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генератора. Приведено закон динамічної рівноваги електромеханічної системи пристрою для перетворення ене-
ргії морських хвиль. Проведено дослідження динамічного режиму роботи лінійного генератора на активне на-
вантаження для випадку жорсткого з’єднання індуктора генератора та бую. Досліджено вплив маси коливальної 
системи на потужність лінійного генератора при різних значеннях коефіцієнту жорсткості пружини та коефіці-
єнту тертя. Встановлено вплив сил інерції на закон коливання індуктора лінійного генератора, що полягає в 
підвищенні амплітуди коливань індуктора. Проведено аналіз доцільності використання пружинного блоку, 
який призначений для підвищення швидкості повертання індуктора в нижнє положення, та встановлено неефе-
ктивність використання пружини при жорсткому з’єднанні бую та індуктора лінійного генератора.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним із найбільш 

перспективних джерел відновлювальної енергетики 
є енергія морських та океанічних хвиль, що має 
найбільшу питому густину. Однак сьогодні потуж-
ність електростанцій, що працюють за рахунок ене-
ргії хвиль, набагато менша потужності вітрових чи 
сонячних електроустановок. Насамперед це 
пов’язано з природою хвилі: непостійністю амплі-
туди, частоти та періоду. 

Розвиток відновлювальної енергетики в Україні 
відбувається, головним чином, завдяки будівництву 
сонячних та вітрових електростанцій. А морська 
енергетика України, на жаль, не розвивається. Так, 
енергетичні показники хвиль Чорного моря низькі, 
однак у прибережній зоні з глибиною до 10–15 м 
висота хвиль в осінньо-зимовий період досягає 0,6–
0,7 м, і така коливальна активність може тривати від 
кількох годин до кількох днів, що є достатнім для 
використання енергії хвиль прибережної зони Чор-

ного моря для генерації електричної енергії. Одним 
з ефективних способів перетворення енергії хвиль 
прибережної зони Чорного моря може бути викори-
стання пристроїв поплавкового типу на базі ліній-
них генераторів, перевагою яких є відсутність про-
міжних передавальних механізмів між індуктором 
генератора та сприймаючим елементом буєм. Знач-
но покращити енергетичні характеристики таких 
генераторів можна за рахунок використання в їх 
конструкції високоенергетичних постійних магнітів 
зі сплаву NdFeB.  

Можливість використання лінійних генераторів 
для перетворення енергії морських хвиль надано в 
роботах Іванової І.А., Baker N.J., McCormick D. 
White, G. Woodson та інш., в яких індуктор лінійно-
го генератора рухається по наперед заданому закону 
без урахування впливу сил інерції та сили електро-
магнітної взаємодії між статором та індуктором, у 
результаті чого динамічні режими роботи лінійного 



ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2 
43 

генератора не розглядаються. Спільним для даних 
робіт є виконання умови по довжині індуктора, суть 
якої полягає у наступному: довжина індуктора по-
винна бути не менше подвійної амплітуди хвилі. 
Дана умова була підтверджена в результаті прове-
дених нижче досліджень, однак довжину індуктора 
слід обирати не тільки з урахуванням подвійної ам-
плітуди хвилі, а й з урахуванням параметрів елект-
ромеханічної системи та динамічних режимів робо-
ти пристрою для перетворення енергії хвиль.  

У наданій роботі проведено дослідження динамі-
чного режиму роботи пристрою для перетворення 
енергії хвиль на базі лінійного генератора. Важли-
вою особливістю запропонованого перетворювача є 
жорстке з’єднання індуктора генератора та бую, що 
дозволить, на нашу думку, в умовах низьких енерге-
тичних показників чорноморської хвилі підвищити 
потужність лінійного генератора за рахунок того, 
що коливання бую та індуктора будуть одночасними 
і відпаде необхідність у використанні пружинних 
блоків, що призначені для пришвидшення повер-
тання бую в нижнє положення і використовуються в 
перетворювачах з лінійними генераторами, де 
з’єднання індуктора та бую відбувається за допомо-
гою тросу.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На 
рис. 1 показано пристрій для перетворення енергії 
хвиль, до складу якого входить плоский двосторон-
ній лінійний генератор, що складається зі статора, в 
пазах якого вкладена трифазна обмотка, та індукто-
ра, який виконаний у вигляді періодичної структури 
постійних магнітів. У рух індуктор приводиться бу-
єм 2, вертикальне переміщення якого відбувається 
за рахунок коливання хвилі 1. У запропонованій 
конструкції пристрою (рис. 1) передбачається жорс-
тке з’єднання індуктору та бую. Для підвищення 
швидкості повертання індуктора в нижнє положен-
ня, при з’єднанні індуктора та бую за допомогою 
тросу, призначений пружинний блок 5.  

 

 
Рисунок 1 – Пристрій для перетворення енергії 

морських хвиль на базі двостороннього лінійного 
генератора 

Проведені дослідження показали, що навіть при 
синусоїдальній формі хвилі напруга та струм ліній-
ного генератора не синусоїдальні [1, 3, 4]. Це 
пов’язано з тим, що на індуктор під час руху вздовж 
статора діють одночасно механічні сили та сила 
електромагнітної взаємодії між статором та індукто-
ром, тому закон коливання індуктора буде відрізня-
тися від закону коливання хвилі. У зв’язку з цим для 
об’єктивного описування процесів, що протікають у 
пристрої для перетворення енергії  морських хвиль, 
була вирішена сумісна електромеханічна задача [2]. 
Електрична частина сумісної електромеханічної 
задачі описується законами Кірхгофа. Механічна 
частина задачі записана відповідно до принципу 
Даламбера.    

Сумісний розв’язок електричної та механічної 
задачі [2] дозволив установити взаємозв’язок між 
характером коливання морської поверхні й законом 
коливання індуктора та струмами, що збуджуються 
в обмотці статора при заданому навантаженні з ура-
хуванням реакції електромагнітної системи в дина-
мічному режимі. Зв'язок між механічною та елект-
ричною задачею полягає у визначенні струмів, що 
генеруються в обмотці трифазного лінійного гене-
ратора при переміщенні індуктора вздовж статора, 
які, в свою чергу, визначають силу електромагнітної 
взаємодії між статором та індуктором, яка входить у 
рівняння  динамічної рівноваги електродинамічної 
системи (1): 

       2

2     A ем
d x t dx t

F Kd Мg M C Kx F
dtdt

, (1) 

де М  – маса коливальної системи (загальна маса 
індуктора та буя); С  – коефіцієнт тертя; K  – жорс-
ткість пружини; AF  – сила Архімеда; эмF  – елект-
ромагнітна сила; g  – прискорення вільного падіння; 
d  – початкове зміщення пружини при навантаженні 
силою земного тяжіння. Сила Архімеда описується 
наступним виразом (2): 
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де бS  – площа дна бую;   – густина морської во-
ди; )t(w – закон коливання морської хвилі в часі;  

)t(x  – вертикальне зміщення індуктора відносно 
поверхні статора.  

Попередній розрахунок енергетичних показників 
пристрою для перетворення енергії хвиль виявив 
залежність абсолютного значення потужності ліній-
ного генератора від параметрів механічної системи, 
перш за все маси. Вплив сил інерції, що пов’язані з 
масою системи, є предметом досліджень цієї роботи, 
а тому метою роботи є дослідження впливу сил іне-
рції на характер руху індуктора лінійного генерато-
ра та потужність, що генеруються пристроєм для 
перетворення енергії морських хвиль.  

Розрахунок електромеханічної системи будемо 
проводити для індуктора з полюсним кроком  

0,06  м і 5p   кількістю пар полюсів. Також 
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приймаємо, що в пазах статора вкладено 
100ks активних провідників. До електромеханіч-

ної системи також належить буй, площу дна якого 
приймаємо рівною 1бS  м2 та параметри морської 
хвилі, які характерні для акваторії Чорного моря: 
амплітуда хвилі 0,3 A  м, період хвилі 2Т  с.  

Оскільки електромеханічна система є багатопа-
раметричною, будемо проводити аналіз потужності 
генератора залежно від кількох змінних параметрів. 
Так, на рис. 2 зображено залежність потужності лі-
нійного генератора від маси коливальної системи 
при різних значеннях коефіцієнта тертя c . При цьо-
му коефіцієнт жорсткості пружини залишили не 
змінним і рівним 500k  Н/м. 
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Рисунок 2 – Залежність потужності лінійного  

генератора, що працює у складі пристрою для  
перетворення енергії хвиль, від маси коливальної 

системи для різних значень коефіцієнта тертя 
 

Як видно з рис. 2, збільшення маси коливальної 
системи призводить до зростання потужності ліній-
ного генератора, що, як показав подальший аналіз, 
викликано зростанням амплітуди коливань індукто-
ра. Так, на рис. 3 показано закон коливання морської 
хвилі )t(w  та закон коливання індуктора )t(х  при 
масі коливальної системи 50  кгm  та коефіцієнті 
тертя 250с  кг/с. Амплітуди коливань індуктора 
та хвилі майже однакові. Причому закон коливання 
індуктора )t(х  в усталеному режимі запізнюється 
по фазі, відстаючи від фази коливань морської хвилі 

)t(w . 

Рисунок 3 – Закон коливання хвилі )t(w  та закон 
коливання індуктора )t(х  при масі коливальної  

системи 50  кгm  

При збільшенні маси коливальної системи закон 
коливання індуктора змінюється. Так, на рис. 4 на-
ведено закони ( )w t  і ( )х t  при масі коливальної сис-
теми 350  кгm .  

Збільшення маси коливальної системи від 50 кг  
(рис. 3) до 350 кг (рис. 4) призводить до збільшення 
амплітуди коливань індуктора. Подвійна амплітуда 
коливань індуктора зросла до 0,8 м., тобто переви-
щила подвійну амплітуду коливань хвилі. При цьо-
му потужність лінійного генератора збільшилась від 
60 Вт до 130 Вт. Такі результати отримані для  кое-
фіцієнті тертя 250с  кг/с та коефіцієнту жорсткос-
ті пружини 500k  Н/м. 

 

 
Рисунок 4 – Закон коливання хвилі )t(w   

та закон коливання індуктора )t(х  при масі колива-
льної системи 350  кгm  

 
Важливо відмітити, що точка врівноваженості 

електромеханічної системи в динамічному режимі 
заглиблюється на певну величину. В наведеному 
прикладі при масі системи 50 кг занурення складає 
0,1 м, а при масі 350 кг – 0,4 м. Для сприйняття цих 
результатів необхідно відмітити, що характеристика 
буя, яка прийнята в постановці задачі, – це площа 
дна буя бS , є недостатньою характеристикою, а 
необхідно пам’ятати, що висота буя прийнята необ-
меженою, тобто яка б маса коливальної системи не 
була , буй ніколи не занурюється повністю.  

Таким чином, встановлено новий ефект збіль-
шення амплітуди коливань індуктора генератора  
порівняно з амплітудою хвилі та заглиблення індук-
тора в усталеному режимі. Отже, довжину індуктора 
для перетворювача енергії хвиль необхідно обирати 
з урахуванням збільшення амплітуди коливань інду-
ктора і його зануреного стану. 

Аналіз тенденції збільшення потужності лінійно-
го генератора прослідковується також при варіації 
коефіцієнта жорсткості пружини й маси. Така зале-
жність наведена на рис. 5.  

Аналіз залежності потужності лінійного генера-
тора від маси коливальної системи й значення кое-
фіцієнта жорсткості пружини вказують на недоціль-
ність застосування пружинного блоку при прийнятій 
схемі жорсткого зв’язку буя й індуктора генератора. 
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Рисунок 5 – Залежність потужності лінійного  

генератора від маси коливальної системи для різних 
значень коефіцієнта жорсткості пружини 

 
ВИСНОВКИ. Встановлено, що зростання потуж-

ності лінійного генератора, що працює у складі при-
строю для перетворення енергії хвиль, при збіль-
шенні маси коливальної системи пов’язано зі збіль-
шенням амплітуди коливань, унаслідок чого доціль-
но розглянути збільшення довжини індуктора не 
тільки з урахуванням подвійної амплітуди хвилі, а з 
урахуванням реакції електромеханічної системи. Це 
дозволить при незмінній довжині статора, за раху-
нок збільшення довжини індуктора, підвищити по-
тужність лінійного генератора.  

Встановлено, що використання пружинного бло-
ку, який призначений для пришвидшення повертан-
ня індуктора лінійного генератора в нижнє поло-
ження, є недоцільним при жорсткому з’єднанні ін-
дуктора та буя.  
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PERFORMANCE OF LINEAR GENERATOR FOR ENERGY CONVERSION SEA WAVES 

I. Kondratenko, A. Raschepkin  
The Institute of Electrical Dynamics of the National Academy of Science of Ukraine  
prosp. Peremohy., 56, Kyiv, 03680, Ukraine. E-mail: dep7ied@ukr.net 
D. Vaschishin  
National University of Biological Resources and Nature Using 
vul. Gerojiv Oborony, 8, Kyiv, 03041, Ukraine. E-mail: dubn0@meta.ua 
Presented device of converting the energy of sea waves which is based on a flat double-sided linear generator. Ad-

duced a law of dynamic equilibrium electromechanical system for device converting the energy of sea waves. Investi-
gated dynamic work of the linear generator on active for the case of rigid connection . Considered the influence mass 
oscillating system on power linear generator. Considered the influence of inertia forces on law oscillation of inductor 
linear generator, wich is to increase the amplitude oscillation of the inductor. Is shown inefficient use of springs, which 
is designed to increase speed return the inductor in lower position, at presence the rigid connection of buoy and the in-
ductor linear generator. 

Key words: linear generator, the energy of ocean waves. 
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