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Проведено аналіз відмінностей розрахунку електромагнітних параметрів аналітичним та чисельним методом 

для машин постійного струму. Визначено та розкрито недоліки використання аналітичних методів при розра-
хунку електромагнітного моменту в машинах постійного струму. Показано особливості розрахунків магнітної 
енергії та коенергії за допомогою використання принципу д'Аламбера–Лагранжа. Обгрунтовано принципи за-
стосування програмного забезпечення для розрахунку електромагнітних полів, основаного на методі скінчен-
них елементів для визначення електромагнітного моменту машин постійного струму. Побудовано динамічну 
коло-польову модель двигуна постійного струму, що надає можливість провести аналіз зміни електромагнітних 
параметрів у часі. Шляхом обробки результатів моделювання отримано розподіл магнітної коенергії у перерізі 
машин постійного струму. Показано, що при використанні чисельних методів, за умови достатньої кількості 
елементів скінчено-елементної сітки, можливо отримати характерні залежності для двигуна постійного струму, 
які враховують особливості його режиму роботи при зміні характеристик магнітної системи. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проектування, ана-

ліз, модернізація та ремонт обмоток електричних 
машин постійного струму в умовах сьогодення здій-
снюється на основі застарілих методик. Розрахунок 
параметрів машин постійного струму (МПС) базу-
ється на аналітичних методах і характеризується 
низкою недоліків, пов’язаних із використанням усе-
реднених параметрів, які визначаються в більшості 
випадків емпіричним шляхом або за допомогою до-
відникових матеріалів. Значно ширші можливості 
мають сучасні методи розрахунку основних харак-
теристик електричних машин, побудовані на 
розв’язанні рівнянь для електромагнітного поля за 
допомогою чисельних методів, що пояснює актуа-
льність відповідних досліджень.  

Метою даної роботи є дослідження особливостей 
застосування існуючого математичного апарату для 
польових розрахунків при розв’язанні задачі розра-
хунку основних параметрів та характеристик МПС, 
зокрема електромагнітного моменту. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Електромагнітний момент для колекторної машини 
постійного струму за допомогою класичної методи-
ки [1] визначається наступним чином: 
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D  – плече зусилля (у даному випадку – радіус 

якоря); N  – кількість стрижнів обмотки якоря;  
F  – сила, яка діє на провідник у магнітному полі й 
визначається за допомогою наступного виразу: 
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  – струм, який протікає у провіднику;  

яI  – струм кола якоря; а2  – кількість паралельних 
гілок; L  – довжина активної частини якоря, 
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  – середнє значення магнітної індукції в 

повітряному проміжку;   – магнітний потік на 
один полюс, p2  – кількість пар полюсів. 

За допомогою підстановки (2) в (1) отримаємо 
загальний вид рівняння для визначення електромаг-
нітного моменту: 
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Цим перетворенням показано, як за допомогою 
усереднених розподілів параметрів електромагніт-
ного поля отримуються наближені характеристики 
двигуна постійного струму. 

Загальновідомим є факт значної нерівномірності 
щільності магнітної індукції у повітряному проміж-
ку, що пов’язано зі складною геометрією магніто-
проводу та нелінійністю кривої намагнічування еле-
ктротехнічної сталі, з якої його виготовлено. Окрім 
цього, в умовах тривалої експлуатації чи внаслідок 
виникнення (внесення) змін властивостей складових 
частин МПС можливе виникнення магнітної неси-
метрії [2], яке ще більше спотворює розподіл  
параметрів магнітного поля вздовж повітряного 
проміжку. 

Сучасні чисельні методи, зокрема, метод  
скінченних елементів, надають широкі можливості 
для отримання картин поля, максимально наближе-
них до реальних. Це пояснюється врахуванням  
характерних явищ та процесів, що притаманні  
для модельованого електромеханічного перетворю-
вача.  

На рис. 1 зображено розподіл магнітної індукції 
у повітряному проміжку по середній лінії, який 
отримано шляхом розв’язання двовимірної коло-
польової задачі для двополюсного двигуна постій-
ного струму ПЛ–072.  
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Рисунок 1 – Магнітна індукція вздовж середньої лінії повітряного проміжку 

 
Окрім врахування особливостей електромеханіч-

ного перетворення за допомогою електромагнітного 
поля, МСЕ передбачає відмінний підхід до розраху-
нку електромагнітного моменту. 

У польовій постановці в основі визначення елек-
тромагнітного моменту для електричних машин ле-
жить вираз [3] 

  





WM , (4) 

де W  – магнітна енергія,   – механічний кут по 
окружності повітряного проміжку. 

За умови використання чисельних методів роз-
рахунку електромагнітного поля використовується 
динамічний принцип віртуальних переміщень 
(принцип д'Аламбера–Лагранжа) [5], за яким розра-
ховуються магнітна енергія та коенергія (рис. 2). У 
постановці розв’язання нелінійних систем диферен-
ціаоьних рівнянь це пояснюється існуванням балан-
су енергій відносно кривої намагнічування. 

 

 
Рисунок 2 – Баланс енергій  

при електромагнітному розрахунку 
 

Відповідно до цього, магнітна енергія визнача-
ється як 

   dVBdHW
V

B

  











0


, (5) 

де H


 – вектор магнітної напруженості; B


 – вектор 
магнітної індукції; V  – об’єм, за яким проводиться 
інтегрування. Магнітна коенергія знаходитися на-
ступним чином: 
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У ході розрахунків було отримано розподіл кое-
нергії по площині для номінального режиму роботи 
двигуна ПЛ–072, що показано на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Щільність коенергії  

у поперечному розрізі МПС 
 

На основі рівнянь (5) та (6) у програмних  
середовищах, що реалізують процедуру розрахунку 
на основі МСЕ, визначається електромагнітний мо-
мент [4]: 
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З виразу (7) зрозуміло, що за умови достатньої 
кількості елементів сітки за допомогою чисельних 
розрахунків можна отримати розподіл електромаг-
нітного моменту, що відповідає реальному. 

Так, для досліджуваного двигуна за допомогою 
динамічної коло-польової моделі отримано залеж-
ність електромагнітного моменту у функції часу, 
зображену на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Залежність електромагнітного  
моменту у функції часу 

 
ВИСНОВКИ. У даній роботі описано відмінності 

у підходах при розрахунку електромагнітного мо-
менту в машинах постійного струму аналітичним та 
чисельним методами. Використовуючи сучасне про-
грамне забезпечення для аналізу електромагнітних 
полів, було отримано розподіли магнітної індукції у 

повітряному проміжку, магнітної коенергії та зале-
жність електромагнітного моменту від часу. Наве-
дений підхід дає можливість аналізувати основні 
характеристики досліджуваної МПС у різних режи-
мах роботи та має широкі можливості при вирішенні 
проблеми розрахунку електромагнітних параметрів. 
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FEATURES OF CALCULATION OF ELECTROMAGNETIC TORQUE 
 IN DC MACHINES WITH USE OF CIRCLE-FIELD MODELS 

I. Kushch, A. Nekrasov, V. Romashyna 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: igor_kushch@ukr.net 
Differences calculating electromagnetic parameters of analytical and numerical methods for DC machines was ana-

lyzed. Disadvantages of using analytical methods for calculating the electromagnetic torque in DC machine was deter-
mined and shown. Calculated magnetic energy and coenergy by using the principle of d'Alembert-Lagrange was shown. 
Detected as software for electromagnetic fields calculating, implemented in the finite element method (FEM) provides 
an opportunity to determine the electromagnetic torque and benefits that are present at the same time. Dynamic circle-
field model of a DC motor, which makes it possible to analyze the changes in the electromagnetic parameters of the 
time it was built. By post-processing the results of circle-field models resulting distribution of magnetic energy in the 
cross section of the DC motor. Using numerical methods, provided a sufficient number of elements of finite elements 
grid may receive depends typical for DC motor that take into account the peculiarities of its mode of operation and 
characteristics of the magnetic system was shown.  

Key words: magnetic system, energy, coenergy, electromagnetic torque, virtual work principle. 
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