 

подальшого розвитку. 

Тому актуальною є задача удосконалення математичної моделі МП 

електромагнітів з урахуванням неоднорідності і нелінійності намагнічування осердь 

циліндричної та складної форми для дослідження впливу форми осердя і рівня МП, 

створюваного котушкою, на магнітний момент електромагніту та розробки 

відповідних рекомендацій для досягнення заданого його рівня. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано у відділі фізики і техніки магнітних явищ Державної установи 

«Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» (ДУ «ІТПМ НАН 

України», м. Харків) за науковим проектом «Розвиток методів поліпшення 
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магнітних характеристик космічних апаратів з магнітними системами керування» 

(ДР № 0114U001359), у яких здобувач був виконавцем окремих розділів. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є удосконалення 

математичної моделі магнітного поля електромагнітів постійного струму систем 

керування космічними апаратами з урахуванням неоднорідності намагнічування 

осердь циліндричної та складної форми. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно було розв’язати наступні задачі: 

–  провести критичний аналіз відомих методів розрахунку МП та магнітного 

моменту осердь електромагнітів і обґрунтувати необхідність урахування 

неоднорідності намагніченості та МП, що створюється котушкою, і нелінійних 

властивостей осердя; 

–  дослідити застосування в електростатичній аналогії магнітостатичного 

поля в неоднорідних намагнічуваних середовищах дипольної моделі та моделі 

намагнічування молекулярними струмами; 

–  перетворити інтегральне рівняння відносно поверхневої густини фіктивних 

магнітних зарядів для розрахунку МП електромагнітів з урахуванням особливостей 

розподілу намагніченості осердя, неоднорідності результуючого МП і нелінійності 

кривої намагнічування; 

–  дослідити вплив рівня МП, що створюється котушкою, відносної довжини 

осердь циліндричної та складної форми на магнітний момент електромагніту; 

–  розробити рекомендації щодо рівня МП, що створюється котушкою, і 

розмірів осердь циліндричної та складної форми. 

Об’єкт дослідження – процес взаємодії зовнішнього магнітного поля з 

електромагнітом системи керування космічним апаратом. 

Предмет дослідження – магнітне поле електромагніту системи керування 

космічним апаратом з урахуванням неоднорідності та нелінійності намагнічування 

його феромагнітного осердя. 

Методи дослідження. Дослідження, що виконано в дисертації, базуються на 

фундаментальних положеннях теоретичної електротехніки, математичної фізики, 

чисельних методах аналізу та комп’ютерних технологіях. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

–  отримало подальший розвиток використання електростатичної аналогії, що 

дозволило сформулювати інтегральне рівняння відносно поверхневої густини 

фіктивних магнітних зарядів для розрахунку плоскомеридіанного магнітостатичного 

поля в кусково-однорідному намагнічуваному середовищі та виконати тестування 

його чисельного розв’язку; 

–  вперше на основі практично рівномірного розподілу намагніченості в 

поперечних перерізах осердя перетворено вихідне інтегральне рівняння для 

розрахунку магнітного поля електромагнітів, що дозволило зменшити порядок 

апроксимуючої системи алгебраїчних рівнянь у 1012 разів; 

–  вперше для урахування нелінійних властивостей матеріалу осердя в 

чисельному розв’язку інтегрального рівняння для розрахунку магнітного поля 

електромагнітів використано середні за об’ємами елементів осердя магнітні 

проникності, що дозволило зменшити розміри області розв’язання інтегрального 



3 

 

рівняння в 69 разів. 

Практичне значення отриманих результатів. Математична модель МП 

електромагнітів СК КА, а також рекомендації щодо форми, розмірів осердь, рівня 

МП, яке створюється котушкою, можуть бути застосовані при проектуванні 

електромагнітів, котрі забезпечують заданий магнітний момент. 

Основні результати дисертації використані в ДУ «ІТПМ НАН України» при 

виконанні досліджень за бюджетною тематикою, про що складено відповідний акт. 

Особистий внесок здобувача. Положення і результати, що виносяться на 

захист дисертаційної роботи, отримані здобувачем особисто. Серед них: на основі 

практично рівномірного розподілу намагніченості в поперечних перерізах осердя 

перетворено інтегральне рівняння відносно поверхневої густини фіктивних 

магнітних зарядів із використанням кривої намагнічування і середніх за об’ємом 

кожного елементу осердя магнітних проникностей для розрахунку МП та 

магнітного моменту електромагніту; проаналізовано вплив рівня МП, що 

створюється котушкою, відносної довжини осердь циліндричної та складної форми 

на магнітний момент електромагніту; експериментально перевірено правильність 

математичної моделі шляхом вимірювання середнього значення індукції МП в 

поперечних перерізах циліндричного осердя, розташованого в однорідному МП. У 

роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належить: [1] – порівняння 

величин-аналогів електростатичного та магнітостатичного поля дипольної моделі 

намагнічування та обґрунтовування використання електростатичної аналогії для 

розрахунку плоскомеридіанного магнітостатичного поля; [2] – формулювання та 

розв’язок інтегрального рівняння відносно поверхневої густини фіктивних 

магнітних зарядів у кусково-однорідному намагнічуваному середовищі, що має 

центральну симетрію, і порівняння його з аналітичними розв’язками аналогічних 

електростатичних задач. Статті [3-6] опубліковані здобувачем без співавторів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на Міжнародних 

симпозіумах «Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки» 

(SIEMA, Харків, 2016 – 2018 рр.), семінарах «Теоретична електротехніка» Наукової 

Ради з проблеми «Наукові основи електроенергетики» НАН України в ДУ «ІТПМ 

НАН України» (Харків, 2016 – 2018 рр), XV Міжнародній науково-технічній 

конференції «Проблеми сучасної електротехніки» (Київ, 2018 р.). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено в 6 наукових працях, з 

них 6 статей у наукових фахових виданнях України (3 статті включено до 

наукометричної бази даних Web of Science, 1 – до наукометричної бази даних 

Scopus). 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації 

двома мовами, змісту, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 134 сторінки; з них 

51 рисунків по тексту; 16 таблиць по тексту; список зі 100 найменувань 

використаних джерел на 10 сторінках; 2 додатка на 4 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і задачі 

наукового дослідження, наведено дані про зв’язок роботи з науковим проектом, 

наукову новизну, практичне значення, апробацію, публікації та впровадження. 

У першому розділі проведено критичний аналіз відомих методів розрахунку 

МП та магнітного моменту осердь, обґрунтовано необхідність удосконалення 

математичної моделі МП електромагнітів постійного струму СК КА з урахуванням 

неоднорідності і нелінійності намагнічування осердь та сформульовано задачі для 

досягнення зазначеної мети. 

Магнітний момент електромагніту СК КА, у силу осьової симетрії 

плоскомеридіанного МП, має тільки осьову проекцію 

 czem ΜΜΜ += , (1) 

де Mz і Mc – осьові проекції магнітного моменту осердя і котушки; 

 ( )=
V

Mzz dVMJΜ ; (2) 

 
=

=
w

k
kcc rIM

1

2
; (3) 

Jz(M) – осьова проекція вектору намагніченості осердя згідно моделі намагнічування 

молекулярними струмами; V, dVM – об’єм осердя та його елемент з центром у точці 

M з поточними координатами; w – число витків котушки, по яким протікає струм 

силою Ic; rk – радіальна циліндрична координата k-го витка котушки. 

Відзначимо, що хоча управління КА за допомогою МВО виконується 

короткочасно (долі секунди), але період комутації, який триває при 

вмиканні/вимиканні МВО на декілька порядків менше, тому перехідними процесами 

нехтуємо. Також зазначимо, що розглядуємо тільки випадок, коли осердя 

електромагніту попередньо розмагнічено. 

Основні труднощі полягають у визначенні намагніченості Jz, оскільки 

магнітний момент котушки можна визначити аналітично. У відомих роботах 

А.П. Коваленка, R.I. Joseph, М.А. Розенблата, В.Ф. Матюка, Y. Yamamoto, 

M. Kobayashi, D.X. Chen, O. Chadebec та інших для розрахунку магнітостатичного 

поля циліндричного осердя, розташованого в однорідному МП, отримали розвиток 

методи коефіцієнтів розмагнічування й інтегральних рівнянь.  

У роботі R.I. Joseph описано аналітичний розрахунок коефіцієнтів 

розмагнічування за припущенням однорідності намагнічування по всьому об’єму 

циліндричного осердя. У роботах А.П. Коваленка та М.А. Розенблата для 

врахування неоднорідності намагнічування на основі експериментальних даних 

отримані емпіричні формули для визначення коефіцієнтів розмагнічування. У 

роботах В.Ф. Матюка та Y. Yamamoto коефіцієнти розмагнічування визначені за 

припущенням постійності магнітної проникності по всьому об’єму осердя. 

Аналіз результатів розрахунку магнітного моменту циліндричного осердя 

дозволяє виділити наступні недоліки методів, що базуються на застосуванні 

коефіцієнтів розмагнічування. Перший – це можливість розрахунку розподілу 

середніх значень у поперечних перерізах осьових проекцій векторів намагніченості, 
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індукції та напруженості МП тільки за умови однорідності зовнішнього МП. Другий 

недолік – це необхідність експериментального визначення коефіцієнтів 

розмагнічування. Визначення коефіцієнтів розмагнічування за припущенням 

однорідності намагнічування дає великі розбіжності в значеннях Mz у порівнянні з 

методами, основаними на експериментальних даних, а за припущенням постійності 

магнітної проникності при відносній довжині осердя b/R>60 (де b та R – довжина та 

радіус осердя) і рівні зовнішнього МП напруженості H0<10000 А/м не цілком 

коректно через те, що магнітна проникність може відрізнятися на порядок і більше в 

різних точках осердя. Третій недолік – неможливість застосування цих методів для 

вісесиметричних тіл складної форми.  

Із використанням методу інтегральних рівнянь усіх цих недоліків можна 

уникнути. У роботах M. Kobayashi, D.X. Chen, O. Chadebec використовували метод 

інтегральних рівнянь для розрахунку магнітостатичного поля циліндричного осердя 

за припущенням постійності магнітної проникності та однорідності зовнішнього 

МП. Можливо це пов’язано зі складнощами урахування неоднорідності та 

нелінійності намагнічування осердя. Проте у роботі В.Ф. Матюка зі співавторами 

проведено розрахунок магнітостатичного поля циліндричного осердя, 

розташованого в однорідному МП, з урахуванням нелінійності матеріалу. Для 

врахування нелінійності матеріалу в цій роботі осердя розбивали на кільцеві 

елементи, у межах кожного елемента яких проекції вектора намагніченості 

приймалися постійними. Однак максимальне значення магнітної проникності 

матеріалів, що використовувалося в цій роботі, порівняно невелике, як і невелика 

відносна її зміна за об’ємом осердя, що нехарактерно для матеріалу осердя 

електромагніту постійного струму СК КА. 

Дослідження урахування неоднорідного зовнішнього МП котушки та 

складної форми осердя у відомих роботах практично відсутнє. 

Отже, відомі математичні моделі МП електромагнітів постійного струму СК 

КА не враховують неоднорідність та нелінійність намагнічування осердь 

циліндричної та складної форми, а також неоднорідність МП, що створюється 

котушкою електромагніту, і тому потребують подальшого удосконалення для 

розрахунку МП та магнітного моменту цих електромагнітів.  

У другому розділі досліджено застосування в електростатичній аналогії 

магнітостатичного поля в неоднорідних намагнічуваних середовищах дипольної 

моделі та моделі намагнічування молекулярними струмами. Сформульовано 

інтегральне рівняння відносно поверхневої густини фіктивних магнітних зарядів на 

межах поділу однорідних областей кусково-однорідного намагнічуваного 

середовища в разі плоскомеридіанного магнітостатичного поля та протестовано 

алгоритм його чисельного розв’язку. Встановлено протиріччя між неоднорідністю 

намагнічування та припущенням постійної магнітної проникності циліндричного 

осердя в однорідному МП. 

Розглянуто електростатичне й магнітостатичне поле в нерухомому 

ізотропному неоднорідно поляризованому середовищі. Основні рівняння цих полів і 

формули представлені в табл. 1. Величинами-аналогами у випадку дипольної моделі 

намагнічування є: E


 і H


, D


 і B


 – напруженості, а також індукції електричного і 
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магнітного поля; P


 і eJ


 – поляризовність і намагніченість диполями; 

ρe і ρm – об’ємні густини поляризаційних електричних і фіктивних магнітних зарядів; 
st
e  і st

m  – об’ємні густини сторонніх електричних і фіктивних магнітних зарядів; 

ε0 і μ0 – електрична і магнітна сталі; p


 і mep


 – моменти електричного і магнітного 

диполів; ±q і ±m – точкові електричні та фіктивні магнітні заряди, розташовані в 

диполях на відстані l. У формулах для визначення P


 і eJ


 величина ΔV – досить 

малий об’єм поляризованого середовища, за яким усереднюються суми відповідних 

дипольних моментів. Поле магнітних диполів є потенціальним, його скалярний 

потенціал φm аналогічний потенціалу електростатичного поля φ. 
 

Таблиця 1 

Основні рівняння і формули для розрахунку аналогічних полів 

Електростатичне поле 
Магнітостатичне поле 

(дипольна модель намагнічування) 

00

div



+




=

st
eeE


 

00

div



+




=

st
mmH


 

eP −=


div  
m

eJ −=


div  

PEεD


+= 0  
eJHB


+= 0  

st
eD =


div  

st
mB =


div  




=
V

p
V

P
 1
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V
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−= gradE


 mH −= grad
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e dS
r

MQ
1
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1

0
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S
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MQ

mm dS
r

MQ
1

4

1

0

 

 

Наслідком формальності розглянутої аналогії є те, що індукція B


 стає 

допоміжним вектором. У формулах для розрахунку φm і φ прийняті такі позначення: 

у випадку диполів, розподілених в об’ємі V, величина dVM – елементарний об’єм із 

центром у точці MV; у випадку поверхневих фіктивних магнітних зарядів, 

розподілених на граничній поверхні S, величина dSM – елементарна площадка з 

центром у точці MS; rMQ – відстань між точкою з поточними координатами M і 

точкою спостереження Q.  

Для межі поділу двох різних однорідних середовищ 1 і 2 за відсутності 

сторонніх джерел і за умови, що нормаль до межі спрямована в середовище 1, з 

рівнянь першого рядка табл. 1 випливають граничні умови для електростатичного й 

магнітостатичного поля: 
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0

21



=− e

nn EE ;      
0

21



=− m

nn HH , (4) 

де σe, σm – поверхневі густини поляризаційних електричних і фіктивних магнітних 

зарядів на межі поділу, причому 

 nne PP 12 −= ,      e
n

e
nm JJ 12 −= . (5) 

У граничних умовах (4), а також у формулах (5) індекси 1n і 2n мають 

нормальні проекції відповідних векторів у середовищах 1 і 2. 

Для аналізу застосування моделі намагнічування молекулярними струмами 

було наведено в тому ж смисловому порядку, як і для дипольної моделі (табл. 1), 

основні рівняння і формули магнітостатики намагнічуваних середовищ:  

( )stmjB +=


0rot ; mjJ


=rot ; 

 ( )JHB


+= 0 ; (6) 

0div =B


; 


=
V

mp
V

J
 1

; nsip mm


= ; AB


rot= ; ( ) ( )




=

V

M

MQ

m dV
r

MjQA
1

4

0


, 

де mj


 – густина молекулярних струмів намагнічування; J


 – намагніченість 

молекулярними струмами; st


 – густина сторонніх струмів провідності; 

mp


 – магнітний момент молекулярного струму намагнічування im; s – площа 

мікроскопічного круга, обмеженого контуром протікання струму im; n


 – нормаль до 

мікроскопічного кругу в його центрі; ( )QA


 – векторний потенціал МП, 

створюваного молекулярними струмами намагнічування.  

Порівняння основних рівнянь і формул електростатичного поля 

поляризованих середовищ (табл. 1) і магнітостатичного поля намагнічуваних 

середовищ на основі моделі намагнічування молекулярними струмами показує, що 

між цими полями немає навіть формальної аналогії. Це питання не зводиться тільки 

до невідповідності співвідношень між векторами D


, E


, P


 та B


, H


, J


, а є 

наслідком суттєвої відмінності джерел зіставлюваних полів: джерелами 

електростатичного поля є диполі – скалярні джерела, магнітостатичного – струми 

(векторні джерела). Магнітне поле молекулярних струмів, на відміну від поля 

магнітних диполів, є вихровим, тому його вектори й густини джерел пов’язані 

іншими рівняннями. Отже, можливо говорити лише про використання J


 в 

електростатичній аналогії на основі дипольної моделі намагнічування. 

Показано, що на основі заміни молекулярних струмів намагніченості im 

подвійними мікроскопічними однорідними шарами фіктивних магнітних зарядів та 

умови еквівалентності МП на великих відстанях від контуру зі струмом провідності 

й магнітного диполя в однорідному середовищі з абсолютною магнітною 

проникністю μ, можливо отримати такі співвідношення: 

 mme pp


0= ;           JJ e


0= . (7) 

Останнє співвідношення (7) дозволяє використовувати намагніченість 

молекулярними струмами в дипольної моделі намагнічування й розкриває фізичний 

смисл J


0  в обговорюваній аналогії. 
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Для тестування правильності інтегрального рівняння відносно поверхневої 

густини фіктивних магнітних зарядів на межах поділу кусково-однорідного 

намагніченого середовища та алгоритму його чисельного розв’язку розглянуто 

задачу для сферичної оболонки в постійному однорідному МП. Ця оболонка 

абсолютної магнітної проникності µ2 розміщена в кусково-однорідне середовище з 

абсолютними магнітними проникностями µ1 та µ3 (рис. 1). Оболонка має внутрішній 

R2 та зовнішній R1 радіуси, а напруженість зовнішнього постійного однорідного МП 

0H


 направлена уздовж осі z. 

Відповідно ідеї Г.А. Грінберга напруженість результуючого МП може бути 

наведена в такому вигляді: 

    mHHH


+= 0 ,   (8) 

де mH


 – напруженість МП, яке обумовлено 

магнітними властивостями середовища. 

Магнітне поле H


 є плоскомеридіанним, 

а поле вектора mH


 потенціальне і пов’язане зі 

скалярним потенціалом φm співвідношенням 

   mmH −= grad


.   (9) 

Використовуючи електростатичну 

аналогію, можна представити φm в такому 

вигляді: 

 ( )
( ) ( )

( ) ( )


++−




=

l

M

MQMQ

Mm
m dl

rrzz

kKrM
Q

22
0

1
, (10) 

де l, dlM – сумарний контур меридіанного 

перерізу оболонки і його елемент з центром в 

точці M; K(k) – повний еліптичний інтеграл першого роду модуля k; 

 
( ) ( )22

2
MQMQ

MQ

rrzz

rr
k

++−
= ; (11) 

rQ, rM та zQ, zM – радіальні та осьові циліндричні координати точок Q і M. 

Для розрахунку результуючого МП за формулами (8)-(10) необхідно знайти 

невідому функцію σm(Q). Для цього треба розв’язати інтегральне рівняння 

 ( ) ( ) ( ) ( )  =−



−  sin2,, 00

' HdlMQSMQSMQ k

l

Mm
k

m , (12) 

де l=l1+l2; l1 і l2 – контури меридіанного перерізу зовнішньої і внутрішньої поверхонь 

оболонки в першій чверті координатної площини zOr; θ – сферична азимутальна 

координата (рис. 1); ( ) ( )kkkkk +−= ++ 11  при Qlk, k=1, 2. 

Функція S(Q, M) в ядрі рівняння (12) визначається наступним чином:  

 ( ) ( ) ( ) += sin,cos,, MQSMQSMQS zr , (13) 

де 

Рисунок 1 – Сферична оболонка в 

кусково-однорідному 

намагнічуваному середовищі 
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 ( ) ( )kE
k

k

rr

zz
MQS

MQ

MQ

z 2

3

34
,



−
= . (15) 

У формулах (14), (15) E(k), k – повний еліптичний інтеграл другого роду 

модуля k і додатковий модуль повних еліптичних інтегралів; 21 kk −= . 

Відзначимо, що Sr(Q, M’) та Sz(Q, M’) визначається за такими ж формулами, як 

Sr(Q, M) та Sz(Q, M), якщо в них замінити координати точки M на M’ (ці точки 

симетричні відносно осі r). Формули Sr(Q, M) та Sz(Q, M) отримані на основі формул 

розрахунку проекцій E


 плоскомеридіанного електростатичного поля із робіт 

J.A. Jungerman та В.М. Михайлова. 

Аналітичний розв’язок аналогічної електростатичної задачі щодо впливу 

зовнішнього однорідного електричного поля на діелектричну сферичну оболонку 

відомо. За результатами розв’язання інтегрального рівняння (12) відносно σm та 

визначення напруженості однорідного МП Hi, яке проникає всередину оболонки 

(середовище з µ3), за формулами (8)-(10) встановлено, що в широких діапазонах 

зміни магнітних проникностей μ2 і μ3 при зменшенні кроку просторової сітки 

абсолютні розбіжності між значеннями σm
*=σm/(µ0H0) та Hi

*=Hi/H0 і відповідними 

значеннями, які отримані аналітично, мають порядок 10-4. При цьому відносні 

розбіжності змінюються від 0,1% до кількох відсотків. Встановлено, що чисельні 

розв’язки є стійкими при значеннях параметра λk, близьких до ±1. Отже, за 

допомогою аналітичного розв’язку аналогічної електростатичної задачі 

підтверджено правильність складання вихідного інтегрального рівняння (12) й 

алгоритму його чисельного розв’язку. 

На основі алгоритму чисельного розв’язку інтегрального рівняння (12), що 

було протестовано, сформульовано й розв’язано задачу та проаналізовано 

неоднорідність намагнічування 

циліндричного осердя за припущенням 

постійної магнітної проникності. Це 

осердя, що має довжину b радіус R і 

абсолютну магнітну проникність μ1, 

розташовано співвісно з зовнішнім 

однорідним магнітостатичним полем 

напруженістю 0H


 в необмеженому 

немагнітному просторі (рис. 2). 

Інтегральне рівняння (12) для такої 

форми контуру меридіанного перерізу 

матиме вигляд 

 ( ) ( ) ( ) ( )  ( )QHdlMQSMQSMQ n

l

Mmm 002,, 


=−




−  , (16) 

Рисунок 2 – Меридіанний переріз 

циліндричного осердя 
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де l=l1+l2; l1, l2 – твірні бокової та торцевої поверхонь; ( ) ( )0101 +−= ;  

H0n – нормальна проекція 0H


; H0n=0 при Ql1 та H0n=H0 при Ql2. 

У рівнянні (16) S(Q, M)=Sr(Q, M) при Ql1, а при Ql2 – S(Q, M)=Sz(Q, M), де 

функції Sr(Q, M) та Sz(Q, M) визначається за формулами (14) та (15). Проекції H


для 

точок Q всередині осердя дорівнюють 

 ( ) ( ) ( ) ( )  −


=
l

Mrrmr dlMQSMQSMQH ',,
2

1

0

, (17) 

 ( ) ( ) ( ) ( )  −


+=
l

Mzzmz dlMQSMQSMHQH ',,
2

1

0

0 . (18) 

Для визначення модуля 

намагніченості J


 використовували криву 

намагнічування пермалою 50Н, що 

апроксимована залежністю 
( ) ( )cHaHHJ += / , (19) 

де a, c – сталі коефіцієнти, a=1,25·106 А/м, 

c=40 А/м. 

На рис. 3 показано вплив µ1 на 

розподіл J уздовж осердя. Розміри осердя: 

R=5 мм (цей розмір прийнятий таким же й 

у подальших розрахунках, якщо не 

оговорено інакше), b=165 мм (b/R=33). 

Прийнято: z*=z/b, H0=6586,62 А/м. Бачимо, 

що в поперечних перерізах осердя, за 

винятком деяких ділянок поблизу торців, 

намагніченість практично однакова, що може бути обґрунтуванням припущення, 

прийнятого в роботах А.П Коваленка та М.А. Розенблата. Те ж саме можна сказати і 

про розподіл намагніченості вздовж осі z, причому довжина області однорідного 

намагнічування зменшується зі збільшенням μ1. Поза цією областю спостерігаємо, 

по-перше, посилення неоднорідності намагнічування, яка зростає до торців, і, по-

друге, значні розбіжності між значеннями J на осі й поблизу поверхні осердя. 

Зазначимо, що раніше в роботі В.Ф. Матюка зі співавторами припущення 

однорідності намагніченості в поперечних перерізах було також підтверджено, але 

для інших матеріалів і відносних довжин осердь. 

Наведені дані показують, що навіть в однорідному зовнішньому МП 

неоднорідність намагнічування осердя суперечить припущенню постійної магнітної 

проникності. Це протиріччя може бути усунено урахуванням нелінійності 

намагнічування матеріалу. 

У третьому розділі перетворено інтегральне рівняння відносно поверхневої 

густини фіктивних магнітних зарядів для розрахунку МП електромагнітів з 

урахуванням особливостей розподілу намагніченості осердя, неоднорідності 

результуючого МП і нелінійності кривої намагнічування. Установлено збіжність 

Рисунок 3 – Розподіл J на осі осердя 

(r=0, криві 1, 3, 5) і поблизу бокової 

поверхні (r=0,99R, криві 2, 4, 6): для 

кривих 1, 2 величина µ1=500µ0, 3, 4 – 

2000µ0, 5, 6 – 10000µ0 
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ітераційного алгоритму при довільних початкових значеннях магнітних 

проникностей циліндричних елементів.  

Математична модель МП 

розроблена для електромагніту, 

який складається із циліндричного 

осердя довжиною b радіусом R з ПН 

зовнішнім радіусом Rw товщиною 

hw, які розташовані на відстані hc від 

торців осердя, та намагнічувальної 

котушки довжиною Lк внутрішнім 

радіусом R і товщиною hк (рис. 4). 

Матеріал циліндричного осердя та 

ПН – пермалой 50Н. Котушка має w 

витків із зовнішнім dо та внутрішнім 

dк діаметрами оболонки витка, по 

яких протікає струм Ic, а щільність укладки витків котушки рівномірна. Осьові 

проекції магнітного моменту електромагніту Mem та котушки Mc визначаються за 

формулами (1) та (3). Формула (2) для розрахунку магнітного моменту осердя Mz, у 

випадку плоскомеридіанного МП та з урахуванням симетрії розподілу Jz відносно 

осі r, прийме вигляд 

 ( )=
S

MzMz dSMJrM 4 , (20) 

де S, dSM – частина площі меридіанного перерізу в позитивній півплощині z>0 та 

його елемент із центром у точці M. 

Оскільки матеріал осердя є ізотропним, то для визначення Jz всередині 

осердя скористаємося відомим зв’язком між H


 і J


: 

  HHJ r


1)( −= , (21) 

де µr(H) – відносна магнітна проникність. 

Для врахування неоднорідності намагнічування нелінійне намагнічуване 

середовище осердя було замінено на кусково-однорідне, що складається з 2No 

однорідних циліндричних елементів з абсолютною магнітною проникністю µk, 

oNk ,1= , що мають довжину bk, причому 2/
1

bb
oN

k
k =

=

 (рис. 4). Така заміна дозволяє 

знехтувати об’ємними фіктивними магнітними зарядами та обмежитися 

визначенням σm. У такому випадку інтегральне рівняння (16) з урахуванням 

неоднорідного МП cH


, що створюється котушкою, приймає вигляд 

 ( ) ( ) ( ) ( )  ( )QHdlMQSMQSMQ сn

l

Mmm 


=−




−  02,, , (22) 

де 
321 llll ++= ; 

hc
R
Rwhw

L
Rwb llllll ++++=1

; bl  – твірна бокової поверхні 

циліндричного осердя до ПН; L
Rwl , R

Rwl  – твірні лівої і правої частини ПН; hwl  – твірна 

бокової поверхні ПН; hcl  – твірна бокової поверхні циліндричного осердя від ПН до 

Рисунок 4 – Меридіанний переріз 

електромагніту з осердям складної форми 
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торця осердя; 
−

=

=
1

1
3

oN

k

c
kll , c

kl  – межа між k і k+1 циліндричними елементами в 

розрахунковій області;  

 
( ) ( )

( ) ( )



+−

+−
=

++


.  ,/

;  ,/

311

2100

lQ

llQ

kkkk

kk
 (23) 

Функція ( )MQS ,  та нормальна проекція МП котушки ( )QHcn  інтегрального 

рівняння (22) приймають наступний вигляд: ( ) ( )MQSMQS r ,, =  та ( ) ( )QHQH crcn =  

при hchwb lllQ  ; ( ) ( )MQSMQS z ,, =  та ( ) ( )QHQH czcn =  при 32 lllQ R
Rw  ; 

( ) ( )MQSMQS z ,, −=  та ( ) ( )QHQH czcn −=  при L
RwlQ , де ( )MQSr ,  та ( )MQSz ,  

визначаються за формулами (14) та (15), а ( )QHcr  та ( )QHcz  – відповідно радіальна 

та осьова проекції напруженості МП, що створюються котушкою, які визначаються 

сумою відповідних проекцій напруженості МП всіх витків за відомими формулами 

кільцевого витка зі струмом Ic (dо – відстань між сусідніми координатами витків). 

Заміна неоднорідно намагнічуваного циліндричного осердя сукупністю 

однорідних циліндричних елементів зроблена на підставі попередніх розрахунків 

(див. рис. 3), згідно з якими при b/R≥16 осьова проекція H


 в поперечних перерізах 

осердя по всій її довжині, за винятком невеликих ділянок поблизу торців, 

розподілена практично рівномірно. Крім цього, використання кільцевих елементів 

поблизу торців для осердя складної форми практично не впливає (вплив складає 

долі відсотка) на магнітний момент осердя, оскільки магнітна проникність у них 

може відрізнятися лише на 5÷15 %, а самі значення Jz в цих областях набагато 

менші, ніж в інших областях осердя. Враховуючи цю особливість, а також другу 

граничну умову (4), приймаємо припущення про незмінність σm на всіх c
kl . 

Спрощене за допомогою цього припущення рівняння (22) приймає такий вигляд: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( )  ( ).2,,

,,          

0

1

1

3

QHdlMQSMQSM

dlMQSMQSMQ

cn

N

k l

Mkm

ll

Mmm

o

c
k



−

=



−



=−



−

−−



−

 


 (24) 

Система алгебраїчних рівнянь, за допомогою якої розв’язують інтегральні 

рівняння (22) та (24), для рівняння (24) має в 24 рази менший порядок. 

Для врахування нелінійних властивостей матеріалу осердя розроблено 

ітераційний алгоритм чисельного розв’язання інтегрального рівняння (24), цикл 

якого складається із наступних блоків. У першому блоці при деяких початкових 

значеннях μk
(0) розв’язуємо інтегральне рівняння (24). Для цього воно за допомогою 

квадратурної формули прямокутників було перетворено в систему алгебраїчних 

рівнянь порядку N (N – загальне число вузлів просторової сітки, N=N1+N2+N3, 

N1 – число вузлів на l1, N2 – на l2, N3 – на l3, N3=No-1). При обчисленні кожного 

інтеграла суми в третьому доданку лівій частині (24) було прийнято 110 вузлів, а для 

врахування крайового ефекту на торцях циліндра і на ПН використовували 

нерівномірну сітку.  
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У другому блоці знаходимо середні значення в поперечних перерізах осердя 

радіальної й осьової проекції H


 

 ( )
( )
( ) 13

2

0

сер

−


=

Qrk

Qm

Qr
z

M
zH , (25) 

 ( )
( ) 

( ) ( )













+

−
= 

++=

+

=

N

NNNi
im

NN

Ni
imMi

QrkM

Qz

QMQM

i

Q

MRMrh
zr

zH
321

21

1

2

2
0

сер 5,0
1

2
 (26) 

та його модуль у кожному поперечному перерізі осердя. 

Дамо пояснення символам у формулах (25), (26): точка MQ має координату zQ 

і знаходиться на контурі l1; ( )Qrk z  – відносна магнітна проникність, що отримана на 

попередній ітерації, того циліндричного елемента, у якому знаходиться точка Q; 

QM
N1  – номер вузла просторової сітки, що відповідає положенню точки MQ; 

QM
N3  – номер циліндричного елемента, що відповідає положенню точки MQ; 

Mi, Ni ,1=  – точки просторової сітки, у яких знайдено розв’язання (24); 

hi, 21,1 NNi +=  – шаг просторової сітки на контурі l1l2. 

Формула (26) отримана на основі робот D.X. Chen, M. Kobayashi та 

модифікована для випадку кусково-однорідного середовища осердя складної форми, 

а формула (25) є логічним продовженням використання незмінності Jz в поперечних 

перерізах осердя. Відзначимо, що формули (25) та (26) суттєво точніше визначають 
сер
rH  та сер

zH  всередині осердя, ніж (17) та (18) для однорідного МП. 

У третьому блоці визначаємо середні за об’ємом кожного циліндричного 

елемента відносну й абсолютну магнітні проникності 

 ( ) =

kS

MrM

k

j

kr dSMr
bR2

)( 2
,      

)(

0

)( j

kr

j

k = , (27) 

де Sk – площа меридіанного перерізу k-го циліндричного елемента; j – номер 

ітерації. 

Для визначення μr використовуємо криву намагнічування пермалою 50Н, що 

апроксимована залежністю (19), з якої за допомогою (6) знаходимо 

 ( ) ( )cHaHr ++= /1 . (28) 

Потім приймаємо 
)()( j

k
j
k =  і повертаємося до першого блоку алгоритму. 

Ітерації продовжуємо до виконання умови 

 oit
j
k

j
k Nknj ,1 ,,...,2,1 ,)1()( ==− − , (29) 

де Δ – задана розбіжність; nit – число ітерацій. 

Встановлено, що ітераційний процес збігається до деяких величин μk
(it) для 

будь-яких μk
(0), при яких маємо чисельний розв’язок (24). Після знаходження σm 

середнє значення в поперечних перерізах осердя осьової проекції намагніченості 
сер
zJ  може бути розрахована за допомогою формули (21) з урахуванням (28) та (26). 

Збіжність ітерацій ілюструється кривими рис. 5, побудованих для 

циліндричного осердя, розташованого в однорідному МП H0. У цьому випадку Rw=0, 
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контури L
Rwl  та R

Rwl  відсутні, а відповідні проекції Hсr(Q) та Hсz(Q) в інтегральному 

рівнянні (24) дорівнюватимуть 0 та H0. Розміри осердя: b/R=66; b=330 мм; z*=z/b. 

Значення bk тут прийняті однаковими. 

Бачимо, що зі збільшенням No 

розподілення Jz сходяться.  

Отже, магнітне поле 

електромагнітів СК КА з урахуванням 

крайових ефектів і нелінійності 

намагнічування може бути розраховано 

за допомогою перетвореного на основі 

практично рівномірного розподілу 

намагніченості в поперечних перерізах 

осердя інтегрального рівняння відносно 

поверхневої густини фіктивних 

магнітних зарядів з використанням 

кривої намагнічування і середніх за 

об’ємом кожного елемента осердя 

магнітних проникностей. 

У четвертому розділі проаналізовано вплив МП, що створюється котушкою, 

відносної довжини осердь циліндричної та складної форми з пермалою 50Н, а також 

розмірів і положень ПН на магнітний момент електромагніту. Розроблено 

рекомендації щодо рівня МП котушки, відносної довжини осердя та розмірів і 

положень ПН.  

Розрахунки показали, що для забезпечення необхідної точності визначення 

Mz(H0) циліндричного осердя в однорідному МП рівнів H0=1646,66÷9879,93 А/м для 

значень b=80, 165 і 330 мм слід прийняти No рівним відповідно 4, 8 і 8, при цьому 

відносні розбіжності в порівнянні з умовно точним Mz(H0) (No=25) не 

перевищуватимуть 1 %. Зауважимо, що для осердя довжиною 80 мм при No=1 ці 

значення не перевищують ~3 % (очевидно, що це справедливо і для осердь не 

сильно відмінної довжини). Для осердь складної форми прийнято No=9. 

У табл. 2 показано вплив рівня зовнішнього МП H0, рівня МП котушки і 

відносної довжини циліндричного осердя на величину Mz(H0) осердя, розташованого 

в однорідному МП, магнітного моменту осердя електромагніту Mz, а також 

магнітного моменту електромагніту Mem. Вплив неоднорідного МП котушки на Mz 

показано відносними розбіжностями ζ між значеннями Mz(H0) та Mz по відношенню 

до Mz(H0). Струм витка Ic і число витків w підбиралися так, щоби дотримувалася 

умова H0=Iсw/Lк. Параметри котушки: hк=5 мм; Lк=b; dо=0,25 мм; dк=0,23 мм. 

Розрахунки показують, що в кожній точці осердя з ростом H0 напруженість 

результуючого поля завжди зростає, але намагніченість залежить від того, на яку 

ділянку кривої намагнічування припадає Hz (рис. 6). На ділянці а кривої μr(H) 

(рис. 6, б) магнітна проникність максимальна, що призводить до більших значень Hm 

і, як наслідок, малим значенням H. На такій же ділянці вихідної кривої 

намагнічування (рис. 6, а) останнім відповідає малі значення J. При b=80 мм це 

призводить до порівняно невеликим магнітним моментам Mz(H0)=0,38÷2,25 А·м2. 

Рисунок 5 – Розподіл сер
zJ  вздовж осі 

осердя при різних No для H0=1646,66 А/м 

(криві 1-4) і H0=6586,62 А/м (криві 5-8); 

для кривих 1 і 5, 2 і 6, 3 і 7, 4 і 8 значення 

No відповідно рівні 1, 8, 15, 25 
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Таблиця 2 

Значення Mz(H0), Mz, Mc, Mem і відносні розбіжності між Mz та Mz(H0) при різних 

b (b/R) та H0 для електромагніту з циліндричним осердям 

b, мм; b/R H0=Iсw/Lк, А/м w Ic, мА 
Mz(H0), 

А·м2 
Mz, А·м2 

Mc, 

А·м2 
Mem, А·м2 ζ, % 

80; 16 

1646,66 6400 20,58 0,376 0,356 0,024 0,380 5,30 

3293,31 6400 41,17 0,751 0,712 0,048 0,760 5,27 

6586,62 6400 82,33 1,501 1,422 0,097 1,518 5,26 

9879,93 6400 123,50 2,250 2,130 0,145 2,275 5,32 

165; 33 

1646,66 13200 20,58 2,170 2,129 0,050 2,179 1,90 

3293,31 13200 41,17 4,333 4,249 0,100 4,349 1,94 

6586,62 13200 82,33 8,604 8,438 0,199 8,637 1,92 

9879,93 13200 123,50 12,003 11,866 0,299 12,165 1,14 

330; 66 

1646,66 26400 20,58 12,312 12,230 0,100 12,329 0,67 

3293,31 26400 41,17 22,333 22,230 0,199 22,429 0,46 

6586,62 26400 82,33 26,812 26,723 0,398 27,122 0,33 

9879,93 26400 123,50 28,324 28,220 0,597 28,817 0,37 
 

При збільшенні довжини осердя 

спостерігаємо значне зростання Mz(H0), 

оскільки точки осердя намагнічуються або 

на всіх ділянках кривої намагнічування 

(b=165 мм), або на ділянках в, г (b=330 мм) 

при значно більших J (рис. 6, а). Однак 

зростання Mz(H0) осердь більшої довжини 

при збільшенні H0 сповільнюється, 

оскільки все більша частина їх знаходиться 

в стані насичення. З табл. 2 випливає, що 

при b/R=33÷66 для досягнення 

Mz(H0)≤12 А∙м2 досить H0=1646,66 А/м. 

Для більших значень Mz(H0), аж до 

22 А∙м2, буде потрібно H0=3293,31 А/м. 

Бачимо, що зі збільшенням 

відносної довжини b/R і рівня H0 

зменшуються розбіжності ζ. Перше 

пов’язано з тим, що при збільшенні b/R 

зростає область однорідності МП, що 

створюється котушкою, а друге – що зі 

збільшенням H0 значення Jz зміщуються в зону насичення кривої намагнічування 

(винятком є b=330 мм при H0=6586,62÷9879,93 А/м, оскільки переважна частина 

осердя вже знаходиться в стані насичення). 

Для розробки рекомендацій щодо H0 та b/R для електромагнітів із 

циліндричним осердям скористаємося ефективним питомим магнітним моментом 

Mеф.пит., що в останній час використовується, наприклад, компанією «Cayuga 

а) 

б) 

Рисунок 6 – Криві залежностей J(H) – 

(а) і μr(H) – (б) для пермалою 50Н 
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Astronautics» як критерій оптимізації параметрів МВО. Ця величина враховує не 

тільки масу електромагніту, а й енерговитрати, що необхідні для створення його 

магнітного моменту. Вважаємо, що електромагніти з Mеф.пит.≤10 Ам2/кг неефективні 

через неповне використання магнітного 

матеріалу, тобто коли J відповідає ділянці 

а кривої намагнічування (рис. 6, а). Пошук 

ефективних H0 та b/R виконується при 

таких обмеженнях: Ic≤100 мА; 

максимальна напруга живлення Uж≤27 В. 

На рис. 7 представлено відповідні криві. З 

рис. 7 випливає, що використання 

циліндричних осердь електромагнітів з 

b/R=16 неефективно. Для осердь 

електромагнітів з b/R=33 ефективним 

рівнем МП котушки буде H0=6586,62 А/м, 

що відповідає w=13200, Ic=82,33 мА, 

Uж≈26 В; для b/R=66 – H0=3293,31 А/м, що 

відповідає w=26400, Ic=41,17 мА, Uж≈26 В.  

Отримані рекомендації підтверджують проведений аналіз впливу H0, а саме, 

що циліндричні осердя з b/R=16 створюють малий магнітний момент, а для осердь 

більшої відносної довжини необхідно створювати такий рівень H0, при якому 

переважна частина осердя не знаходиться в стані насичення і відповідає більшій 

намагніченості.  

У табл. 3 показано вплив ПН на Mem, де символом ξ позначено відносні 

розбіжності між Mem осердь циліндричної та складної форми. Параметри котушки: 

hк=(Rw-0,5) мм; Lк=b-2(hw+hc) ; dо=0,25 мм; dк=0,23 мм. 
 

Таблиця 3 

Значення Mz(H0), Mz, Mc, Mem і відносні розбіжності між Mz та Mz(H0) при різних 

b (b/R) та H0 для електромагніту складної форми з Rw=9 мм 

b, мм; 

b/R 

hw=hc, 

мм 

H0=Iсw/Lк, 

А/м 
w Ic, мА 

Mz(H0), 

А·м2 

Mz, 

А·м2 

Mc, 

А·м2 

Mem, 

А·м2 
ζ, % ξ, % 

80; 16 1 

1646,66 4256 29,40 0,478 0,452 0,018 0,471 5,40 23,83 

3293,31 4256 58,81 0,956 0,905 0,037 0,942 5,35 23,87 

6586,62 4256 117,62 1,911 1,807 0,073 1,880 5,43 23,85 

9879,93 4256 176,43 2,863 2,707 0,110 2,817 5,43 23,84 

165; 33 2 

1646,66 8792 29,40 2,474 2,408 0,038 2,446 2,65 12,26 

3293,31 8792 58,81 4,928 4,795 0,076 4,871 2,70 12,00 

6586,62 8792 117,62 9,658 9,405 0,151 9,556 2,62 10,64 

9879,93 8792 176,43 12,657 12,470 0,227 12,697 1,47 4,38 

330; 66 4 

1646,66 17584 29,40 13,135 12,945 0,076 13,020 1,45 5,61 

3293,31 17584 58,81 22,933 22,711 0,151 22,862 0,97 1,93 

6586,62 17584 117,62 27,352 27,116 0,303 27,419 0,86 1,10 

9879,93 17584 176,43 28,870 28,603 0,454 29,057 0,93 0,83 

Рисунок 7 – Криві залежностей 

Mеф.пит. при різних b/R 
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З табл. 3 видно, що ПН збільшують Mem, причому при зростанні b/R та H0 цей 

вплив зменшується. Це пояснюється тим, що при збільшенні b/R та H0 напруженість 

результуючого МП переміщається з ділянки а до г (рис. 6) і тому вплив ПН на 

намагніченість та магнітний момент осердя зменшується. Встановлено, що для 

осердь з b/R=16 ξ приймає значення до 50 %, з b/R=33 – до 32 %, з b/R=66 – до 11 %. 

При зменшенні Lк та збільшенні hк зростає вплив неоднорідності ζ МП, що 

створюється котушкою, на Mz. 

Причиною росту Mem за наявності ПН є те, що вони формують додатковий 

крайовий ефект, який зменшує 

розмагнічувальне поле Hmz, що дає 

збільшення Hz, Jz, Mz та Mem. 

Наприклад, при переміщенні ПН 

ближче до торців (рис. 8) посилюється 

вплив додаткового крайового ефекту, 

що дає збільшення Mz. При збільшенні 

зовнішнього радіуса (рис. 9) та 

товщини ПН (рис. 10) також 

збільшується Mz внаслідок посилення 

впливу крайового ефекту, зумовленого 

збільшенням площі поверхні ПН. 

При розробці рекомендацій для 

осердь складної форми вводилося 

додаткове обмеження: Rw≤11 мм. 

Максимальне значення Mеф.пит. 

знаходили при послідовній зміні Rw, hc, 

hw для різних H0 та b/R. На рис. 11 

Рисунок 10 – Розподіл сер
zJ  вздовж осі 

осердя в однорідному МП при 

H0=1646,66 А/м для b=330 мм: 1 – осердя 

без ПН, 2-4 – осердя із ПН з hc=0 мм, 

Rw=8 мм, hw=4, 8, 16 мм (криві 2, 3, 4 

відповідно) 

Рисунок 8 – Розподіл сер
zJ  вздовж осі 

осердя в однорідному МП при 

H0=6586,62 А/м для b=165 мм: 1 – 

осердя без ПН, 2-5 – осердя із ПН з 

hw=2 мм, Rw=11 мм, hс=1, 2, 4, 6 мм 

(криві 2, 3, 4, 5 відповідно) 

Рисунок 9 – Розподіл сер
zJ  вздовж осі 

осердя в однорідному МП при 

H0=9879,93 А/м для b=80 мм: 1 – осердя 

без ПН, 2-4 – осердя із ПН з hw=hс=1 мм, 

Rw=7, 9, 11 мм (криві 2, 3, 4 відповідно) 
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показано останню стадію пошуку hw при таких уже знайдених значеннях: для 

b/R=16 – H0=6586,62 А/м, Rw=11 мм, hc=0 мм; для b/R=33 – H0=6586,62 А/м, 

Rw=11 мм, hc=0 мм; для b/R=66 – H0=3293,31 А/м, Rw=8 мм. На осях показані 

значення Mеф.пит. та hw по відношенню до максимальних значень Mеф.пит. та hw, які для 

b/R=16 складають 10,17 Ам2/кг та 6 мм, для b/R=33 – 20,16 Ам2/кг та 12 мм, для 

b/R=66 – 37,5 Ам2/кг та 32 мм. У результаті встановлено, що для електромагнітів з 

осердям складної форми: при b/R=16 ефективно використовувати Rw=11 мм, 

hc=0 мм, H0=6586,62 А/м, hw=14 мм, що відповідає w=68646336, Ic=74,85 мА, 

Uж=12,6811,71 В; при b/R=33 – Rw=11 мм, hc=0 мм, H0=6586,62 А/м, hw=612 мм, 

що відповідає w=1346412408, Ic=74,85 мА, Uж=24,8822,93 В; при b/R=66 – 

Rw=8 мм, hc=0 мм, H0=3293,31 А/м, hw=832 мм, що відповідає w=1256010640, 

Ic=82,33 мА, Uж=20,5917,44 В. 

Правильність математичної моделі підтверджено експериментально та 

порівнянням із відомими даними. Суть експерименту полягала у вимірюванні 

середніх значень індукції МП сер
zB  в поперечних перерізах циліндричного осердя за 

допомогою вимірювальної котушки. Встановлено, що відносні розбіжності в 

значеннях сер
zB  циліндричного осердя з b=300 мм та R=19,25 мм становлять 8,3 %, 

4,1 %, 3,5 %, 2,4 %, 2,5 % для відповідно рівнів зовнішнього МП H0=6127, 18382, 

24510, 36765, 49020 А/м (рис. 12, відповідно криві 1 і 2, 3 і 4, 5 і 6, 7 і 8, 9 і 10), при 

цьому відповідні похибки вимірювань становлять 6,4 %, 8,3 %, 7,5 %, 7,1 %, 7 %. 

Для циліндричного осердя відносної довжини b/R=66 при рівні зовнішнього МП 

H0=10005000 А/м відносні розбіжності в значеннях Mz(H0), розрахованими за 

допомогою запропонованої математичної моделі, та відомими даними складають 

0,48,5 %. 

Рисунок 11 – Криві залежностей 

M*
еф.пит. при різних b/R 

Рисунок 12 – Розподіл сер
zB  вздовж осі 

циліндричного осердя в однорідному МП: 

криві 1, 3, 5, 7, 9 розраховані за 

допомогою математичної моделі, а 2, 4, 6, 

8, 10 визначені експериментально 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розв’язано актуальне наукове завдання 

удосконалення математичної моделі магнітного поля електромагнітів постійного 

струму систем керування космічними апаратами з урахуванням неоднорідності 

намагнічування осердь циліндричної та складної форми. 

1. Критичний аналіз відомих методів показав, що для розрахунку магнітного 

поля та магнітного моменту циліндричних осердь із пермалою 50Н найбільш 

поширеним є застосування коефіцієнтів розмагнічування. Ці коефіцієнти 

експериментально визначено для діапазону відносної довжини b/R=60100 та 

можуть бути використано за умови, якщо центральна частина осердя не знаходиться 

в зоні насичення. Для інших варіантів b/R необхідно проводити додаткові 

експерименти. Випадки, коли осердя є вісесиметричним тілом складної форми або 

зовнішнє магнітне поле є неоднорідним, у відомих нам публікаціях недостатньо 

досліджено. 

2. Застосування електростатичної аналогії для розрахунку магнітостатичного 

поля в неоднорідних намагнічуваних середовищах правильно на основі дипольної 

моделі намагнічування, проте в розрахункових формулах потенціального поля 

можливо коректне використання намагніченості молекулярними струмами. 

3. Інтегральне рівняння відносно поверхневої густини фіктивних магнітних 

зарядів перетворено на основі практично рівномірного розподілу намагніченості в 

поперечних перерізах осердя та за допомогою середніх за об’ємом кожного 

елемента осердя магнітних проникностей, що дозволяє розрахувати магнітне поле 

електромагнітів систем керування космічними апаратами з урахуванням крайових 

ефектів і кривої намагнічування матеріалу осердя. 

4. При рівні магнітного поля, що створюється котушкою, H01647÷9888 А/м 

циліндричні осердя з пермалою 50Н, які мають відносну довжину b/R=16, 33, 66, 

забезпечують діапазони магнітного моменту електромагнітів Mem0,4÷2,3; 2,2÷12,2; 

12,3÷28,8 А·м2. Полюсні наконечники циліндричних осердь збільшують магнітний 

момент електромагніту в залежності від їх розмірів та відстані від торців при b/R=16 

до 50 %, при b/R=33 до 32 % і при b/R=66 до 11 %. 

5. Котушка електромагніту з осердям циліндричної та складної форми 

повинна забезпечувати такі рівні зовнішнього магнітного поля, при яких 

напруженість результуючого магнітного поля на переважній частині осердя 

знаходиться поза зоною насичення кривої намагнічування і відповідає більшій 

намагніченості. За таких умов зростання Mem може бути досягнуто збільшенням b/R, 

зовнішнього радіуса Rw та товщини hw полюсних наконечників.  

Використання циліндричних осердь з пермалою 50Н при b/R16 

неефективно, а полюсні наконечники підвищують ефективність осердь з b/R=16 при 

H06587 А/м. Для забезпечення максимального ефективного питомого магнітного 

моменту електромагнітів з осердями циліндричної та складної форми з пермалою 

50Н з b/R=33 рекомендується рівень магнітного поля котушки H06587 А/м, а для 

осердь з b/R=66 – H03293 А/м. Полюсні наконечники повинні знаходитись на 
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торцях осердя та мати такі розміри: при b/R=16 та 33 – Rw=11 мм, hw=1÷4 та 

6÷12 мм, а при b/R=66 – Rw=8 мм, hw=8÷32 мм. 

6. Достовірність теоретичних результатів, отриманих у дисертації, 

підтверджується вимірюваннями середніх значень індукції магнітного поля в 

поперечних перерізах циліндричного осердя, порівнянням з опублікованими 

розрахунковими значеннями магнітного моменту циліндричних осердь та 

тестуванням математичної моделі за допомогою аналітичних розв’язків аналогічних 

електростатичних задач. 

Результати досліджень використано в ДУ «ІТПМ НАН України» при 

виконанні науково-дослідної роботи «Розвиток методів поліпшення магнітних 

характеристик космічних апаратів з магнітними системами керування» 

(ДР № 0114U001359). 
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космічними апаратами. На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.09.05 – теоретична електротехніка. – Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2019. 

Дисертація присвячена удосконаленню математичної моделі магнітного поля 

електромагнітів постійного струму систем керування космічними апаратами з 

урахуванням неоднорідності намагнічування осердь циліндричної та складної 
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форми. Інтегральне рівняння відносно поверхневої густини фіктивних магнітних 

зарядів перетворено на основі практично рівномірного розподілу намагніченості в 

поперечних перерізах осердя та за допомогою середніх за об’ємом кожного 

елемента осердя магнітних проникностей, що дозволяє розрахувати магнітне поле 

електромагнітів систем керування космічними апаратами з урахуванням крайових 

ефектів і кривої намагнічування матеріалу осердя. Досліджено вплив напруженості 

магнітного поля, створюваного котушкою, відносної довжини осердь циліндричної 

та складної форми з пермалою 50Н, а також розмірів і положень полюсних 

наконечників на магнітний момент електромагніту та сформульовано рекомендації 

для забезпечення його максимального ефективного питомого магнітного моменту. 

Достовірність теоретичних результатів підтверджено вимірюваннями 

середніх значень індукції магнітного поля в поперечних перерізах циліндричного 

осердя, порівнянням з опублікованими розрахунковими значеннями магнітного 

моменту циліндричних осердь та тестуванням математичної моделі за допомогою 

аналітичних розв’язків аналогічних електростатичних задач. 

Ключові слова: математична модель, магнітне поле електромагнітів, 

магнітний момент електромагніту, осердя циліндричної та складної форми, котушка, 

інтегральне рівняння. 

 

Чунихин К.В. Магнитное поле электромагнитов систем управления 

космическими аппаратами. На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

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

Диссертация посвящена усовершенствованию математической модели 

магнитного поля электромагнитов постоянного тока систем управления 

космическими аппаратами с учетом неоднородности намагничивания сердечников 

цилиндрической и сложной формы.  

Сделан критический анализ известных методов расчета магнитного поля и 

магнитного момента сердечников электромагнитов. Установлено, что в методах, 

основанных на применении коэффициентов размагничивания и интегральных 

уравнений, не учитывается неоднородность и нелинейность намагничивания 

сердечников цилиндрической и сложной формы, а также неоднородности 

магнитного поля, создаваемого катушкой. Показано, что применение 

электростатической аналогии для расчета магнитостатического поля в 

неоднородных намагничиваемых средах правильно на основе дипольной модели 

намагничивания, однако в расчетных формулах потенциального поля возможно 

корректное использование намагниченности молекулярными токами. Интегральное 

уравнение относительно поверхностной плотности фиктивных магнитных зарядов 

преобразовано на основе практически равномерного распределения 

намагниченности в поперечных сечениях сердечника и при помощи средних по 

объему каждого элемента сердечника магнитных проницаемостей, что позволяет 

рассчитать магнитное поле электромагнитов систем управления космическими 

аппаратами с учетом краевых эффектов и кривой намагничивания материала 



22 

 

сердечника. Исследовано влияние напряженности магнитного поля, создаваемого 

катушкой, относительной длины сердечников цилиндрической и сложной формы из 

пермаллоя 50Н, а также размеров и положений полюсных наконечников на 

магнитный момент электромагнита и сформулированы рекомендации для 

обеспечения его максимального эффективного удельного магнитного момента. 

Достоверность теоретических результатов подтверждена измерениями 

средних значений индукции магнитного поля в поперечных сечениях 

цилиндрического сердечника, сравнением с опубликованными расчетными 

значениями магнитного момента цилиндрических сердечников и тестированием 

математической модели при помощи аналитических решений аналогичных 

электростатических задач. 

Основные результаты диссертации использованы в ГУ «ИТПМ НАН 

Украины» при выполнении исследований по бюджетной тематике. 

Ключевые слова: математическая модель, магнитное поле электромагнитов, 

магнитный момент электромагнита, сердечники цилиндрической и сложной формы, 

катушка, интегральное уравнение. 

 

Chunikhin K.V. Magnetic field of electromagnets of spacecraft control 

systems. Manuscript. 
Thesis for scientific degree of candidate of technical sciences in specialty 05.09.05 

– theoretical electrical engineering. – National Technical University «Kharkiv Polytechnic 
Institute», Kharkiv, 2019. 

The thesis is devoted to the improvement of the mathematical model of magnetic 

field of DC electromagnets of spacecraft control systems considering the heterogeneity of 

the magnetization of the cores of cylindrical and complex shape. The integral equation 

with respect to the surface density of fictitious magnetic charges was transformed on the 

basis of almost uniform distribution of magnetization in the cross sections of the core and 

by means of the averages of the volume of each element of the core of magnetic 

permeabilities, which allows to calculate the magnetic field of electromagnets of 

spacecraft control systems taking into account the edge effects and the magnetization 

curve. The influence of the magnetic field intensity generated by the coil, the relative 

length of the cores of cylindrical and complex shape made of permalloy 50N, as well as 

the sizes and positions of the pole pieces on the magnetic moment of the electromagnet is 

studied and recommendations are made to ensure its maximum effective specific magnetic 

moment. 

The validity of the theoretical results is confirmed by measuring the mean values 

of the magnetic field induction in the cross sections of a cylindrical core, comparing it 

with the published calculated values of the magnetic moment of cylindrical cores, and 

testing the mathematical model using analytical solutions of similar electrostatic problems. 

Key words: mathematical model, magnetic field of electromagnets, magnetic 

moment of the electromagnet, cores of cylindrical and complex shape, coil, integral 

equation. 
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