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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В англомовній технічній літературі комутаційні апарати, 
що розглядаються в цій роботі, позначаються терміном «circuit–breaker». «Circuit–
breaker» призначений, у першу чергу, здійснювати проведення електричного струму 
впродовж тривалого часу (години, дні, тижні, місяці й навіть роки) за нормальних 
умов в електричних колах, не здійснюючи жодних комутацій. Разом з тим, ці апарати 
здатні здійснювати як функціональні комутації при нормальних умовах, так і комута-
ції струмів при аварійних умовах в електричних колах, зокрема при перевантаженнях 
та коротких замиканнях. 

В даній роботі визначенню «відмикач» буде відповідати термін «circuit–breaker», 
згідно з термінологією запропонованою професором Клименко Борисом Володими-
ровичем. 

Сучасний ринок України відмикачів на середні напруги практично на 80 % скла-
дається з вакуумних відмикачів, велику частину яких становлять апарати закордон-
ного виробництва, що представлені компаніями Європи, США та Азії. В Україні ви-
робництвом вакуумних відмикачів на середні напруги займаються всього три вироб-
ника: ТОВ «РЗВА–ЕЛЕКТРИК», «Таврида Електрик Україна» і ВАТ «АВМ  
АМПЕР». 

Для задоволення потреб ринку України в вакуумних відмикачах на середні на-
пруги, враховуючи поточну конкуренцію, актуальним стає розробка конструкції еле-
ктромагніта для актуаторів вакуумних комутаційних апаратів на середні напруги. Ро-
зроблена конструкція електромагніта повинна мати силу утримання якоря в притяг-
нутому положенні не нижче зразків наявних на сучасному ринку України, при цьому 
маючи меншу загальну масу. Для вирішення цього завдання необхідне проведення 
наукових досліджень, що спрямовані на створення принципово нових конструкцій 
електромагнітів з покращеними силовими характеристиками. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна ро-
бота виконана на кафедрі електричних апаратів НТУ «ХПІ» в рамках договору з ТОВ 
«АВМ Ампер» (Кременчук), про науково–технічне співробітництво та наукове кон-
сультування за темою «Удосконалення вакуумних комутаційних апаратів» 
(№ 33/227–2019), де здобувач був виконавцем окремих розділів. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка та подальше 
удосконалення моностабільного поляризованого електромагніта з висококоерцитив-
ними постійними магнітами з витісненням магнітного потоку в область повітряного 
шунта для актуатора вакуумних комутаційних апаратів на середні напруги з покра-
щеними силовими характеристиками. 

Досягнення вищезазначеної мети було здійснено за допомогою розробки нової 
конструкції електромагніта з використанням висококоерцитивних постійних магнітів 
у конструкції, а також введення феромагнітного шунта до робочого зазору електро-
магніта. Для досягнення мети були поставлені такі задачі:  

– провести аналіз конструктивних особливостей вакуумних відмикачів на середні 
напруги та їхніх актуаторів; 
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– розробити нову конструкцію моностабільного електромагніта з висококоерци-
тивними постійними магнітами з витісненням магнітного потоку в область повітря-
ного шунта для актуатора вакуумних комутаційних апаратів на середні напруги з по-
кращеними силовими характеристиками. Розробити рекомендації щодо вибору роз-
мірів частин магнітопроводу, а також розмірів постійних магнітів для створення сили 
утримання якоря електромагніта при знеструмленій обмотці не менше заданої, а та-
кож визначити обмотувальні дані електромагніта, виходячи з відомої сили протидії. 
Визначити доцільність використання в розробленій конструкції поляризованого мо-
ностабільного електромагніта феромагнітного шунта в робочому зазорі і розробити 
рекомендації щодо вибору форми та лінійних розмірів феромагнітного шунта; 

– дослідити і удосконалити математичну модель динамічних процесів вмикання 
та вимикання моностабільних поляризованих електромагнітів з висококоерцитив-
ними постійними магнітами з витісненням магнітного поля в область повітряного  
шунта; 

– провести експериментальні дослідження динамічних процесів в розробленій 
конструкції поляризованого моностабільного електромагніта з висококоерцитивними 
постійними магнітами для актуатора вакуумного відмикача. Експериментально підт-
вердити достовірність отриманих за допомогою розрахунків результатів досліджень. 
Визначити вплив параметрів ємнісного накопичувача енергії на можливість вико-
нання відмикачем режиму автоматичного повторного вмикання. 

Об’єкт дослідження – електромагнітні, магнітні, механічні процеси в електрома-
гнітному актуаторі для комутаційних апаратів середніх напруг. 

Предмет дослідження – параметри та характеристики моностабільного поляризо-
ваного електромагніта з висококоерцитивними постійними магнітами з витісненням 
магнітного поля в область повітряного шунта. 

Методи дослідження. В роботі використані чисельні методи розрахунку магніт-
них полів, а саме: метод скінченних елементів, за допомогою якого проаналізовано 
вплив геометричних параметрів магнітної системи на силу утримання якоря в притяг-
нутому положенні та розраховані статичні тягові характеристики у запропонованій 
конструкції електромагніта, визначено раціональні розміри феромагнітного шунта. 
Розрахунки проводили із застосуванням математичного пакету Maple та програми 
Femm. Для чисельного розв’язання диференційних рівнянь динаміки в часткових по-
хідних використовувалось програмне середовище COMSOL Multiphysics. Експериме-
нтальні дослідження розробленого електромагніта здійснювалось на реальному від-
микачі. Порівняння теоретичних та експериментальних розрахунків проводилось ви-
значенням відносної похибки. 

Наукова новизна отриманих результатів: 
Вперше отримано нові науково–обґрунтовані технічні рішення побудови монос-

табільного поляризованого електромагніта з висококоерцитивними постійними маг-
нітами з витісненням магнітного поля в область повітряного шунта, які забезпечують 
збільшення сил утримання якоря при знеструмлених обмотках, що дозволило підви-
щити здатність до відмикання вакуумних відмикачів середньої напруги. 

Удосконалено математичну модель взаємопов'язаних електромагнітних, магніт-
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них і механічних процесів динаміки вмикання та вимикання моностабільних поляри-
зованих електромагнітів з висококоерцитивними постійними магнітами з витіснен-
ням магнітного поля в область повітряного шунта, з урахуванням зміни маси рухомої 
частини актуатора, що дозволило обґрунтувати доцільність використання феромагні-
тних шунтів. 

Вперше встановлено вплив форми та розмірів феромагнітного шунта в робочому 
зазорі моностабільних поляризованих електромагнітів з висококоерцитивними пос-
тійними магнітами з витісненням магнітного поля в область повітряного шунта на 
статичні тягові характеристики, що дозволило вибрати найбільш раціональні форму 
та розміри феромагнітного шунта, які забезпечують збільшення тягових сил на поча-
тковому ході якоря та підтверджена можливість роботи вакуумного відмикача з ви-
користанням розробленої конструкції моностабільного поляризованого електромаг-
ніта в режимі автоматичного повторного вмикання на одному заряді ємнісного нако-
пичувача енергії. 

Практичне значення отриманих результатів: 
– створено конструкцію моностабільного поляризованого електромагніта з високо-

коерцитивними постійними магнітами з витісненням магнітного поля в область повіт-
ряного шунта, що дозволило збільшити силу утримання і, як наслідок, силу контакт-
ного натискання у відмикачі (пат. RU2312420C2, UA15210U); 

– удосконалено конструкцію моностабільного поляризованого електромагніта за 
допомогою використання феромагнітного шунта в області робочого зазору, що дозво-
лило збільшити тягове зусилля електромагніту на початковому ході якоря; 

– розроблено рекомендації щодо розрахунку лінійних розмірів магнітопроводу мо-
ностабільного електромагніта, що дозволяють при раціональному виборі лінійних ро-
змірів корпусу, осердя та якоря, підвищити силу утримання якоря електромагніта при 
знеструмлених обмотках; 

– проведено експериментальні дослідження дослідного зразка. Встановлено, що 
сила утримання якоря електромагніта при знеструмлених обмотках відповідає розра-
хунковим значенням. Перевірено достовірність розрахованих динамічних характерис-
тик; 

– результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальному процесі на кафедрі 
електричних апаратів НТУ «ХПІ» в дисциплінах спеціальності «141 – Електроенерге-
тика, електротехніка та електромеханіка» (спеціалізація «Електричні апарати»), курсо-
вому та дипломному проектуванні та науково–дослідних роботах. 

Особистий внесок здобувача. Проведено аналіз науково–технічної літератури за 
конструктивними особливостями вакуумних відмикачів на середні напруги, а також 
актуаторів, які використовуються в їхніх конструкціях. 

Розроблено та запатентовано принципово нову конструкцію електромагніта з ви-
сококоерцитивними постійними магнітами для актуатора вакуумного відмикача на 
середні напруги з покращеними силовими характеристиками. Розроблено рекоменда-
ції щодо вибору розмірів частин магнітопроводу, а також розмірів постійних магнітів 
для створення сили утримання якоря електромагніта при знеструмленій обмотці не 
менше заданої. Розраховано обмотувальні дані електромагніта, виходячи з відомої 
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сили протидії. Визначено доцільність використання в розробленій конструкції поля-
ризованого моностабільного електромагніта феромагнітного шунта в робочому зазорі 
та розроблено рекомендації щодо вибору форми, лінійних розмірів феромагнітного 
шунта. 

Досліджено та удосконалено математичну модель динамічних процесів вмикання 
та вимикання моностабільних поляризованих електромагнітів з висококоерцитив-
ними постійними магнітами з витісненням магнітного поля в область повітряного  
шунта.  

Проведено експериментальні дослідження розробленої конструкції поляризова-
ного моностабільного електромагніта. Проведено експериментальні дослідження 
впливу наявності феромагнітного шунта в області робочого повітряного зазору на ди-
намічні характеристики поляризованого моностабільного електромагніта. Проведено 
експериментальні дослідження конструкції поляризованого моностабільного елект-
ромагніта з метою визначення впливу параметрів ємнісного накопичувача енергії на 
можливість виконання відмикачем режиму автоматичного повторного вмикання на 
одному заряді ємнісного накопичувача енергії. Наукові статті за темою дисертації на-
писані здобувачем самостійно і в співавторстві. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертацій-
ної роботи доповідалися на міжнародних симпозіумах та науково– практичних конфе-
ренціях: «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» 
(Харків; 2006–2020 р.р.); «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 
здоров'я» (Харків; 2014, 2016, 2018 р.р.); The 19th International IGTE Symposium on 
Numerical Field Calculation in Electrical Engineering, IGTE’20, Graz University of 
Technology, Graz, Austria 2020. 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 11 наукових публікаціях, з 
них: 5 статтей у наукових фахових виданнях України (2 з них у виданнях, включених до 
міжнародних науковометричних баз), 1 патент України, 1 патент Російської Федерації, 
4 – у матеріалах конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації двома мовами, 
вступу, чотирьох розділів, висновків і додатків. Повний обсяг дисертації 192 сторі-
нки, основний текст 137 сторінок, з них 89 рисунків по тексту; 28 рисунків на окремих 
21 сторінках, 14 таблиць по тексту; 1 таблиця на окремої 1 сторінки; список викорис-
таних джерел інформації з 83 найменувань на 9 сторінках; 4 додатків на 25 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність дисертації, сформульовано її 
мету і задачі, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, наукову новизну та 
практичну значущість роботи. Наведено інформацію про апробацію, публікації і стру-
ктуру дисертації. 

У першому розділі на підставі огляду літератури та структури ринку показано, 
що сучасний ринок відмикачів в Україні на середні напруги практично на 80 % скла-
дається з вакуумних відмикачів. Це обумовлено унікальними властивостями вакууму 
як дугогасного середовища. Вакуумні відмикачі виготовляються з двома типами ак-
туаторів: пружиномоторним і електромагнітним. Кожен тип актуатора має переваги 
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та недоліки. Аналіз конструкцій електромагнітних актуаторів вакуумних відмикачів 
на середні напруги показав, що найбільшого поширення набули поляризовані елект-
ромагніти з використанням висококоерцитивних постійних магнітів. Це обумовлено 
простотою конструкцій таких пристроїв і створенням досить високих сил утримання 
в притягнутому положенні якоря при повній відсутності споживання електричної ене-
ргії у ввімкненому стані. Для створення концепції нової конструкції електромагніта 
був проведений попередній аналіз наявних запатентованих конструкцій електромаг-
нітів. Це дозволить створити конкурентоздатну конструкцію електромагніта. На під-
ставі проведеного аналізу у співпраці з компанією ВАТ «АВМ АМПЕР» було запро-
поновано розробити електромагніт з покращеними силовими характеристиками для 
актуаторів вакуумних комутаційних апаратів. За технічним завданням електромагніт 
повинен бути розміщений в корпусі ранцевого відмикача на середні напруги і розви-
вати зусилля утримання якоря при знеструмлених обмотках не менше 8000 Н. При 
цьому, живлення обмотки для операцій вмикання і вимикання електромагніта по-
винно бути забезпечено від ємнісного накопичувача енергії напругою не більше 
380 В. Крім того повинна бути реалізована можливість виконання режиму автомати-
чного повторного включення на одному заряді ємнісного накопичувача енергії. 

У другому розділі визначено масо–габаритні показники конструкцій та сили ут-
римання якоря електромагнітів застосовуваних у відмикачах на середні напруги дос-
тупних на сучасному ринку України. Показано, що забезпечення досить великого зна-
чення сили контактного натискання та сили утримання рухомої частини електромаг-
ніта при знеструмлених обмотках дозволяє значно зменшити силу зварювання конта-
ктів, зменшити роз'єднувальне зусилля і компенсувати силу відкидання контактів при 
великих струмах, що істотно підвищує електродинамічну стійкість і надійність ро-
боти вакуумного відмикача. Для вакуумних відмикачів на середні напруги в якості 
актуатора була запропонована конструкція моностабільного поляризованого електро-
магніта з висококоерцитивними постійними магнітами з витісненням магнітного по-
току в область повітряного шунта (рис. 1). 

Крім того, при використанні електромагніта для актуаторів комутаційних апаратів 
потрібна його надійна робота на тривалий період часу більше 20 років. Відповідно, 
фактори, що викликають розмагнічування постійного магніту, що входить до складу 
електромагніта, мають бути зведені до мінімуму. Одним із варіантів розв'язання про-
блеми є введення в конструкцію електромагніта області між корпусом та осердям, так 
званого, повітряного шунта. Під час процесу вимикання електромагніта магнітний 

 

Рисунок 1 – Моностабільний поляризований елект-
ромагніт з висококоерцитивними постійними маг-
нітами з витісненням магнітного потоку в область 

повітряного шунта: 1 – якір, 2 – каркас обмотки, 3 – 
вимикальна обмотка, 4 – вмикальна обмотка, 5 – 

осердя, 6 – постійні магніти, 7 – корпус, 8 – повіт-
ряний шунт, 9 – немагнітний шток 
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потік з області робочого повітряного зазору буде витиснений в область повітряного 
шунта, тим самим виключаючи перемагнічування постійних магнітів. Зазначена кон-
струкція була запатентована. 

Спрацьовування такого електромагніта відбувається при пропусканні через вмика-
льну обмотку постійного струму, що створює в робочому зазорі магнітний потік, який 
діє згідно із потоком, який створюється постійним магнітом. Після притягання якоря 
(або трохи раніше) обмотка вимикається, і утримання якоря в притягнутому положенні 
відбувається за допомогою магнітного поля постійного магніту. 

Для вимикання електромагніта через вимикальну обмотку короткочасно пропуска-
ють струм протилежного напрямку, в результаті чого магнітний потік через робочий за-
зор зменшується, що в свою чергу призводить до зменшення сили утримання і руху 
якоря під дією протидіючих сил, створюваних тарілчастими контактними пружинами і 
пружинами підтиснення вакуумного відмикача. 

Високої швидкодії при вимиканні електромагніта досягають за допомогою того, що 
магнітний потік, створюваний вимикальним струмом, витісняє магнітний потік, створю-
ваний постійними магнітами з області робочого повітряного зазору в область повітря-
ного шунта 8 (рис. 1), що призводить до більш різкого зниження сили утримання. 

Для розрахунку магнітної системи та тягових зусиль, що розвиваються в моностабі-
льному електромагніті з висококоерцитивними постійними магнітами, пропонується ви-
користання методу скінченних елементів, в основі якого лежить принцип мінімуму ене-
ргії магнітного поля, а саму задачу розрахунку розв’язувати, як осесиметричну. 

При реалізації методу скінченних елементів розрахункова область, в якій визнача-
ється рішення, розбивається на об'ємні (у випадку об'ємних полів) або плоскі (у випадку 
плоскопараллельних полів) елементи скінченної величини, всередині яких значення ма-
гнітного потенціалу апроксимується кусково–планарною функцією. Розміри та форми 
елементів можуть змінюватися довільно, а їх взаємні з'єднання не обов'язково повинні 
наслідувати будь–яку регулярну структуру, тобто сітка з елементів, за допомогою якої 
моделюється внутрішня область задання, не є регулярною ані геометрично, ані тополо-
гічно. При виборі розмірів і форми елементів слід брати до уваги очікуваний розподіл 
густини енергії в межах розглянутої області. Розміри елементів повинні бути мінімаль-
ними там, де густина енергії велика, і там, де вона різко змінюється. 

Після розбивки розрахункової області на елементи і накладення граничних умов ро-
зраховуються коефіцієнти апроксимації, виходячи з мінімуму функціоналу, що визначає 
сумарну накопичену енергію системи за умови стикування потенціалів у вузлах. Функ-
ціонал у випадку феромагнітного середовища має вигляд 

( ) ( ) ,
V V

F A W A dV J A dV= ⋅ − ⋅ ⋅∫ ∫
 

 (1) 

де ( )W A


 – питома енергія, що запасена системою: 
( ) ,W A H dB= ⋅∫
  

 (2) 

де V – обсяг, який займає феромагнетик, J


 – вектор щільності струму в котушці елект-
ромагніта; A



 – векторний магнітний потенціал. 
Вектори магнітної індукції B



 і напруженості магнітного поля H


: 
rotB A=


, (3) 
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H Bν= ⋅
 

, (4) 

де ν  – величина, зворотна магнітній проникності. 
У разі плоскопаралельного поля вектор електромагнітної сили, що діє на якір, може 

бути визначений за допомогою формули Максвелла – за заданим розподілом магнітної 
індукції, який визначається в ході рішення задачі методом скінченних елементів 

2

0

1 1(( ) ( ) )
2l

Q B n B B n dl
µ

= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅∫
  

 

,  (5) 

де l – довжина контуру інтегрування; n  – вектор зовнішньої нормалі до елементарної 
ділянки контуру інтегрування dl; 0µ  – магнітна проникність вакууму. 

Визначений, в результаті виконання завдання методом скінченних елементів, розпо-
діл магнітної індукції дозволяє виявляти в феромагнітних деталях магнітопроводу наси-
чені ділянки, коригування розмірів яких призведе до більш ефективного використання 
активних матеріалів. 

Результати розрахунку моностабільного електромагніта при притягнутому якорі зі 
скоригованими лінійними розмірами при вирішенні осесиметричної задачі методом скі-
нченних елементів показані на рис. 2. 

Розроблений електромагніт має силу утримання якоря 9679 Н, що на 4,4 % переви-
щує аналогічний параметр найкращих електромагнітів, доступних на ринку України. Ро-
зраховані раціональні співвідношення геометричних параметрів моностібільного поля-
ризованого електромагніта з висококоерцитивними постійними магнітами з витискан-
ням магнітного поля в область повітряного шунта за критерієм максимуму сили утри-
мання при знеструмлених обмотках. Загальна маса електромагніта склала 10,9 кг, в тому 
числі маса постійних магнітів 0,49 кг, маса міді в обмотці – 0,44 кг. Співвідношення сили 
утримання до повної маси електромагніта склало 888 Н/кг, що на 29,6 % перевищує ана-
логічний параметр найкращих електромагнітів, доступних на ринку України. 

Для надійного спрацьовування електромагніта необхідно, щоб на всьому протязі 
ходу якоря тягове зусилля, створюване електромагнітом, перевершувало силу протидії і 

 
Рисунок 2 – Розподіл магнітного поля 
в електромагніті після коригування 
лінійних розмірів магнітопроводу 

В результаті розрахунку отримали загальну 
силу утримання моностабільного електромагніта 
F = 9679 Н. 

Після коригування лінійних розмірів якоря та 
аналізу результатів розрахунку можна зробити 
наступні висновки: коригування лінійних розмі-
рів якоря дозволило збільшити силу утримання 
моностабільного електромагніта з 5228 Н до 
9679 Н при незначному збільшенні маси якоря та 
зниження індукції в насичених ділянках і збіль-
шення індукції в ненасичених ділянках (робочих 
зазорах) до 2 Тл, в порівнянні з якорем прямоку-
тного перерізу. Таким чином була досягнута не-
обхідна по технічному завданню сила утримання 
моностабільного електромагніта. 

Магнітна індукція В, Тл 
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мало певний запас. Іншими словами, статична тягова характеристика буде проходити 
вище протидіючої характеристики з певним запасом. 

Для визначення необхідної МРС вмикальної обмотки проводився розрахунок стати-
чних тягових характеристик при варійованих значеннях МРС вмикання – Fвм, які в по-
дальшому зіставляють з протидіючою характеристикою вакуумного відмикача. Розра-
ховані значення тягового зусилля, що розвивається електромагнітом залежно від вели-
чини робочого повітряного зазору при різних значеннях МРС вмикальної обмотки пока-
зані в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Значення тягового зусилля, що розвивається електромагнітом залежно 
від величини робочого повітряного зазору при різних значеннях МРС вмикання 

δ, мм Fвм, кА 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

0 12568,9 13885,8 14901,0 15792,1 16602,7 17373,5 18129,1 18883,5 19643,2 20411,4 
1 6482,8 8995,9 10270,9 11282,3 12207,2 13058,5 13827,9 14544,2 15232,8 15909,0 
2 2915,9 5704,3 7430,8 8551,5 9471,2 10304,8 11092,4 11838,9 12533,2 13187,1 
3 1561,0 3497,3 5304,2 6501,0 7447,2 8278,0 9036,2 9754,4 10448,7 11112,3 
4 974,3 2238,3 3739,2 4965,0 5874,5 6668,4 7407,2 8101,5 8760,0 9395,3 
5 664,2 1533,9 2683,7 3798,2 4654,8 5387,7 6064,3 6716,1 7346,4 7950,6 
6 482,8 1116,7 1987,1 2924,4 3725,9 4386,3 4994,7 5579,6 6155,5 6723,1 
7 365,4 845,7 1514,8 2288,6 3014,9 3607,4 4152,3 4671,9 5184,9 5696,9 
8 285,3 660,5 1186,4 1822,7 2459,7 2996,7 3480,6 3942,1 4397,0 4853,9 
9 227,8 527,5 948,8 1471,0 2016,7 2502,7 2929,9 3337,5 3738,0 4140,6 
10 185,9 430,4 774,9 1207,8 1674,7 2112,5 2491,2 2853,4 3207,4 3562,5 
11 153,9 356,4 642,0 1004,0 1405,4 1796,8 2136,0 2457,7 2772,4 3087,7 
12 129,4 299,7 540,1 846,1 1192,6 1539,7 1844,7 2130,4 2410,3 2690,1 
13 109,6 253,9 457,6 717,7 1017,0 1322,7 1597,2 1851,3 2100,3 2348,9 
14 93,6 217,0 391,1 614,1 873,5 1142,5 1390,1 1616,8 1838,9 2060,3 
15 80,7 187,0 337,2 529,8 756,1 993,5 1217,2 1420,3 1619,0 1816,6 
16 70,1 162,5 293,1 460,7 659,1 869,2 1071,2 1253,9 1432,2 1609,6 
17 61,4 142,4 256,8 403,7 578,5 765,2 947,7 1112,5 1272,7 1432,3 
18 53,9 125,1 225,6 354,9 509,3 675,5 840,1 989,0 1133,2 1277,0 

 

На підставі наявного в електромагніті обмоточного простору і сортаменту дротів за 
відомою необхідною МРС вмикальної обмотки, були визначені обмотувальні дані вми-
кальної обмотки (марка мідного обмотувального дроту ПЕТВ–2; діаметр обмотуваль-
ного дроту – dвм = 0,5 мм; кількість витків – wвм = 747; опір обмотки при максимальній 
температурі нагріву 40°С – Rвм = 19,94 Ом, мінімальне значення МРС обмотки вмикання 
Fвм.min = 14233 A). 

На підставі наявного в електромагніті обмотувального простору і сортаменту обмо-
тувальних дротів за відомою необхідною МРС вимикальної обмотки, були визначені об-
мотувальні дані вимикальної обмотки (марка обмотувального дроту ПЕТВ–2; діаметр 
обмотувального дроту – dвим = 0,224 мм; кількість витків – wвим = 967; опір обмотки при 
максимальній температурі нагріву 40°С – Rвим = 152 Ом, мінімальне значення МРС об-
мотки вимикання Fвим.min = 2414 A). Розрахункове значення утримуючого зусилля при 
цьому становить Qсум = 326 Н. 

Встановлення в робочому зазорі електромагніта феромагнітного шунта є одним з те-
хнічних рішень, спрямованим на зменшення часу включення електромагніта. При його 
наявності підвищується тягова сила на початковому ході якоря за допомогою збіль-
шення магнітної провідності робочого повітряного зазору. На рис. 3 наведено ескіз еле-
ктромагніта з феромагнітним шунтом в робочому зазорі. 
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Згідно з розрахунками сила утримання якоря в притягнутому положенні в електро-
магніті з раціональними розмірами феромагнітного шунта становить 8516 H. Початкове 
тягове зусилля в електромагніті з феромагнітним шунтом в 2,36 рази перевищує почат-
кове тягове зусилля конструкції електромагніта без феромагнітного шунта. Зменшення 
тягового зусилля в кінцевому положенні якоря в електромагніті з феромагнітним шун-
том в порівнянні з електромагнітом без використання феромагнітного шунта неможна 
вважати недоліком, оскільки зниження тягової сили не перевищує 12 %, а запас тягової 
сили при притягнутому якорі складає 1,36 рази, що гарантує надійне утримання якоря в 
притягнутому положенні. 

Після проведених досліджень підтверджується доцільність використання в моноста-
більних електромагнітах з висококоерцитивними постійними магнітами феромагнітного 
шунта в робочому зазорі. Визначення раціональних розмірів феромагнітного шунта 
(його висоти і товщини) дозволило істотно збільшити тягові зусилля на значному ході 
якоря досліджуваного електромагніта.  

До цього було проведено дослідження з феромагнітним шунтом певного розміру і 
форми, а саме прямокутної. Розглянуті шунти  такого ж розміру, але різної форми, а саме 
трикутної та Г—подібної, для того, щоб з'ясувати, чи впливає форма на статичну тягову 
характеристику електромагніта і чи є в цьому перевага. Для цього було проведено роз-
рахунок для кожної форми феромагнітного шунта в програмі Femm і побудовано стати-
чні характеристики за допомогою програми Maple (рис. 4).  

Зіставлення значення сили утримання якоря в притягнутому положенні при знестру-
млених обмотках та початкового тягового зусилля що розвивається електромагнітом при 
використанні в конструкції електромагніта феромагнітних шунтів різноманітної форми 
зведено до таблиці 2. 

Таблиця 2 – Зіставлення параметрів моностабільного електромагніта при викорис-
танні в його конструкції феромагнітних шунтів різноманітної форми 

Форма феромагнітного 
шунта 

Сила утримання якоря в при-
тягнутому положенні при зне-

струмлених обмотках, Н 

Початкове тягове зусилля 
електромагніта, Н 

Без шунта 9679 862 
Прямокутна 8516 2041 

Трикутна 9225 1134 
Г–подібна 9211 1868 

 

 

Рисунок 3 – Ескіз моностабільного електромаг-
ніта з висококоерцитивними постійними магні-
тами та феромагнітним шунтом в робочому за-
зорі: 1 – феромагнітний шунт, 2 – якір, 3 – кар-

кас обмотки,4 – вимикальна обмотка, 5 – вмика-
льна обмотка, 6 – осердя, 7 – постійні магніти, 8 
– корпус, 9 – повітряний шунт, 10 – немагнітний 

фланець,11 – немагнітний шток 
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Встановлення феромагнітного шунта в робочому зазорі електромагніта призводить 
до істотного збільшення тягових зусиль на значному ході якоря (більше 10 мм). Почат-
кове тягове зусилля в електромагніті з феромагнітним шунтом в 2,36 рази перевищує 
початкове тягове зусилля електромагніта без феромагнітного шунта. На підставі прове-
дених досліджень була підтверджена доцільність використання феромагнітного шунта 
в робочому зазорі в конструкції моностібільного поляризованого електромагніта з висо-
кокоерцитивними постійними магнітами з витісненням магнітного поля в область пові-
тряного шунта. Визначення раціональних розмірів феромагнітного шунта (його висоти 
і товщини та форми) дозволило збільшити тягові зусилля на значному ході якоря дослі-
джуваного електромагніта. 

У третьому розділі наведена удосконалена математична модель динаміки вмикання 
та вимикання моностабільного поляризованого електромагніта з висококоерцитивними 
постійними магнітами з витісненням магнітного поля в область повітряного шунта з ура-
хуванням зміни маси рухомої частини актуатора. 

Розрахункові рівняння електромагнітного поля для різних елементів електромагніта, 
а також середовище навколо нього можна записати наступним чином. 

Рівняння, що описують нерухому частину (осердя і корпус) магнітопроводу, можна 
записати в такий спосіб 

0

1 1 0,
r

A A
t

σ
µ µ

 ∂
⋅ + ⋅∇× ⋅∇× = ∂  





 (6) 

де σ – провідність; A


 – векторний магнітний потенціал; µr=µr(||B||) – відносна магнітна 
проникність, яка і є нелінійної функцією, що залежить від магнітної індукції. 

Рухома частина магнітопроводу (якір) електромагніта буде описуватися рівнянням 

( )
0

1 1 0,
r

A v A A
t

σ
µ µ

   ∂
⋅ − × ∇× + ⋅∇× ⋅∇× =   ∂   



 

  (7) 

де v  – швидкість руху якоря актуатора, яка визначається на підставі рішення рівнянь 
руху. 

 

Рисунок 4 – Зіставлення усіх статичних 
тягових характеристик електромагнітів 
з протидіючою характеристикою відми-
кача: 1– статична тягова характеристика 

базового електромагніта, 2 – статична 
тягова характеристика електромагніта з 
феромагнітним шунтом трикутної фо-

рми, 3 – статична тягова характеристика 
електромагніта з феромагнітним шун-

том, 4 – протидіюча характеристика від-
микача, 5 – статична тягова характерис-

тика електромагніта з феромагнітним 
шунтом Г–подібної форми 
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Обмотки електромагніта можна вважати «поганим» немагнітним провідником з рів-
номірно розподіленою по перетину щільністю струму, що визначається сторонніми дже-
релами. Отже вони будуть описуватися наступним рівнянням: 

( )
0

1 ,A i wA
t S

σ
µ

∂ ⋅
⋅ + ⋅∇× ∇× =
∂





 (8) 

де i – струм обмотки; w – кількість витків обмотки; S – площа поперечного перерізу об-
мотки. 

Провідність, для усунення сингулярності матриці, повинна бути малою, але не ну-
льовою величиною. 

Для області постійного магніту, яку можна уявити як провідне нерухоме середо-
вище, що має заздалегідь задану намагніченість, можна записати 

0

,r

r

B BH
µ µ
−

=
⋅

 



 (9) 

де rB


 – залишкова магнітна індукція. 
В цьому випадку 

( )
0

1 0.r
r

A A B
t

σ
µ µ

 ∂
⋅ + ∇× ⋅ ∇× − = ∂ ⋅ 





 (10) 

І нарешті рівняння для середовища, що оточує електромагніт 

( )
0

1 0.A A
t

σ
µ

∂
⋅ + ⋅∇× ∇× =
∂





 (11) 

У розрахунках електромагнітних систем досить часто значення поля не є метою ро-
зрахунку. Зазвичай, необхідно визначити значення електромагнітних сил, що діють на 
одну з частин системи. Для цього необхідно скористатися найбільш універсальною фо-
рмулою – тензором натягу Максвелла 

( )1 ( ) ( ) ( ) ,
2 S

Q H B n B H n H B n dS= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅∫
      

  

 (12) 

де Q


 – значення електромагнітної сили; n  – вектор зовнішньої нормалі до поверхні ін-
тегрування dS . 

Система рівнянь (6–12) повинна бути доповнена початковим і граничними умовами. 
Розрахункові рівняння електричного кола. 
У рівнянні (8) присутня щільність струму сторонніх джерел, яка визначається рів-

нянням електричного кола. Рівняння електричного кола для обмотки електромагніта 

( ) ,e k e
diU e R R i L
dt

+ = + ⋅ + ⋅  (13) 

де U – напруга джерела; e – протиЕРС, що наводиться в обмотці; Re – активний опір 
зовнішнього ланцюга; Rk – активний опір обмотки; i – струм обмотки; Le – індуктивність 
зовнішнього ланцюга. 

Джерелом напруги в даній задачі був попередньо заряджений конденсатор. Тому 

0
1 ,c

t

U U i dt
C

= − ⋅ ⋅∫  (14) 
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де Uс0 – початкова напруга на конденсаторі; С – ємність конденсатора. 

Стосовно значення протиЕРС, то відповідно до закону Фарадея і теореми Стокса 
( )

,l

V

d Awe dV
S dt

= − ⋅∫∫∫


 (15) 

де w – кількість витків обмотки; S – площа поперечного перерізу обмотки; ( )lA


 – проєк-
ція векторного магнітного потенціалу на напрям обходу контуру; V – об’єм обмотки. 

Остаточно розрахункове рівняння для електричного кола 
( )

( ) .l
e k e

V

d Adi wU R R i L dV
dt S dt

= + ⋅ + ⋅ + ⋅∫∫∫


 (16) 

Початкові умови для рівняння (16) нульові. 
Рівняння механічного ланцюга. 
Конструкція актуатора вакуумного відмикача є багатоланковим механізмом, при ро-

зрахунках якого необхідно враховувати інерційність всіх рухомих частин. Основним рі-
внянням є одномірне рівняння руху якоря електромагніта 

( )( )
( ) ( );

( ) ;

(0) 0, (0) 0,

d m z v
Q z P z

dt
d z v
dt

z v

⋅
= −


 =


= =



, (17) 

де z– переміщення якоря; v – швидкість якоря; m(z) – маса рухомих частин, приведена 
до якоря; Q(z)– електромагнітна сила; P(z)– протидіюча сила, приведена до якоря. 

Приведення маси рухомих частин відмикача здійснювалося на підставі кінематичної 
схеми актуатора відмикача, виходячи з рівності кінетичної енергії реальної і приведеної 
систем 

2 2( ) ,
2 2

i im z v m v⋅ ⋅
= Σ  (18) 

де mi , vi– маса та швидкості «приведених» до якоря елементів актуатора. 
Рівняння (17) являє собою рівняння одновимірного руху зі змінною масою (рівняння 

Мещерського). Для зручності розрахунків воно може бути записано у вигляді: 
2( ) ( )( ) ( ) ( );

( ) ;

(0) 0, (0) 0.

dm z d vv m z Q z P z
dz dt

d z v
dt

z v

 ⋅ + ⋅ = −

 =


= =


 (19) 

Отримані рівняння (6–19) являють собою систему взаємопов'язаних рівнянь і є мате-
матичною моделлю динаміки розглянутих актуаторів. 
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Рішення системи (6–19) було отримано з використанням методу скінченних елемен-
тів для інтегрування по просторовим змінним і вдосконаленого методу Гіра, званого 
BDF (Backward Differentiation Formula) за часом. 

Моделювання процесу вмикання моностабільного електромагнітного актуатора. Ре-
зультати розрахунків динамічних характеристик зрушування електромагніта при на-
явності феромагнітного шунта в робочому зазорі та при його відсутності показані на 
рис. 5, де зображені часові залежності струму в обмотці (а), ходу якоря (б), швидкості 
руху якоря (в) і напруги на ємнісному накопичувачі енергії (г). 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 5 – Зіставлення струмів в обмотці (а), ходу якоря (б), швидкості руху якоря 
(в), напруги на ємнісному накопичувачі енергії (г) під час вмикання при 

С=10000 мкФ та напрузі Uc=380 В при наявності (1) та відсутності (2) шунта в ро-
бочому зазорі  

Розрахунки процесу динаміки вмикання актуатора показали, що введення феромаг-
нітного шунта в область робочого зазору скорочує час включення актуатора на 25 % з 
35 до 28 мс. При наявності феромагнітного шунта рух якоря починається раніше, але при 
цьому контакти стикаються при меншій швидкості, оскільки прискорення контактів бі-
льше і вони швидше проходять міжконтактну відстань. Також різниця між залишковою 
напругою ємнісного накопичувача складає 5 В. 

Вплив ємності конденсаторної батареї на струм в обмотці та швидкість розряду 
конденсаторної батареї (рис. 6). 
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а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 6 – Зіставлення струмів в обмотці (а, в), швидкості розряду конденсатора 
(в, г) під час вмикання при різних значеннях С=4700 мкФ (1), 8200 мкФ (2), 

10000 мкФ (3) та напрузі Uc=380 В при наявності (в, г) і відсутності (а, б) шунта в 
робочому зазорі  

Ємність конденсаторної батареї в досліджуваному діапазоні практично не впливає 
на час спрацьовування актуатора. 

У четвертому розділі проведені експериментальні дослідження створеного дослід-
ного зразка вакуумного відмикача з моностабільним поляризованим електромагнітом 
з витісненням магнітного поля в область повітряного шунта. 

Відривне зусилля в досліджуваному електромагніті вимірювалося на експеримента-
льній установці. Експериментальна установка була розроблена і виготовлена в ЗАТ 
«Кременчуцька електротехнічна компанія АМПЕР» (Кременчук). 

Для збільшення точності вимірювання проводили кілька разів і визначали середнє 
значення отриманих результатів. Похибка між розрахунковим (Qутр = 9679 Н) і дослід-
ними (Qексп = 9600 Н) значеннями відривного зусилля якоря електромагніта без ферома-
гнітного шунта в робочому зазорі не перевищує 1%. Згідно з розрахунками сила утри-
мання якоря в притягнутому положенні в електромагніті з раціональними розмірами фе-
ромагнітного шунта Qутр = 8516 H, за даними проведеного експерименту Qексп = 8500 Н, 
похибка також не перевищує 1%, що підтверджує адекватність розрахункової моделі ма-
гнітної системи методом скінченних елементів. Для дослідження динамічних характе-
ристик розробленої конструкції електромагніта він був поміщений в корпус відмикача 
на середні напруги 6,3 кВ з вакуумними перервниками (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Розташування елект-
ромагніта в корпусі відмикача:1 – еле-
ктромагніт; 2 – електролітичний кон-
денсатор;3 –система керування 

Для проведення експерименталь-
них досліджень процесу вмикання і 
вимикання моностабільного електро-
магніта, встановленого в корпусі від-
микача на середні напруги, були виб-
рані наступні варійовані параметри: 

 

напруга заряду ємнісного накопичувача енергії від 250 до 380 В.; ємність накопичу-
вача енергії була вибрана виходячи з сортаменту наявних в продажу накопичувачів 
на номінальну напругу 400 В. 

Для отримання осцилограм використовувався наявний на кафедрі електричні апа-
рати НТУ «ХПІ» цифровий двопроменевий осцилограф Siglent SDS1022DL. Перева-
гою цифрових осцилографів є можливість швидкого збереження результатів осцило-
графування в цифровому вигляді на USB накопичувач з можливістю подальшої обро-
бки отриманих результатів. У процесі роботи було знято значну кількість осцилограм. 
У даній роботі наведені найбільш характерні осцилограми отримані під час прове-
дення кожного дослідження (рис. 8-9). 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 8 – Порівняння осцилограм вмикання електромагніта при наявності шунта і 
без нього Uс=380 В, С=1000 мкФ (а), порівняння осцилограм вмикання електрома-
гніта без шунта Uс=380 В, С=4700 мкФ, 8200 мкФ, 10000 мкФ (б), порівняння ос-
цилограм вмикання електромагніта при наявності шунта Uс=380 В, С=4700 мкФ, 
8200 мкФ, 10000 мкФ (в), Порівняння осцилограм вимикання електромагніта при 

наявності шунта Uс=380 В, 10000 мкФ (г) 
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Рисунок 9 – Порівняння осцилограми (2) та розрахованої кривої (1) струму вми-
кання електромагніта без шунта (а) та при його наявності (б) Uс=380 В, 

С=10000 мкФ 

На наступному етапі експериментальних досліджень проводилася перевірка мож-
ливості виконання на розробленій конструкції електромагнітного актуатора режиму 
АПВ. Режим АПВ виконується при ємностях накопичувального конденсатора в 
10 000 мкФ, 8 200 мкФ і 4 700 мкФ при напрузі 380 В. Осцилограми отримані при 
дослідженні представлені на рис. 10. 

 
а 

 
б 

Рисунок 10 – Осцилограми виконання режиму АПВ електромагнітом без шунта (а) 
та при його наявності (б) Uс=380 В, С=4700 мкФ 

У додатках наведено акти впровадження результатів дисертаційної роботи; список 
публікацій здобувача; патенти; та лістинг програми розрахунку зіставлення статичних 
тягових характеристик електромагніта з протидіючою характеристикою відмикача. 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково–практичну задачу з розробки 

та подальшого удосконалення моностабільного поляризованого електромагніта з ви-
сококоерцитивними постійними магнітами з витісненням магнітного потоку в об-
ласть повітряного шунта актуатора вакуумних комутаційних апаратів на середні на-
пруги з покращеними силовими характеристиками. 

1. Проведено аналіз науково–технічної літератури за конструктивними особливо-
стями вакуумних відмикачів на середні напруги, а також актуаторів, які використані 
в їх конструкціях. Показано, що розглянуті існуючі поляризовані електромагнітні ак-
туатори забезпечують силу утримання якоря при знеструмлених обмотках в межах 
1409–9269 Н, однак мають велику масу та габарити і, як наслідок, співвідношення 
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сили утримання до повної маси електромагніта складає 227–685 Н/кг. 

2. Розроблена і запатентована нова конструкція моностабільного поляризованого 
електромагніта з висококоерцитивними постійними магнітами з витісненням магніт-
ного поля в область повітряного шунта. Розроблені рекомендації щодо вибору розмі-
рів частин магнітопроводу, а також розмірів постійних магнітів дозволило збільшити 
силу утримання якоря електромагніта при знеструмленій обмотці до 9679 Н, що на 
4,4 % більше найкращих електромагнітів, доступних на ринку України. Співвідно-
шення сили утримання до повної маси розробленого електромагніта склало 888 Н/кг, 
що на 29,6 % перевищує аналогічний параметр найкращих електромагнітів, доступ-
них на ринку України. Показано, що розміщення феромагнітного шунта в робочому 
зазорі електромагніту призводить до істотного збільшення тягових зусиль на знач-
ному ході якоря (більше 10 мм). Початкове тягове зусилля в електромагніті з ферома-
гнітним шунтом в 2,36 рази перевищує початкове тягове зусилля електромагніта без 
феромагнітного шунта. На підставі проведених досліджень була підтверджена доці-
льність використання феромагнітного шунта в робочому зазорі в конструкції монос-
тібільного поляризованого електромагніта з висококоерцитивними постійними маг-
нітами з витісненням магнітного поля в область повітряного шунта. 

3. Удосконалено мультифізичну модель динамічних процесів вмикання та вими-
кання моностабільних поляризованих електромагнітів з висококоерцитивними пос-
тійними магнітами з витісненням магнітного поля в область повітряного шунта з ура-
хуванням зміни маси рухомої частини актуатора. Розрахунки процесу динаміки вми-
кання актуатора показали, що введення феромагнітного шунта в область робочого за-
зору скорочує час включення актуатора на 25 % з 35 до 28 мс. Розрахунки процесу 
динаміки вимикання актуатора показали, що на процес вимикання феромагнітний 
шунт практично не впливає. 

4. Створений на основі запатентованого винаходу моностабільний електромагніт 
показав свою працездатність. Експериментально перевірена сила утримання якоря в 
притягнутому положенні відрізняється не більше ніж на 1 % від отриманої за допо-
могою розрахунків, що підтверджує адекватність розрахункової моделі магнітної си-
стеми методом скінченних елементів. Експериментальні дослідження динаміки вими-
кання актуатора показали, що введення феромагнітного шунта до області робочого 
зазору скорочує час вимикання актуатора на 26,3 % з 38 до 28 мс таким чином підт-
верджуся адекватність мультифізичної моделі динамічних процесів вмикання та ви-
микання моностабільних поляризованих електромагнітів з висококоерцитивними по-
стійними магнітами з витісненням магнітного поля в область повітряного шунта. Екс-
периментально підтверджена можливість виконання АПВ на одному заряді ємнісного 
накопичувача електричної енергії. При цьому показано, що введення в конструкцію 
електромагніта феромагнітного шунта в область робочого повітряного зазору дозво-
ляє знизити витрату енергії на виконання операції АПВ на 12 % при ємності конден-
саторної батареї 4700 мкФ. 
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інженерія) – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інсти-
тут», м. Харків, 2021 р. 

Дисертація присвячена розробці та подальшому вдосконаленню моностабільного 
поляризованого електромагніта з висококоерцитивними постійними магнітами з ви-
тісненням магнітного потоку в область повітряного шунта для актуатора вакуумних 
комутаційних апаратів на середні напруги з покращеними силовими характеристи-
ками. 

Проведено аналіз конструктивних особливостей вакуумних відмикачів на середні 
напруги та їх актуаторів. Розробити нову конструкцію моностабільного електромаг-
ніта з висококоерцитивними постійними магнітами для актуатора вакуумного відми-
кача на середню напругу з покращеними силовими характеристиками. Розроблено ре-
комендації щодо вибору розмірів частин магнітопроводу, а також розмірів постійних 
магнітів для створення сили утримання якоря електромагніта при знеструмленій об-
мотці не менше заданої, а також визначити обмотувальні дані електромагніта, вихо-
дячи з відомої сили протидії. Визначено доцільність використання в розробленій кон-
струкції поляризованого моностабільного електромагніта феромагнітного шунта в 
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робочому зазорі і розробити рекомендації щодо вибору лінійних розмірів феромагні-
тного шунта. Досліджено та удосконалено математичну модель динамічних процесів 
вмикання та вимкнення моностабільних поляризованих електромагнітів з висококое-
рцитивними постійними магнітами з витисканням магнітного поля в область повітря-
ного шунта. Проведено експериментальні дослідження процесів в розробленій конс-
трукції поляризованого моностабільного електромагніта з висококоерцитивними по-
стійними магнітами для актуатора вакуумного відмикача. Експериментально підтвер-
джено достовірність отриманих за допомогою розрахунків результатів досліджень. 
Визначено вплив параметрів ємнісного накопичувача енергії на можливість вико-
нання відмикачем режиму автоматичного повторного вмикання. 
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електромеханічна система керування. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук (доктора 
философии) по специальности 05.09.01 – электрические машины и аппараты. – Наци-
ональный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харь-
ков, 2021 г. 

Диссертация посвящена разработке и дальнейшему усовершенствованию моно-
стабильного поляризованного электромагнита с высококоэрцитивными постоянными 
магнитами с вытеснением магнитного потока в область воздушного шунта для акту-
атора вакуумных коммутационных аппаратов на средние напряжения с улучшенными 
силовыми характеристиками. 

Проведен анализ конструктивных особенностей вакуумных выключателей на 
средние напряжения и их актуаторов. Разработана новая конструкция моностабиль-
ного электромагнита с высококоэрцитивными постоянными магнитами для актуатора 
вакуумного выключателя на среднее напряжение с улучшенными силовыми характе-
ристиками. Разработаны рекомендации по выбору размеров частей магнитопровода, 
а также размеров постоянных магнитов для создания силы удержания якоря электро-
магнита при обесточенной обмотке не менее заданной, а также определены обмоточ-
ные данные электромагнита, исходя из известной силы противодействия. Определена 
целесообразность использования в разработанной конструкции поляризованного мо-
ностабильного электромагнита ферромагнитного шунта в рабочем зазоре и разрабо-
таны рекомендации по выбору линейных размеров ферромагнитного шунта. Иссле-
дована и усовершенствована математическая модель динамических процессов вклю-
чения и выключения моностабильных поляризованных электромагнитов с высококо-
эрцитивными постоянными магнитами с вытеснением магнитного потока в область 
воздушного шунта. Проведены экспериментальные исследования процессов в разра-
ботанной конструкции поляризованного моностабильного электромагнита с высоко-
коэрцитивными постоянными магнитами для актуатора вакуумного выключателя. 
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Экспериментально подтверждена достоверность полученных расчетным путем ре-
зультатов исследований. Определено влияние параметров емкостного накопителя 
энергии на возможность выполнения выключателем режима автоматического повтор-
ного включения. 

Ключевые слова: электрические аппараты, электромагнит, актуатор, ферромаг-
нитный шунт, высокоэрцитивный постоянный магнит, вакуумный выключатель, си-
ловая характеристика, электромеханическая система управления. 
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