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Створення високоенергетичних і порівняно дешевих магнітних матеріалів типу NeFeB дозволяє різко під-

вищити економічні й технічні показники магнітоелектричних машин із збудженням від постійних магнітів. Їх 
застосування дозволяє поліпшити масові та габаритні показники машин, підвищується коефіцієнт корисної дії 
за рахунок відсутності втрат на збудження, підвищується надійність і зменшуються витрати на обслуговування 
за рахунок безконтактності. Розглянуто сучасний стан розвитку генераторів із постійними магнітами й особливі 
способи управління ними. Основне завдання роботи – дати аналіз існуючих методів стабілізації напруги магні-
тоелектричних генеруючих систем, таких як системи електромагнітного підмагнічування; системи підванта-
ження якорів генераторів реактивним ємнісним або індуктивним регульованим навантаженням (зовнішнє регу-
лювання); системи регулювання потоку збудження шляхом зміни магнітного опору елемента (ділянки) ланцюга 
збудження; використання зовнішніх стабілізаторів напруги. Запропоновано підхід до регулювання напруги ге-
нератора за допомогою магнітного шунтування. Описано конструкцію магнітоелектричного генератора з магні-
тним шунтуванням двох видів. 

Ключові слова: магнітоелектричний генератор, регулювання напруги, магнітне шунтування.  
 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Наразі теоретичні 

розрахунки конструкцій генераторів на постійних 
магнітах є актуальною науковою задачею {1–3]. Най-
істотнішим недоліком магнітоелектричних машин є 
неможливість або важкість управління потоком збу-
дження. У той же час залежно від особливостей 
конструкції, у першу чергу від вибору величини 
магнітного зазору й конфігурації зубцевої зони при 
зміні навантаження, напруга на робочих затискачах 
генератора може змінюватися від 30 до 50 %. Тому для 
багатьох генераторів у технічних умовах обмовляється 
режим роботи при зміні навантаження в обмежених 
межах зазвичай від 50 до 100 % від номінального. 

У той же час найбільш дешеві рідкоземельні 
магніти на основі NeFeB мають вельми високий не-
гативний температурний коефіцієнт, і при роботі 
навіть у порівняно вузькому температурному 
діапазоні, відповідному до норм для електричних 
машин, потік і магніторушійні сили (МРС) збуд-
ження можуть змінюватися на 25–30 %, що призво-
дить до відповідної зміни напруги генератора. 

Таким чином, подібні генератори вимагають 
обов'язкового застосування тих чи інших 
спеціальних систем для стабілізації напруги при 
створенні автономних електрогенеруючих систем.  

Метою даної роботи є розробка магнітоелектри-
чного генератора з вбудованими елементами, що 
дозволяють за рахунок регулювання потоку збу-
дження стабілізувати напругу автономних генерато-
рів при зміні навантаження або нагрівання машини. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Розгляд існуючих методів стабілізації дозволяє роз-
ділити їх на наступні основні типи: 

– системи електромагнітного підмагнічування; 
– системи підвантаження якорів генераторів реа-

ктивним ємнісним або індуктивним регульованим 
навантаженням (зовнішнє регулювання); 

– системи регулювання потоку збудження шля-
хом зміни магнітного опору елемента (ділянки) лан-
цюга збудження; 

– використання зовнішніх стабілізаторів напру-
ги. 

На жаль, кожен із цих методів має істотні 
недоліки. У першому методі важко вирішити зав-
дання безконтактного живлення, для цього слід 
прийняти конструкцію, аналогічну безконтактному 
генератору індукційного типу, використання якого 
гірше за габаритними показниками, ніж у звичайній 
конструкції. Крім того, обмотка підмагнічування 
повинна бути досить потужною, вона повинна не 
тільки компенсувати дію реакції якоря, а й забезпе-
чувати зростання внутрішньої електрорушійної сили 
(ЕРС) Е для покриття внутрішнього падіння напруги 
на активному й індуктивному опорі розсіювання. 

Незважаючи на порівняно мале необхідне зро-
стання E та відповідного магнітного потоку Ф, зав-
дяки порівняно малій магнітній проникності 
матеріалу постійних магнітів, необхідна величина 
МРС підмагнічування з урахуванням необхідністі 
компенсації МРС якоря може бути вельми велика й 
система буде неекономічна. 

Найчастіше для стабілізації використовують дру-
гий метод – підвантаження генератора ємнісним 
струмом. При цьому розрахункова потужність гене-
ратора може бути мінімальною, оскільки машину 
підмагничує сумарний якірний струм, а величина 
ЕРС холостого ходу близька до номінальної напруги 
з урахуванням можливих температурних впливів. 
Недоліком цього методу є дискретність управління 
й, відповідно, суттєве зростання вартості за рахунок 
ємнісних батарей із комутаторами. Дискретність 
управління створює небезпеку виникнення складних 
перехідних процесів, пов'язаних із можливістю ви-
никнення місцевих резонансних перенапруг. Крім 
того, результуючий коефіцієнт потужності генера-
тора може виявитися нижче, ніж номінальне наван-
таження, особливо з урахуванням компенсації тем-
пературних впливів, що призводить до зростання 
розрахункової потужності генератора. 
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Третій метод, заснований на регулюванні 
магнітного опору однієї з ділянок основного 
магнітного ланцюга і, отже, робочого потоку, зазви-
чай застосовується тільки для малопотужних елек-
тричних машин.  

Як правило, при використанні високоенергетич-
них магнітів і раціональної конструкції машини 
найбільший магнітний опір – це власний опір 
магнітів. Опір робочого ланцюга в кілька разів мен-
ше, і для того, щоб змінити робочий потік Ф, 
потрібний широкий діапазон регулювання опору. 
Магнітний опір можна міняти двома шляхами: або 
змінюючи геометрію магнітної ділянки, що можли-
во тільки за рахунок механічних впливів, або 
змінюючи магнітну проникність, що можливо при 
насиченні феромагнетиків за рахунок підмагнічу-
вання. 

Подібний спосіб застосовувався в машинах малої 
потужності, де в ролі ділянки з підмагнічуванням 
використовувалося ярмо статора, на яке накладалася 
обмотка підмагнічування (управління). Однак при 
використанні високоенергетичних магнітів можли-
вий діапазон зміни магнітного опору, недостатній 
для забезпечення стабілізації. 

Використання зовнішніх параметричних або 
напівпровідникових стабілізаторів вимагає не тільки 
збільшення розрахункової потужності генератора, 
але й не є неекономічним через високу ціну таких 
стабілізаторів. 

У зв'язку з вищезазначеними недоліками 
існуючих методів пропонується новий метод регу-
лювання робочого потоку з метою стабілізації на-
пруги генератора, а саме магнітне шунтування ро-
бочого ланцюга. Відповідна схема заміщення пока-
зана на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема регулювання робочого потоку 
за допомогою шунтування робочого ланцюга 
 
На схемі (рис. 1) показані наступні основні пара-

метри: Fc – приведена коерцитивна сила магніта; Fа 
– магніторушійна сила МРС якоря; Rm – внутрішній 
магнітний опір магнітів збудженняж;  
Ry –  магнітний опір, що підлягає управлінню. 

У подібній системі потік, який створюється по-
стійними магнітами системи збудження й визнача-
ється в основному їх параметрами, розділяється в 
зовнішніх ланцюгах на потік робочого ланцюга 
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За необхідністю змінити в процесі регулювання 
робочий потік на 30 % у першому наближенні по-
трібна зміна магнітного опору шунта приблизно в 
1,5–2 рази, причому цей опір має бути порівняним з 
опором робочого ланцюга, тобто абсолютне значен-
ня регульованого опору набагато менше, ніж при 
послідовному включенні регулюючого елемента. 

Можливі два конструкторських рішення задачі 
регульованого шунтування: 

– шунтування магнітних полюсів системи збуд-
ження; 

– шунтування магнітів системи збудження. 
При шунтуванні полюсів магнітної системи 

обов'язкове використання феромагнітних полюсних 
наконечників, які служать не тільки для формування 
магнітного потоку в робочому зазорі, але й для 
передачі магнітного потоку в зону шунтування та 
збору цього потоку по всій довжині машини. 

Шунтуюча система являє собою магнітне кільце 
з кільцевою обмоткою підмагнічування, може бути 
розташована або з торця, або у внутрішній порож-
нині полюсних наконечників, взаємодіючи з раді-
альним шунтувальним потоком. 

Кільцевий сердечник шунта повинен бути або 
ламінованим, або пресованим із феритових 
порошків з діелектриком. На робочій поверхні фре-
зерують або штампують пази, в які вкладається об-
мотка підмагнічування. 

При торцевому розташуванні шунта ламінований 
сердечник утворюється намотуванням ізольованої 
сталевої стрічки з наступним фрезеруванням пазів з 
активної сторони або штампуванням з феромагнети-
ка, при цьому пази можуть мати кільцеву форму, 
охоплюючи сердечник. 

При радіальному шунтуванні сердечник шунта 
набирають із штампованих кілець ізольованої 
електротехнічної сталі з пазами на внутрішній і 
зовнішній стороні кільця. 

Кільцева обмотка підмагнічування може живи-
тися або від основних затискачів генератора через 
управляючий випрямляч, підмагнічуючи сердечник 



ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ 

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. 
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3) 

248 

шунта і змінюючи його магнітний опір, або викону-
ватися як секціонована. Оскільки обмотка шунта 
перетинається обертовим магнітним полем, то в 
елементах обмотки, витках, окремих частинах наво-
диться змінна ЕРС. Секціонуючи цю обмотку й 
включаючи її через управляючі випрямлячі, можна 
створити в осерді шунта постійне магнітне поле 
підмагнічування, аналогічне за дією системам із 
зовнішнім живленням.   

Нарешті секціоновану обмотку управління шун-
та при секціях, з'єднаних у трифазну систему, можна 
підключити до основної системи із зсувом фаз, 
створюючи за необхідністю підмагнічуюче магнітне 
поле генератора. 

Система з радіальним і змішаним шунтуванням 
видається менш ефективною за рахунок зростання 
провідності розсіяння через шунт навіть у насиче-
ному стані, що обмежує можливий діапазон 
управління і необхідність використовувати тільки 
ферритові сердечники шунта, оскільки він пронизу-
ється як радіальними, так і аксіальними потоками. 

ВИСНОВКИ. Описаний підхід процесу регулю-
вання робочого потоку за допомогою магнітного 
шунтування робочого ланцюга ще потребує змісто-
вних модельних розрахунків і перевірки в лаборато-
рних дослідженнях. 
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MANAGEMENT MAGNET GENERATOR 
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The creation of high and relatively cheap materials such as magnetic NeFeB dramatically increase the economic and 

technical indicators magnetoelectric machines with permanent magnet excitation. Their use can improve the dimensions 
and weight machines, increased efficiency due to the absence of losses on the excitation increases reliability and re-
duces maintenance costs due to contact-free. This article examines the current state of development of a permanent 
magnet generator and special ways of managing them. Purpose – to develop the magnetoelectric generator with built-in 
elements that allow the expense of controlling the flow of excitation voltage to stabilize the stand-alone generators dur-
ing load changes or heating machines. The main objective of the work – to analyze existing methods of stabilization of 
magnetoelectric voltage generating systems, such as - system electromagnetic bias; loading system anchors generators 
of reactive capacitive or inductive load controlled (external regulation); system controlling the flow of excitation by 
changing the magnetic resistance element (section) of the excitation circuit; use of external voltage regulators. Proposed 
an approach to the regulation of the voltage generator with a magnetic shunt. Describes the construction of the magne-
toelectric generator with magnetic shunt two species. 

Key words: permanent-magnet generator, voltage regulation, magnetic shunt. 
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