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ТЯГОВІ ДВИГУНИ З ПОПЕРЕЧНИМ ПОЛЕМ

Прагненням підвищити енергетичну ефективність рухомого складу за-
лізниць спонукає виробників застосовувати нові технічні рішення як у тяго-
вому електропостачанні, так і при проектуванні тягового приводу. Одним з
провідних напрямків є застосування безредукторного тягового приводу коліс
локомотивів. Однак таке технічне рішення накладає на тяговий двигун ряд
вимог, головна з яких полягає у необхідності одержання високої величини
обертового моменту при досить обмежених розмірах двигуна [1]. Найбільш
перспективними у цьому випадку вважаються безколекторні двигуні, збу-
джувані постійними магнітами [2].

Нами розглянута конструкція тягового двигуна з поперечним полем,
який був запропонований для електропоїзду ICE залізниць Німеччини [3].
Перевагами двигунів такої конструкції є значна величина обертового момен-
ту при невеликих розмірах, зменшена маса, пасивний ротор, кільцева обмот-
ка фази [4]. До недоліків слід віднести високу частоту струму двигуна, наяв-
ність великої кількості деталей. Основною перешкодою до застосування дви-
гунів такого типу є відсутність методик їх проектування.  Тому нами запро-
понована математична модель процесів електромеханічного перетворення
енергії у тяговому двигуні з поперечним полем, яка базується на розрахунку
магнітного поля у тривимірній постановці, яка дає змогу отримати характе-
ристики такого двигуна

Застосування тягових двигунів з поперечним полем дають змогу ство-
рити тяговий привід з значно зменшеною необресореною масою та значно
поліпшити динамічні процеси в системі локомотив–шлях, з одного сторони,
та значно зменшити витрати на активні матеріали та поліпшити енергетичні
показники тягових двигуні, з другої сторони.
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