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АКТУАТОРА ВАКУУМНОГО КОНТАКТОРА СЕРЕДНІХ  

НАПРУГ 

 

Вступ: рушійним елементом контактора є електромагнітний привод, на 

роль якого в діапазоні середніх напруг найкраще підходить бістабільний 

поляризований електромагніт через своє мале енергоспоживання, зручність 

керування, та багатофункціональність. 

Мета роботи: метою даної роботи є проектування, розрахунок та оцінка 

ефективності бістабільного поляризованого електромагніта, який буде 

використано як приводний елемент у вакуумних контакторах середніх напруг.  

Постановка задачі: розробити конфігурацію бістабільного 

поляризованого електромагніта постійного струму, підготувати 

конструкторську документацію, отримати розрахункові дані щодо 

електроспоживання, нагріву та тягову характеристику. 

Отримані результати: отриманорозрахункові значення струмів 

вмикання-відмикання, сили утримування постійними магнітами, температури 

нагріву обмоток, графік тягової характеристики; виконано креслення складових 

електромагніту. 
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Багато сторіч людина намагається перетворити енергію вітру собі на користь. 

Як показала практика і досвід багатьох країн, використання енергії вітру украй 

вигідно, оскільки, по-перше, вартість вітру рівна нулю, а по-друге, електроенергія 

отримують з енергії вітру, а не за рахунок спалювання вуглецевого палива, 

продукти горіння якого відомі своєю небезпечною дією на людину (СO2, SO2). 

Діапазон потужностей сучасних вітроелектричних станцій (ВЕС) має межі від 

сотень ватів до декількох мегават, [1]. Використання вітру в енергетиці досить 

перспективно, проте на шляху його розвитку коштують деякі проблеми: 

неможливість управляти напрямом потоку повітряних мас і швидкістю вітру; 

недосконалість технології виготовлення ВЕС, що приводить до великих втрат і 

низького ККД. 

Крильчатий вітродвигун складається з наступних основних частин: 

вітроколеса, головки, хвоста і башти. Вітроколесо може мати одну або багато 

лопатей, що встановлюються під деяким кутом до площини обертання 

вітроколеса. З результатів продувань моделей вітроколіс в аеродинамічних трубах 

відомо, що підйомна сила лопаті має найбільшу величину при малих кутах атаки, 

рівних 2-8
0
. Пряма лопать, що має постійний кут заклинювання φунаслідок різних 

значень окружної швидкості, має кут атаки α, що змінюється по довжині лопаті в 

широких межах. Для того, щоб мати кут атаки на заданому рівні по всій довжині 

лопаті, необхідно збільшувати кут заклинювання φкожного перетину по мірі 

наближення його до осі обертання вітроколеса. В цьому випадку можна добитися 

того, що потік набігатиме на лопать по всієї неї довжині з постійним, найбільш 

вигідним кутом атаки α. Така лопать матиме змінний по довжині лопаті кут 

заклинення φі гвинтоподібну форму, яка є аеродинамічний найбільш 

здійсненою.Кожне крило має певний кут атаки, при якому коефіцієнт, рівний 

відношенню підйомної сили до сили тяги, (CL/CD), максимальний. Цей кут атаки 

визначається значенням максимальної сили і є тому найефективнішою 

настройкою повороту лопатей вітротурбіни. На рис. 1 приведені типові 

коефіцієнти підйому і тяги для перетинів крила. Вони пропорційні величині 

електроенергії, що виробляється. 


