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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА  

З ПРОСТОРОВОЮ БРОНЬОВОЮ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЮ СИСТЕМОЮ 
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Отримано цільові функції маси та вартості просторової броньової електромагнітної системи однофазного 

трансформатора, яка містить магнітопровід з двох пар навитих осердь, з однаковими прямокутними обмотко-

вими вікнами. Визначено екстремальні значення зазначених функцій та виконано їх порівняння з аналогами 

стрижневої та броньової планарних електромагнітних систем, що мають прямокутні перерізи стрижнів.  

Ключові слова: однофазный трансформатор, просторова чотириконтурна електромагнітна система, керова-

ні змінні, цільові функції, екстремуми. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 
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Получены целевые функции массы и стоимости пространственной броневой электромагнитной системы од-

нофазного трансформатора, которая содержит магнитопровод из двух пар навитых сердечников, с одинаковы-

ми прямоугольными обмоточными окнами. Определены экстремальные значения указанных функций и выпол-

нено их сравнение с аналогами стержневой и броневой планарных электромагнитных систем, имеющих прямо-

угольные сечения стержней. 

Ключевые слова: однофазный трансформатор, пространственная четырёхконтурная электромагнитная сис-

тема, управляемые переменные, целевые функции, экстремумы. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Важливим завданням 

для сучасної промисловості є впровадження енерго-

ресурсозберігаючих технологій та систем. Удоскона-

лення хоча б одного енергоємного та багатовартісно-

го елементу дає підвищення енергозберігаючої здат-

ності системи у цілому. Основними енергоємними та 

габаритними елементами сучасного обладнання є 

електромагнітні статичні пристрої (ЕСП) середньої та 

малої потужності [1, 2]. Підвищення технічного рівня 

(зниження маси, вартості та втрат активної потужно-

сті) зазначених ЕСП є основною отримання суттєвого 

техніко-економічного ефекту. 

Мета дослідження. Визначення та порівняння 

показників технічного рівня (ПТР) однофазного 

трансформатора (ОТ), що має просторову броньову 

електромагнітну систему (ЕМС) з існуючими анало-

гами планарних ЕМС. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. До 

сучасного виробництва ЕСП висуваються вимоги 

щодо застосування нових конструктивно-

технологічних рішень [3], матеріалів і комплектуючих 

[3, 4]. При цьому загальні структурні схеми ЕМС одно- 

і трифазних ЕСП та конструктивні рішення магнітоп-

роводів є незмінними з початку ХХ століття і досягли 

певної межі розвитку [1–6]. 

Крім ОТ і ОР систем та пристроїв силового та 

побутового електрообладнання [1–7], застосовують-

ся спеціальні однофазні ЕСП, зокрема радіоелект-

ронного і вимірювального (струму і напруги), сиг-

нального і перетворювального (узгоджувальні, ім-

пульсні, фільтруючі, живлення електронних при-

строїв…), зварювального [1, 7–9] та підводно- (пі-

дземно) – технологічного і авіакосмічного [10, 11] 

призначень. 

Вибір технічного рішення трансформатора (дро-

селя) з мінімальними показниками маси, вартості та 

втрат активної потужності для промислового приз-

начення та систем спеціалізованого електрооблад-

нання є проблемним. 

Питання зниження маси, габаритних розмірів та 

втрат активної потужності, а також зручності вбудо-

вування елементів електрообладнання, залишаються 

першочерговими при жорстких обмеженнях на ма-

со-габаритні характеристики вузлів та елементів 

різноманітних систем. Дане завдання особливо ак-

туальне при розробці систем електрообладнання 

підводних та авіакосмічних апаратів [9, 10].  

Основною сучасною вимогою з позицій розвитку 

електромеханіки є підвищення ККД та комплексне 

енергоресурсозбереження при виробництві та екс-

плуатації елементів електрообладнання [1–6]. При 

цьому нові промислові розробки обертових машин 

та ЕСП у конструктивно-структурному сенсі не 

відрізняються від зразків середини та кінця ХХ сто-

ліття [1, 4, 5, 9]. Однак розроблені певні нетради-

ційні конструктивно-технологічні рішення, що на-

правлені на удосконалення та підвищення ПТР при-

строїв електромеханіки, в тому числі ЕСП, на осно-

вні структурно-геометричних перетворень елементів 

ЕМС. Також тенденцією останніх десятиліть є під-

вищення уваги до досліджень і розробок ЕСП як 

планарних, так і просторових структур [4, 8, 11]. 

Таким чином, важливою і актуальною є задача 

дослідження однофазних ЕМС ЕСП з нетрадицій-

ними магнітопроводами. 

На сьогоднішній день відомі різновиди ЕМС, у 

тому числі наведені на (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Структурні схеми планарних (а, б) та просторової (в) однофазних електромагнітних систем  

індукційних статичних перетворювачів 

 

Крім загальновідомих ЕМС (рис. 1, а-в), що пе-

ребувають у виробництві, у [12] запропоновано 

нетрадиційну конструкцію просторової броньової 

ЕМС (рис. 2), що складається з двох пар навитих 

осердь, які мають однакові прямокутні обмоткові 

вікна, однак відрізняються розмірами прямокутних 

перерізів та мають у кожній парі однакові розміри. 

Це надає можливість деякого зниження, згідно [12], 

маси чотирьохконтурного магнітопроводу та маси 

ЕМС структури (рис. 1, в).  

 

 

 
 
 

Рисунок 2 – Конструктивна схема і розрахункові параметри броньової просторової електромагнітної системи  

з чотирьохконтурним витим магнітопроводом та прямокутним перерізом стрижня: 1 – стрижень; 2 – ярма 

 

Уніфікація осердь (секцій) магнітопроводу приз-

водить до прямокутного перерізу стрижня ЕМС 

структури (рис. 1, в), при якому за основними ПТР 

подібна ЕМС не відрізняється від броньової з 

центральним кутом стрижня αс=90°. 

Оптимізація ЕСП виконується на основі матема-

тичних моделей з окремими або інтегральним кри-

теріями оптимізації та сукупністю незалежних і 

залежних керованих змінних (КЗ). Оптимізаційні КЗ 

включають електромагнітні навантаження (ЕМН) і 

елементи геометрії, які відповідають конкретним 

конфігураціями котушок обмоток і стрижнів магні-

топроводів, [1, 4–6], що ускладнює оптимізаційний 

аналіз (структурний синтез ЕМС). Для аналітичної 

оцінки впливу перетворення конфігурацій і структур 

ЕМС на масо-вартісні показники однофазних ЕСП 

доцільним є застосування методу цільових функцій 

(ЦФ) з безрозмірними оптимізаційними складовими 

та універсальними складовими з відносними геоме-

тричними і електромагнітною керованими змінами 

(КЗ) [13] 

              
       

                        (1) 

 

де     – показник вихідних даних та ЕМН;      – 

складова питомих показників використовуваних матері-

алів К 3 оптимізаційних ЦФ;     
 – безрозмірна оп-

тимізаційна складова, яка характеризує ЦФ, основ-

ними з яких є функції маси F1ii, вартості F2ii і втрат 

активної потужності F3ii ii-го варіанту ЕМС. 

Екстремуми П
*
kііе безрозмірних складових ЦФ (1) 

є ПТР ЕСП. Кожна з П
*
kіі залежить від коефіцієнта 

заповнення обмоткового вікна провідниковим мате-

αс 

D1 fc 

D2fc 

Q2 fc 

b0 fc 
Q1 fc bc fc 

ac fc 

1 2 

а) б) в) 
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ріалом котушок обмоток (класу напруги) 

Kзо=0,3…0,2 та двох універсальних ідентичних і 

прийнятних для будь-яких з існуючих і можливих 

варіантів ЕМС геометричних КЗ - відношень аm 

зовнішнього діаметра D1ii і внутрішнього діаметру 

D2ii розрахункових кіл магнітопроводу кожного ii - 

го варіанту ЕМС, відношення λ0 висоти h0ii і ширини 

b0ii обмоткового вікна та центрального кута стрижня 

αc [13]: 

                       ;                  (2) 

 

            ;                            (3) 
 

            .                            (4) 

 

Складова Kціi цільової функції (1) включає, у за-

лежності від критерію оптимізації, співвідношення 

показників питомих густин матеріалів (ЕТС і обмо-

ткового матеріалу, найчастіше міді γо/γс=8,9/7,65 та 

їх вартостей Со/Сс=3,5…5,5, коефіцієнти щільності 

укладання обмотки Kу=1,13 та випучування Kв  =1,15 

витків котушок при просочуванні [1, 2], а також 

коефіцієнт заповнення магнітопроводу ЕТС 

Kзc=0,91. 

Побудова ММ просторової броньової ЕМС, що 

складається з двох пар навитих осердь, які мають 

однакові прямокутні обмоткові вікна магнітопрово-

ду, виконується з застосуванням геометричних па-

раметрів з позначеннями, що зазначені відповідно 

до рис. 2.  

Перша КЗ (3) ЦФ (1) ММ варіантів однофазних 

ЕМС з прямокутними УК 

fcfcm Da 21 D ,                         (5) 

де D1fc, D2fc, – розрахункові діаметри магнітопроводу 

просторової броньової ЕМС (рис. 3). 

Друга КЗ (1) ЦФ ЕМС  

fcfc bh 000λ  ,                           (6) 

де h0fc, b0fc – висота і ширина обмоткового вікна 

магнітопроводу просторової броньової ЕМС.  

Величини сторін ас та bс перерізу стрижня визна-

чаються через D2 fc та центральний кут стрижня αс 

виразами:  

 2αsin с2c fcfc
Da  ;            (7) 

 2αcos с2c fcfc
Db  .            (8) 

Площа ЕТС перерізу стрижня магнітопроводу 

ЕМС визначається з урахуванням (7) та (8)  

 fcfcfc baS ссзсс K
 

  2αsinK с

2

2зс fcD .               (9) 

Ширина обмоткового вікна b0 fc залежить від D2fc, 

аm та (8) 

 22 с20 fcfcfc bDb
 

  2αsin2 с2  mfc aD .              (10) 

Маса ЕТС магнітопроводу ЕМС визначається з 

використанням (6), (9) та (10) 

   24γK c
'

0сзс fccfcfcfс bahm
 

    
2

c
'

c
'

0 2224 fccfcfccfcfc
babab  

 2
c0c0c 244 fcfcfcfafcfcfсfc QbQhbQbb  

       2αsin5,02αcos2αsinγK сс2с2сзс fсfс DD

        fсfсmfс DDaD 2с2с20 2αsin2α  

        2α2αsin5,02αcos с2сс mfс aD  

     2αsin5,02αcos5,0 сс2 fсD
    

    2αsin2αsin с2с
22

2 fсfс DD  

     2αsin2αsin5,0 с2с2 fсmfс DaD  

     2αsin2αsin5,0 с2с2 mfсfс aDD  

     2αsinπ22αsin с20с2 fсfс DD  

   

 с

3
2

сзс

2

с2 αsin
2

γK2αsin25,0
fс

fс

D
D  

       2αsin1 с0 ma  

    











 2αcos

2

1
2αsin

4

π
сс ,       (11) 

де складові a'cfc  і Qcfc  визначаються формулами: 


4

2' сfc

сfccfc

b
аa

 

    2αsin5,02αcos с2с2 fсfс DD

 
    2αsin5,02αcos сс2  fсD ; 

 2αsin25,0
4

с2 fс

сfc

сfc D
b

Q  . 

На основі (9) і (10) отримуємо базові рівняння 

[13] ЕМС та зв’язку Sc fc і b0fc 

    зо0
2
 0идзо0идс KλПKП fcfcfcfc bSS  

   зо

2

с0
2
 2ид K2αsinλП4 fcfcD ,           (12) 

де S0fc – площа обмоткового вікна ЕМС, 

зо0
2
 0зо 000 KλK fcfcfcfcfc bbhS  .          (13) 

З рівності рівнянь (9) та (12) випливає 

  2αsinK с
2
 2зс fcD

   зо

2

с0
2
 2ид K2αsinλП4  mfcfc aD ; 

     4 2

сс0зсзоид 2 2αsinαsinλKKП8  mfc aD .(14) 

Після підстановки (14) в (11), отримаємо вираз 

визначення маси ЕТС магнітопроводу ЕМС (рис. 2) 
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3

4 2

ссозсзоид 2αsinαsinλKKП8 mmfс am

 ссзс αsin
2

1
γK  

         















  2αcos

2

1
2αsin

4

π
2αsin1 ссс0 ma

  *3
4

идс ППγ mfс ,                  (15) 

де *Пmfс
 – безрозмірний показник маси магнітопро-

воду, 

      





 

3
4 2

сс0зсзо
* 2αsinαsinλKK8П mmfс a

 

      2αsin1λαsin
2

1
γK с0ссзс ma  

    











 2αcos

2

1
2αsin

4

π
сс

.       (16) 

При підстановці (7), (8), та (10), рівняння серед-

ньої довжини витка котушки просторової броньової 

ЕМС матиме вид 

   fcfcfcwfc bbal 0cc π2  

       42αsinπ2αcos2αsin ссс2  mfc aD . (17) 

У результаті підстановки (13) і (14) в (17) отрима-

ємо залежність визначення маси мідної обмотки для 

ЕМС (рис. 2) 

   
2

с0
3
 2зоувоо 2αsin5,0λKKKγ mfcfc aDm  

     2αcos2αsin сс   

   42αsinπ с ma .               (18) 

Підстановка (14) перетворює (18) до виду  

     





 

3

4 2

сс0зсзоидо 2αsinαsinλKKП8 mfc am

   
2

с0зоуво 2αsinλ5,0KKKγ ma  

        42αsinπ2αcos2αsin ссс ma

  *
о

3
4

идо ППγ fc ,                    (19) 

де 
*
оП fc  – безрозмірний показник ЦФ маси активних 

матеріалів обмотки ЕМС. 

      





 

3
4 2

сс0зсзо
*
о 2αsinαsinλKK8П mfc a

   
2

с0зоуво 2αsinλ5,0KKKγ ma  

     2αcos2αsin сс  

  2αsin0,25π с ma .             (20) 

Маса mаfc та вартість Саfc ЕМС (рис. 2) визнача-

ються на основі (16) і (20) рівняннями: 

   *3
4

идсоа ППγ mfcfcmfcfc mmm  

    *
1

3
4

идс
*
o

3
4

идo ППγППγ fcfc  ;      (21) 

   *3
4

идссоа ППСγССС mfcfcmfcfc  

    *
2

3
4

идс
*
o

3
4

идоo ППγППγ fcfcС  ,   (22) 

де *
1П fc

 та *
2П fc

 – відносні показники маси та вартос-

ті просторової ЕМС (рис. 2). 
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(24)
 

Екстремуми (мінімуми) 
*

е1П fc , 
*

е2П fc оптимізацій-

них складових (23)-(24), отримані для трьох значень 

Kзо, наведено у табл. 1 і табл. 2. 

 

Таблиця 1 – Екстремальні значення керованих змінних та показників маси однофазної броньової просторової 

електромагнітної системи з прямокутним перерізом стрижня витого магнітопроводу 

Коефіцієнт заповнення  

обмоткового вікна, в.о. 

Екстремальні значення керованих 

змінних Значення 
*

е1П fc , в.о. 

аm, в.о. λ0, в.о. αс, град. 

0,3 1,85 2,146 79,048 20,99 

0,25 1,963 2,138 78,997 22,284 

0,2 2,116 2,129 78,935 24,036 
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Таблиця 2 – Екстремальні значення показників вартості однофазної броньової просторової електромагнітної 

системи з прямокутним перерізом стрижня витого магнітопроводу 

Коефіцієнт заповнення  

обмоткового вікна, в.о. 

Співвідношення вартостей обмоткової міді й електротехнічної 

сталі, в.о 

3,5 4 4,5 5 5,5 

0,3 37,561 40,193 42,706 45,12 47,45 

0,25 39,332 42,024 44,593 47,057 49,433 

0,2 41,731 44,505 47,147 49,68 52,12 

 

З метою визначення кращого варіанту ЕМС за 

критерієм мінімуму маси, були взяті екстремальні 

значення керованих змінних та показники маси 

стрижневої та броньової ЕМС ЕСП, отримані в [14, 

15], зведені у табл. 3. Використовувані при порів-

нянні визначені в роботах [14, 15] екстремуми пока-

зники вартості броньової та стрижневої ЕМС, зве-

дені до табл. 4.  

За результатами аналізу отриманих даних побу-

довано залежності щодо порівняння стрижневої, 

броньової та просторової броньової ЕМС за крите-

ріями мінімумів показників маси (рис. 3) та вартості 

(рис. 4). 

Таблиця 3 – Екстремальні значення керованих змінних та показників маси однофазних планарних стрижневої 

та броньової електромагнітних системи з прямокутними утворюючими контурами стрижневого витого магніто-

проводу 

Коефіцієнт заповнення  

обмоткового вікна, в.о. 

Екстремальні значення керованих 

змінних 
Значення мінімуму показника 

маси, в.о. 
аm, в.о. λ0, в.о. αс, град. 

Стрижнева електромагнітна система 

0,3 1,879 2,1 50,474 19,748 

0,25 2,013 2,095 50,362 20,778 

0,2 2,196 2,089 50,229 22,172 

Броньова електромагнітна система 

0,3 1,443 2,081 50,062 20,363 

0,25 1,537 2,076 49,957 21,587 

0,2 1,665 2,07 49,836 23,245 
 

Таблиця 4 – Екстремальні значення показників вартості однофазних планарних стрижневої та броньової елект-

ромагнітних системи з прямокутними утворюючими контурами стрижневого витого магнітопроводу 

Коефіцієнт заповнення  

обмоткового вікна, в.о. 

Співвідношення вартостей обмоткової міді й електротехнічної сталі, в.о 

3,5 4 4,5 5 5,5 

Стрижнева електромагнітна система 

0,3 37,682 40,597 43,393 46,088 48,696 

0,25 39,091 42,054 44,893 47,629 50,274 

0,2 40,999 44,027 46,926 49,715 52,411 

Броньова електромагнітна система 

0,3 36,827 39,454 41,964 44,376 46,706 

0,25 38,502 41,186 43,748 46,208 48,581 

0,2 40,771 43,532 46,164 48,689 51,122 

 

 
 

Рисунок – 3 Екстремуми показників маси при різних значеннях класу напруги стрижневої, броньової  

та просторової броньової електромагнітних систем 

в.о,П*
1е

Kзо, в.о 

Броньова просторова 

електромагнітна система 

Стрижнева планарна 

електромагнітна система 

Броньова планарна елек-

тромагнітна система 
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б) 

 

 

 
в)  

Рисунок – 4 Екстремуми показників вартості варіантів електромагнітних систем при різних значеннях класу 

напруги: а - Kзо=0,3; б - Kзо=0,25; в - Kзо=0,2 та у діапазоні 3,5…5,5 співвідношень вартостей обмоткової міді  

й електротехнічної сталі 
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тромагнітна система 
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електромагнітна система 
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ВИСНОВКИ. 1. Визначено цільові функції і по-

казники технічного рівня за критеріями мінімумів 

маси та вартості просторової броньової електромаг-

нітної системи.  

2. При порівнянні екстремумів мас активних мате-

ріалів при різних значеннях класу напруги визначено, 

що визначені показники стрижневої ЕМС є кращими 

відносно броньової ЕМС і просторової броньової 

ЕМС. Аналогічні показники броньової ЕМС є кращи-

ми у порівнянні з просторовим аналогом.  

3. Екстремуми показників вартості стрижневої 

ЕМС при значенні класу напруги Kзо=0,3 та різних 

співвідношеннях вартості активних матеріалів покра-

щуються у порівнянні з аналогічними показниками 

броньової  та просторової броньової ЕМС.  

4. При порівнянні показників вартості стрижне-

вої та броньової ЕМС при значенні класу напруги 

Kзо=0,25 та Со/Сс=3,5 відбувається погіршення пока-

зника стрижневої ЕМС, а при значеннях 

Со/Сс=4,5…5,5 - його покращення.  

5. При порівнянні показників вартості стрижневої 

та броньової планарних ЕМС при значенні класу 

напруги Kзо= 0,2 та Со/Сс=3,5…5 відбувається погір-

шення зазначених показників стрижневої ЕМС, а при 

значеннях Со/Сс=5…5,5 відбувається їх покращення.  

6. Показники вартості просторової броньової 

ЕМС є гіршими у порівнянні з аналогічними показ-

никами стрижневої та броньової планарних ЕМС. 
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DETERMINATION OF THE TECHNICAL LEVEL INDICATORS OF A SINGLE-PHASE TRANSFORMER 

WITH A SPATIAL ARMOR ELECTROMAGNETIC SYSTEM 

O. Sadovoy 

Mykolaiv National Agrarian University 

vul. Georgiy Gongadze, 9, Nikolaev, 54020, Ukraine. E-mail: sadovuyos@mnau.edu.ua 

Purpose. Determination and comparison of the technical level indicators for a single-phase transformer with spatial 

armored electromagnetic system, which consists of two twisted cores pairs with equal rectangular winding windows, 

but different size of rectangular sections and have in each pair the same dimensions with existing analogues of planar, 

rod and armored electromagnetic systems. Methodology. The method of objective functions with dimensionless opti-

mization components and universal relative geometric and electromagnetic controlled variables it is advisable to use for 

an analytical assessment of the transformation of configurations’ and structures’ influence on the mass-cost indicators 
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mailto:sadovuyos@mnau.edu.ua


ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5-6/2020 (124-125) 

160 

of single-phase electromagnetic static devices. The method is based on the electromagnetic equivalence principle, the 

identity of power, electromagnetic load and winding voltages, and the installation and cooling conditions of compared 

electromagnetic static devices. Results. The target functions and indicators of the technical level are determined accord-

ing to the criteria of the mass and cost minimum of the spatial armored electromagnetic system. Comparing the extrema 

of active materials masses at different values of the voltage class, showed that the indicators of the rod electromagnetic 

system are the best comparatively to the armored electromagnetic system and the spatial armored electromagnetic sys-

tem. Similar indicators of the armor electromagnetic system are the best in comparison with the spatial analogue. The 

cost indices of the spatial armored electromagnetic system are worse than ones of the rod and armored planar electro-

magnetic systems. Originality. The extrema of the objective functions for a spatial armored electromagnetic system 

were obtained for the first time by the criteria of mass and cost minimum. A comparative analysis of the numerical 

values of the spatial armor electromagnetic system with the numerical values of analogs has been carried out at various 

values of the voltage class in the range of ratios of winding copper and electrical steel cost. Practical value. The ob-

tained comparative analysis results make it possible to determine and rationally choose the best electromagnetic system 

configuration for various equipment electrical systems. Bibliographic link - 15, figures - 4. 

Key words: single-phase transformer, twisted magnetic circuit, cost and energy indicators, controlled geometric 

variables.  
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