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ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФАЗНУ ІНДУКТИВНІСТЬ 
ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА 

В результаті аналізу виявлено, що принципи організації робочого режиму вентильно-
індукторного двигуна ґрунтуються на залежності індуктивності фази від кута повороту 
ротора. Сформульовані ключові правила комутації фаз вентильно-індукторного двигуна в 
залежності від індуктивності. Проаналізовані форми математичного опису фазної 
індуктивності. Відповідно до математичного опису визначені дві групи параметрів, які 
впливають на форму цієї залежності: рівневі і кутові. Визначений зв'язок між максимальним 
і мінімальним рівнями фазної індуктивності та електромагнітними параметрами двигуна. 
Також, при використанні чорної скриньки, складено перелік факторів впливу на форму 
фазної індуктивності. Серед отриманого переліку параметрів та факторів визначені 
варіативні, за умови забезпечення необхідного тягового зусилля. Доведено, що зовнішнім 
варіативним фактором є амплітуда напруги живлення, внутрішнім (конструктивним) 
варіативним фактором – полюсна дуга ротора.  

Ключові слова: вентильно-індукторний двигун, фазна індуктивність, варіативні 
фактори впливу. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИНДУКТИВНОСТЬ ВЕНТИЛЬНО-
ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

В результате анализа определенно, что принципы организации рабочего режима 
вентильно-индукторного двигателя основаны на зависимости индуктивности фазы от угла 
поворота ротора. Сформулированы основные правила коммутации фаз вентильно-
индукторного двигателя в зависимости от индуктивности. Проанализированы формы 
математического описания фазной индуктивности. Согласно с математическим описанием 
определены две группы параметров, которые влияют на форму этой зависимости: уровневые 
и угловые. Определена связь между максимальным и минимальным уровнями фазной 
индуктивности и электромагнитными параметрами двигателя. Также, при использовании 
черного ящика, составлен перечень факторов, влияющих на форму фазной индуктивности. 
Среди полученного перечня параметров и факторов определены вариативные, при условии 
обеспечения необходимого тягового усилия. Доказано, что внешним вариативным фактором 
является амплитуда напряжения питания, внутренним (конструктивным) вариативным 
фактором – полюсная дуга ротора. 

Ключевые слова: вентильно-индукторный двигатель, фазная индуктивность, 
вариативные влияющие факторы. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Останнім часом основним конкурентом частотно-

регульованому є вентильно-індукторний електропривод (ВІЕП) [1, 2].  
Вентильно-індукторний двигун (ВІД) характеризується цілою низкою переваг: 

простотою й технологічністю конструкції індукторної машини (ІМ), низькою собівартістю, 
високою надійністю, високою ремонтопридатністю, низькими втратами в роторі, 
мінімальними температурними ефектами, низьким моментом інерції, можливістю роботи на 
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великих частотах обертання, можливістю роботи в агресивних середовищах, високим 
ступенем утилізації [3].  

Сучасні ІМ можуть бути трьох типів: із самозбудженням, за рахунок постійної 
складової струму в обмотці якоря; з незалежним збудженням, тобто зі спеціальною 
обмоткою збудження, розташованою на статорі; з магнітоелектричним збудженням. У світі 
найбільша увага через простоту конструкції й технологічність їх виготовлення приділяється 
ІМ із самозбудженням, більш відомим як Switched Reluctance Motor (SRM) [4]. 

Робочий режим фази такого двигуна формується як наведено на рис. 1. Його аналіз 
дозволяє виділити наступні ключові правила: 

– напруга подається на фазу, коли індуктивність має мінімальне значення  
(ділянка 0 – 1 ); 

– фаза відключається від живлення до моменту досягнення індуктивністю 
максимального значення (ділянка 1 – 4 ). 

 
Рисунок 1 – Робочий режим однієї фази ВІД 

 
Тож базовим параметром при описі перетворення енергії у ВІД являється індуктивність 

фази. Тому актуальною задачею є дослідження факторів, що впливають на індуктивність 
фази ВІД. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Згідно [5, 6] при ненасиченій магнітній 
системі індуктивність фази ВІД являється функцією кута повороту ротора і має нелінійну 
форму, як наведено на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Нелінійна залежність індуктивності від кута повороту ротора 
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Розглянемо зв'язок між індуктивністю і положенням ротора на прикладі ВІД 6/4. 
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Рисунок 3 – Ілюстрація обертання ротора: а – 0 , неузгоджене положення; б – 1 ; в – 4 ; 

г – a , узгоджене положення; д – 5 ; е – 6  
 
Індуктивність має мінімальне значення при неузгодженому положенні (рис. 3, а) і 

максимальне при узгодженому (рис. 3, г). Точка 1  відповідає положенню нестійкої 
рівноваги (рис. 3, б), коли зубці статора і ротора починають перекриватися. На ділянці 1 – 4
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індуктивність наростає від мінімального значення до максимального. Ділянка 4 – 5  
відповідає перекриттю зубців статора і ротора (рис. 3, в–д). Точка 5  відповідає початку 
зменшення перекриття зубців статора і ротора (рис. 3, д). Відповідно на ділянці 5 – 6  
індуктивність зменшується до мінімальної (рис. 3, е). У точці f  зубці статора і ротора 
знову займають неузгоджене положення (рис. 3, а). 

За результатами огляду літературних джерел можна виділити наступні методи 
математичного описання цієї нелінійної залежності. 

У [7] індуктивність фази для лінійної магнітної системи залежить тільки від взаємного 
положення сердечників, а точніше, тільки від провідності зазору, який змінюється у широких 
межах на інтервалі від неузгодженого до узгодженого положення. Формули, що описують 
характер зміни індуктивності для активної фази: 
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де )(L   – індуктивність фази; maxL  – максимальне значення індуктивності ВІД; minL  – 
мінімальне значення індуктивності ВІД; w  – число витків фази; 0 – магнітна проникливість 
повітря; eS – еквівалентна площа повітряного простору, через який проходить магнітний 
потік; SS  – площа поперечного перерізу зубця статора; 0S  – мінімальна площа повітряного 
простору, через який проходить магнітний потік; e – еквівалентний зазор. 

Загальну формулу можна записати наступним чином [7]: 
     

2wL  , (2) 
де    – залежність магнітної провідності від кута повороту ротора. 

У [8] індуктивність описується як: 
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де k  – коефіцієнт пропорційний квадрату витків обмотки; 1r , 2r  – відповідно максимальний і 
мінімальний радіуси секторів окружностей, проведених до крайок зубця статора (мають 
центри мас в одній точці ротора з мінімальним значенням радіуса). 

У [9] використовується наступна залежність індуктивності: 
        21 cosLLLL minmaxmin  . (4) 

 L

minL
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s r r  rs   
Рисунок 4 – Лінійна апроксимація 

індуктивності 

Самим поширеним є спосіб лінійної 
апроксимації індуктивності. У [10, 11] 
залежність індуктивності від кута повороту 
представляється як показано на рис. 4. 

На рис. 4 використовуються наступні 
позначення: s ,

 r  – полюсні дуги статора і 
ротора відповідно, r  – кут полюсного 
розподілу ротора; maxL , minL  – максимальне та 
мінімальне значення фазної індуктивності. У 
[10] наведену на рис. 4 залежність описують 
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наступною умовною функцією: 
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де K  – коефіцієнт нахилу, який визначається за формулою, 
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 . (6) 

У подальшому в роботі використовується саме лінійна апроксимація, оскільки вона 
наочно ілюструє залежність індуктивності від конструктивних параметрів (рис. 5), а її 
адекватність доведена у роботах [6, 10–13]. 

 

 
Рисунок 5 – Зв'язок між лінійною апроксимацією індуктивності та конструктивними 

параметрами ВІД 
 

З огляду на математичний опис, параметри, які визначають форму індуктивності можна 
поділити на дві групи (згідно з координатними осями): 

1. Рівневі показники: максимальне значення – maxL , мінімальне значення – minL . 
2. Кутові показники: полюсні дуги статора S , ротора R , кут повороту ротора R . 
Детальніше розглянемо параметри першої групи. 
Згідно з [14] максимальне потокозчеплення ВІД при ненасиченій магнітній системі, 

В·с, 
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де nU  – номінальна напруга живлення; RZ  – кількість зубців ротора; n  – номінальна 
швидкість обертання, 
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Відповідно до [7] індуктивність узгодженого положення: 
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де i  – миттєве значення струму,  
   elnelm sinIsinIi  2 ; 

el  – електричний кут повороту ротора,  

k
el

t

  ; 

k  – кут комутації,  

R
k mZ

 2
 ; 

m  – кількість фаз. 
При незмінному значенні струму можна записати: 
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L
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З іншого боку, як наведено у [15], енергія магнітного кола, 

 2
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m ILILW 


 . (10) 

Енергія магнітного кола витрачається на роботу, необхідну для повороту двигуна на 
деякий кут   [16]. Відповідно 
 2

nn ILM  . (11) 
При роботі однієї фази ротор двигуна повертається на кут k  , звідси різниця між 

рівнями індуктивності: 
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Індуктивність при неузгодженому положенні: 
 LLL maxmin  . (13) 

Отримаємо формули для обчислення рівнів індуктивності при незмінному значенні 
струму [17]: 

Rn

n
max ZI

ML 2
2

1
2 ; 

 
Rn

n

ZI
M

m
L 22

2 ; (14) 

Rn

n
min ZI

M
m

L 22
2

1
2






  . 

Запишемо загальну формулу для обчислення рівнів індуктивності: 
   bkLkL  , (15) 
де bL  – базова індуктивність,  

2
n

n
b I

ML  ; 

  – абсолютна моментна зона,  

RZ
 2

 ; 

k  – коефіцієнт, який залежить від рівня індуктивності, 
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Розглянемо параметри другої групи. 
Кут повороту ротора:  
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Згідно з [18] полюсна дуга статора залежить від значення полюсного розподілу статора: 
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zSS ,,  50450  . 
Згідно з [18] полюсну дугу ротора приймають на 5 % більшою за полюсну дугу статора. 
Відповідно до перетину двигуна (рис. 6) полюсна дуга ротора повинна знаходитись у 

межах: 
 SRS  2 . (18) 

Різниця між полюсними дугами статора та ротора знаходиться за формулою: 
RS   .  
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а)       б) 

Рисунок 6 – Варіації полюсної дуги ротора: а – якщо SR   ; б – якщо SR  2  
 
Період, на якому індуктивність приймає мінімальне значення (рис. 5), визначається як: 

   SRT 2 , або (19) 

RSRT   . 
Половинний період відповідно: 
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Тоді індуктивність можна представити у вигляді умовної функції: 
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де 1a , 2a , 1b , 2b  – коефіцієнти відповідних функцій апроксимацій, 
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minLb 1 ,  

S

maxmin LLa



2 ,  

maxR Lab  12 . 
Приймаємо відхилення від правої межі існування полюсної дуги ротора 01  , для 

того, щоб перейти від нечіткої умови до визначеної. 
Тож відповідну фізичному змісту мінімальне та максимальне значення полюсної дуги 

ротора: 
SminR   , 

  SRmaxR . 
При цьому форма індуктивності може видозмінюватись, як показано на рис. 7. 
 

 
Рисунок 7 – Вплив полюсної дуги ротора на характер індуктивності 

 
З огляду на вищевикладене представимо індуктивність у вигляді чорної скриньки 

Вінера та детально розглянемо фактори, що на неї впливають (рис. 8). 
 

 
Рисунок 8 – Фактори впливу на індуктивність 

 
Фактори 1–3 тісно пов’язані з вимогами до електромагнітного моменту двигуна та 

необхідністю забезпечення амплітудного значення індукції в зубці статора у межах 1,6-1,7 
Тл. Відповідно до цих вимог двигун може мати лише чітко визначені значення максимальної 
та мінімальної індуктивності. 
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Фактори 5–6 визначаються кількістю зубців статора і ротора. Тобто єдиними 
факторами, які можуть змінюватись є амплітуда напруги живлення та полюсна дуга ротора. 

ВИСНОВКИ. За результатами аналізу факторів, що впливають на фазну індуктивність 
вентильно-індукторного двигуна, визначено, що: 

1. Магнітні властивості сталі, кількість витків обмотки, значення повітряного зазору не 
можуть змінюватись через необхідність забезпечення визначеного тягового зусилля двигуна. 

2. Кут повороту ротора (кут послідовної комутації) залежить лише від кількості зубців 
статора і ротора, тому теж не може змінюватись. 

3. Варіативним конструктивним фактором є полюсна дуга ротора. 
4. Варіативним зовнішнім фактором є амплітуда напруги живлення. 
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N. Istomina 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk 

DETERMINATION OF INFLUENCING FACTORS OF INDUCTANCE OF SWITCHED 
RELUCTANCE MOTOR 

Analysis results show organization principles of operating mode of switched reluctance motor 
are based on phase inductance dependence on rotor rotation angle. Basic rules of phase 
commutation of switched reluctance motor depending on phase inductance are preconceived. The 
forms of mathematical formulation of phase inductance were analyzed. From mathematical 
formulations of this dependence two groups of influencing parameters were determined: level and 
angular. The coupling between maximum, minimum levels of phase inductance and 
electromagnetic parameters was determined. The list of factors influencing of phase inductance 
form were received by using blackbox. Among received list of factors and parameters the varying 
influencing factors were determined under support of required traction power. The varying 
influencing external factor is amplitude of supply voltage, the varying influencing design factor is 
rotor pole arc. 

Key words: switched reluctance motor, phases inductance, varying influencing factors. 
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