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THE MATHEMATICAL MODEL DYNAMIC’S 
OF MARINE TETHERED SYSTEM WITH ACCOUNT 
OF INFLUENCE BY RIGIDITY IN BENDING 
OF FLEXIBLE LINK
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ МОРСЬКОЇ 
ПРИВ’ЯЗНОЇ СИСТЕМИ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ 
ЗГИНАЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ ГНУЧКОГО ЗВ’ЯЗКУ
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Kostіantyn S. Trunin Трунін Костянтин Станіславович,
канд. техн. наук, доц.
trunin.konstantin.stanislav@gmail.com
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Abstract. The important of characteristic of flexible link (FL) is rigidity in bending 
(RB) which is probability take into account at regular service conditions. The elements 
of rope (wire) by end-use testing also tension and bend with torsion. The method of 
calculation of vectors of generalized of forces of bend of FL was proposed. The influ-
ence was studied of rigidity bending of FL to its deflection and tension’s force on the 
concrete examples. Before to present time these researches not receive of necessary 
development across absence of reliable mathematical models (MM) which enough 
simple and effective by realized as algorithms and programs for numerical solution 
of considered problems. At consideration or choose of FL construction is necessary to 
take into account at first time conditions at which they will be exploit. FL of MTS are 
use at wide range of different modes of exploitation (difference deeps, various streams, 
many links of MTS, its mutual influence and so on). Complicated and hard modes of 
exploitation of FL are connected as rule with necessity of special study and definition to 
its of deed forces, possibility of loss of equilibrium state and with requirement of study 
of behavior in service of system in supercritical states. MM of FL of MTS which was 
refined allows: to take into account influence of rigidity in bending (RB) to its flexure 
and tension’s force, more quality and quickly to designed almost all forms which are 
FL at its composition. RB of FL is decrease its deflection: the more diameter of FL the 
more its deflection. Therefore at identical moments of time alteration of deflection of 
FL and its tension towards action of RB leads to big distinctions of its quantities, as at 
time amplitudes of vibration are differ at frame of distinctions its average values. It is 
acknowledge by results of modeling of towage of submersible vehicle (SV) with aid 
of FL, which fixed at the carriage vessel (CV) on example of calculations. Original 
of proposed MM dynamics of consist in then that MM of MTS with FL dynamics are 
include not equations for FL but and equations of CV and towed SV.

Key words: Flexible Links (FL); Marine Tethered Systems (MTS); underwater 
towed system (UTS); mathematical model (MM) of MTS with FL dynamics; method 
of calculation of vectors of generalized of forces of bend of FL; rigidity in bending 
(RB) of FL.

Анотація. Важливою характеристикою гнучкого зв’язку (ГЗ) є згинна жорсткість 
(ЗЖ), яку необхідно враховувати за умов експлуатації. Елементи каната (дроту) 
відчувають також розтягнення і вигин спільно із крученням. Запропоновано  
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метод визначення векторів узагальнених сил вигину ГЗ. Досліджено вплив ІЖ ГЗ на її прогин і силу 
розтягування на конкретних прикладах. Дотепер зазначені дослідження не розвивалися належним чи-
ном через відсутність достовірних математичних моделей (ММ), які досить просто й ефективно реа-
лізовувалися б у вигляді алгоритмів і програм для чисельного вирішення розглянутих завдань. Під час 
розрахунку або вибору конструкції ГЗ необхідно враховувати насамперед умови, за яких вони будуть 
експлуатуватися. ГЗ МПС використовуються у широкому діапазоні різних режимів експлуатації (різні 
глибини, течії, багатоланковість МПС, їх взаємний вплив і т. п.). Складні та важкі режими експлуатації 
ГЗ пов’язані зазвичай із необхідністю спеціального вивчення і визначення діючих на них сил, можли-
вості втрати стійкості рівноваги та з вимогою дослідження поведінки системи в закритичних станах. 
Уточнена ММ динаміки ГЗ МПС дозволяє: враховувати вплив її згинальної жорсткості на її прогин 
і силу розтягування; більш якісно й оперативно проектантові МПС проектувати практично всі класи 
МПС, що мають у своєму складі ГЗ. ЗЖ ГЗ зменшує її максимальний прогин: чим більший діаметр ГЗ, 
тим більший його прогин. Тому в однакові моменти часу зміна прогину ГЗ і його натягу під дією ЗЖ 
призводить до великих відмінностей цих величин, тоді як амплітуди їх коливань відрізняються в ме-
жах відмінності їхніх середніх значень. Це підтверджується результатами моделювання буксирування 
ПА за допомогою ГЗ, закріпленого на СН, на прикладі практичних розрахунків. Оригінальність запро-
понованої ММ динаміки ГЗ полягає в тому, що ММ динаміки МПС з ГЗ включає не тільки рівняння 
для ГЗ, але і рівняння динаміки СН і буксированого ПА.

Ключові слова: гнучкий зв’язок (ГЗ); морська прив’язна система (МПС); підводна буксирована  
система (ПБС) математична модель (ММ) динаміки МПС з ГЗ; метод визначення векторів узагаль-
нених сил вигину і крутіння ГЗ, згинна жорсткість (ЗЖ) ГЗ.
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Постановка проблеми. Сучасний рівень 
розвитку засобів вивчення Світового океану 
висуває нові вимоги до підвищення надій-
ності та довговічності гнучких зв’язків (ГЗ) 
морських прив’язних систем (МПС). Під 
час розрахунку або вибору конструкції ГЗ 
необхідно враховувати насамперед умови, за 
яких вони будуть експлуатуватися. ГЗ МПС 

використовуються в широкому діапазоні 
різних режимів експлуатації (різні глибини, 
течії, багатоланковість МПС, їх взаємний 
вплив і т. п.). Складні та важкі режими екс-
плуатації ГЗ пов’язані зазвичай із необхід-
ністю спеціального вивчення і визначення 
діючих на них сил, можливості втрати стій-
кості рівноваги та з вимогою дослідження  
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поведінки системи у закритичних станах 
[1]. Диференціальні рівняння, які їх опису-
ють, мають високий порядок і містять нелі-
нійності складного виду. Пошук їх вирішен-
ня аналітично часто стає неможливим, що 
вимагає залучення методів обчислювальної 
математики.

Робота ГЗ МПС і ПБС, зокрема у процесі 
тривалої експлуатації, характеризується та-
кими умовами:

1) канати піддаються багаторазо-
вому вигину на блоках, діаметр яких  
Dб = 200–500 мм і більше;

2) канат на барабанах буксирних лебі-
док намотується у 15 ÷ 20 шарів;

3) канати відчувають динамічні наван-
таження під час хвилювання на морі й особ-
ливо зачеплення за ґрунт і підводні пере-
шкоди;

4) канати зазнають значного механічно-
го зносу внаслідок тертя на блоках і за мор-
ське дно (відбувалося інтенсивне зношу-
вання дротів канату внаслідок механічного 
стирання на блоках і роульсах, у клюзах і на 
кнехтах, що призводило до обриву канату, 
особливо при зачепленні за підводну пере-
шкоду, і врешті-решт до втрати буксирува-
них носіїв та ін. цінного устаткування);

5) канати отримували велике залишкове 
подовження (до 15 ÷ 20 м і більше на 1 000 м  
довжини, що призводить до утворення пе-
тель («кілочків») на ГС, які утворюються на 
розтягнутих ГЗ за появи в них «слабини» та 
наявності крутильного моменту.

Дотепер зазначені дослідження не розви-
валися належним чином через відсутність 
достовірних математичних моделей (ММ), 
які досить просто й ефективно реалізовува-
лися б у вигляді алгоритмів і програм для 
чисельного вирішення розглянутих завдань.

Важливою характеристикою ГЗ є згинна 
жорсткість (ЗЖ), яку необхідно враховувати 
за умов експлуатації, елементи канату (дро-
ту) отримують розтягнення, вигин і контак-
тні навантаження спільно із крученням. За-
значені навантаження можуть прикладатися 
до канату статично або динамічно.

Важливим є також вивчення перехідної 
ділянки каната від прямого до рівномір-
но-вигнутого стану в області набігання на 

блок, тому що в цій зоні виникають місцеві 
додаткові напруги, які суттєво впливають на 
міцність каната. Ділянка каната, що знахо-
диться на блоці, перебуває у стаціонарному 
зігнутому стані, і його розривна міцність не 
пов’язана з рухом блоку, тому причину втра-
ти міцності каната слід шукати у перехідній, 
нерівномірно вигнутій ділянці поблизу точ-
ки набігання на блок [3]. Якщо ж розгляда-
ти процес роботи каната за умов морського 
хвилювання, то навантаження, що виника-
ють у працюючому канаті, збільшуються в 
багато разів.

Вплив натягу каната на величину зги-
нальних напружень наприкінці ХХ ст. були 
практично не вивчені. Раніше вважалося, 
що зі збільшенням натягу каната зростають 
сили зчеплення між окремими дротами та 
згинальна жорсткість (ЗЖ). Все це впливає 
не тільки на кривизну осі дроту вигнутого 
каната, а й на її напружений стан. Все ви-
щесказане стосується канатів вантажопіді-
йомних машин, що експлуатуються в пові-
тряному середовищі. Умови експлуатації ГЗ 
під водою виявляються більш складними та 
напруженими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Донедавна в літературі у розрахунках ка-
нат розглядався як гнучка нитка. Це зі-
грало свою прогресивну роль, особливо в 
питаннях динамічного розрахунку канатів  
[2, с. 6]. Із цієї сфери загальновідомі праці 
радянських вчених: академіка А.Н. Динни-
ка, А.Ш. Локшина, І.П. Неронова, Ф.В. Фло-
ринського, В.Д. Білого та ін.

Найбільш повною й узагальнюючою 
роботою в цьому напрямі вважається мо-
нографія Г.Н. Савіна й О.А. Горошко [3], в 
якій описано дослідження динаміки одно-
вимірних об’єктів змінних розмірів та уза-
гальнені результати досліджень із механіки 
ниток змінних довжин. Ці результати стали 
теоретичною основою для встановлення мі-
німально допустимих коефіцієнтів запасу 
міцності каната залежно від динамічного 
режиму його роботи.

Неодноразово намагалися відмовитися 
від заміни каната струною постійної щіль-
ності. Так, П.П. Нестеров [4], вивчаючи зако-
номірності геометричної побудови шахтних 
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підйомних канатів, вважав, що останні скла-
даються зі звитих дротів [2, с. 7], чим пояс-
нювалася фізична сутність явищ, які відбува-
ються у дротах різних концентричних рядів 
пасма залежно від геометрії сукання каната, 
його структури та механічних властивостей 
дроту. Одночасно оцінювалася величина де-
формацій і напружень кожного елемента за 
різної геометричної побудови каната. По-
дальший розвиток питань геометрії канатів 
виходячи з умов щільного плетення відобра-
жений у роботах Г.І. Йозефа [2].

Деякі дослідники та інженери займали-
ся питаннями створення спеціальних кон-
струкцій канатів для окремих галузей про-
мисловості з урахуванням специфічних 
умов експлуатації, наприклад, у суднобуду-
ванні [5–8] та експлуатації суден [9–12], ри-
бальстві [13], експлуатації гідротехнічних 
споруд [14], підводного видобутку нафти 
[15], проектуванні й експлуатації підводних 
прив’язних систем [16–22], космічній техні-
ці [23] та ін. [24; 25].

Питання розрахунку канатів на міцність 
зазвичай розглядалися на основі гіпоте-
зи про суцільність каната або подання ка-
ната як системи не пов’язаних по довжині 
гвинтових пружин. Як відзначали Г.Н. Са-
він і М.Ф. Глушко [26], будівельна механі-
ка каната повинна базуватися на загальних 
принципах механіки деформованого тіла і 
враховувати специфіку канату як складного 
агрегату [2, с. 7–8]. На підставі цих принци-
пів були отримані рівняння статики, співвід-
ношення між напругою і деформаціями, кі-
нематичні рівняння спільності деформації.  
М.Ф. Глушко розглядав канат як складну 
стрижневу систему і на підставі загальних 
методів будівельної механіки встановив за-
кони, що зв’язують сили та деформації як 
для каната загалом, так і для окремих його 
елементів. Він вивчав напружений стан кри-
волінійного дроту, який піддається одно-
часно розтягуванню, вигину, крутінню та 
контактному навантаженню. З цих позицій 
вивчені прямолінійний канат, схильний до 
дії осьових сил і моментів кручення, а також 
канат, вигнутий на шківі [2, с. 8].

Початок теорії розрахунку сталевого ка-
нату (вивчення його розтягування) заклали 

Х. Бендорф і Г.А. Чаповський, а завершив її 
академік А.Н. Динник [2, с. 8], однак отри-
мане рішення залишилося наближеним, 
оскільки воно не враховувало напруг виги-
ну і крутіння. Передумови для обліку цих 
факторів отримав Ф. Берг.

Етапом у розвитку силового розрахун-
ку канатів є теорія крутіння багатожильних 
пружин стиснення С.Д. Пономарьова, але 
через конструктивні особливості сталевих 
канатів вона не могла бути повністю вико-
ристана, тому що в ній розглядався одноша-
ровий трос [2, с. 25].

Як встановили А.І. Колчин і К.М. Мас-
лєнніков [2, с. 8], міцність вигнутого на бло-
ці канату нижча за його міцність на прямій 
ділянці та набагато нижча при руйнуванні 
його на обертових блоках. Перші дослі-
дження напружень, що виникають у ста-
левому канаті від простого розтягування, 
проводили Н. Бендорф і Г.П. Чоповський  
[3, с. 25], завершив їх А.Н. Динник, однак у 
теорії А.Н. Динника [27, с. 19] не врахову-
ється поперечне звуження каната і напруги 
внаслідок вигину і крутіння дротів. Вони 
зводилися до вивчення розтягування пучка 
дротів, нахилених під кутом до осі каната.

Складність конструкції каната і 
взаємозв’язок дротів один з одним, склад-
ність закону взаємних переміщень і зміни 
кривизни дротів при вигині канату позбав-
ляють можливості розглянути окремий дріт 
як балку або стрижень і вирішити задачу 
методами теорії пружності [2, с. 31]. Крім 
того, невідомі сили, що діють на дріт, місце 
їх застосування і спосіб закріплення.

Г.П. Жданов [2, с. 31], визначаючи де-
формації та напруження від вигину, виходив 
із кривизни осі дроту в зігнутому канаті. Ко-
ристуючись положеннями диференціальної 
геометрії, він отримав рівняння осі дроту 
в зігнутому канаті параметричної форми, а 
потім визначив її кривизну без урахування 
впливу сил тертя між елементами каната 
при його вигині на блоці. Напруження згину 
Г.П. Жданов визначив за формулою [3, с. 31]

σз = Еεз,                               (1)
де

Ез = εmax – εзв.                          (2)
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Тут εmax – максимальне відносне подо-
вження дротів будь-якого концентричного 
ряду спіральних канатів і канатів двічі кру-
чений вигнутих на шківі; εзв – максималь-
ні відносні подовження дротів канатів при 
звивці.

У зв’язку з наявністю сил тертя між дро-
тами останні будуть заклінюватися, особ-
ливо в частині, що прилягає до шківа, і ви-
кликати додаткові напруження розтягнення. 
Вплив сил тертя на напруги у дротах канатів 
Г.П. Жданов встановлює експериментально 
шляхом безпосереднього виміру деформа-
цій у дротах за різних натягів канату і від-
ношеннях діаметра блоку до діаметру каната 
D / d. Для різних відношень D / d необхідно 
вводити поправочний коефіцієнт, який може 
змінюватися від 1,2 до 1,6 [2, с. 31]. Їм також 
вказується на те, що сили натягу в межах 
норм коефіцієнтів запасу міцності практично 
не впливають на напруги вигину (для руднич-
них канатів). Розбіжність між дослідними та 
розрахунковими значеннями згинальних на-
пружень Г.П. Жданов пояснює додатковим 
розтягуванням дротів при вигині.

Найбільше геометрична (кінематична) 
теорія деформацій каната при вигині роз-
винулася в роботах М.Ф. Глушко [2, с. 33]. 
Не використовуючи рівняння осі дроту для 
визначення її кривизни в зігнутому канаті, 
М.Ф. Глушко користується методом кіне-
матичної аналогії, що дозволяє визначити 
компоненти кривизни дроту в будь-який її 
точці для загального випадку просторового 
вигину канату по довільній кривій, однак кі-
нематична аналогія, розглядаючи лише гео-
метричну сторону деформацій дротів, хоч і 
дає досить близькі до дослідів відомості про 
напруження, не охоплює всієї картини сило-
вої взаємодії елементів вигнутого канату.

Надалі теорія вигину каната була розви-
нена М.Ф. Глушко на основі рівнянь Кірх-
гофа з використанням рівнянь кінематичної 
аналогії, які відіграють роль додаткових за-
лежностей для розкриття статичної неви-
значеності завдання. М.Ф. Глушко розкрив 
основний механізм силової взаємодії еле-
ментів вигнутого каната, показав вплив на-
тягу прямої галузки канату на згинні напруги 
в ньому і на згинальну жорсткість [2, с. 33].  

При вигині навантаженого осьовою силою 
каната в ньому виникають додаткові осьові 
сили та момент крутіння, викликані контак-
тною взаємодією елементів, котрі зумовлю-
ють зміщення його умовної нейтральної осі 
від геометричного центру каната.

Ж. Гамель [2, с. 44] при теоретичному ви-
значенні ЗЖ каната виходить із припущен-
ня, що в першому наближенні опір, який чи-
ниться канатом його вигину, пропорційний 
повному натягу каната Т:

µ = aT ,                              (3)

де a – постійна величина, що залежить від 
матеріалу дроту.

Експериментальні та теоретичні дослі-
дження з визначення ЗЖ канатів проведені 
Б.С. Ковальським і А.М. Ціпріним [2, с. 45]. 
Вони встановили, що за малих навантажень 
каната сили зчеплення між дротами недо-
статні для протидії силам зрушення, і ЗЖ 
мала. За більшого навантаження сили зче-
плення збільшуються, і жорсткість канату 
зростає, змінюючись майже лінійно разом 
з натягом канату. За дуже великих натягів 
каната останній наближається до стану су-
цільного стрижня, і ЗЖ не збільшується. 
Для зручності розрахунків Б.С. Ковальський 
і А.М. Ціпрін вводять коефіцієнт жорсткості

ξ =
B
EI

,                          (4)

де B – жорсткість каната;
EI – жорсткість суцільного стержня  
круглого перетину діаметром, рівним діа- 
метру каната.

Н. Гіршлянд [2, с. 44], визначаючи втра-
ти, які виникають у разі зміни радіуса кри-
визни канату на блоці, наводить формулу 
для визначення коефіцієнта жорсткості

ξ =
+

−
0 1
1

120

10
2, T

D
d ,                    (5)

де d – діаметр каната, см;
D – діаметр блоку, см;
T – натяг каната, Н.

Внаслідок дослідів із канатами хрес-
тового звивання при d = 19,5 ÷ 21,5 мм  
і T = 10 000 ÷ 40 000 Н В. Рубіним [3, с. 45] 
було встановлено таке значення коефіцієнта 
жорсткості:
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ξ = +
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Переважно у розрахунках сталевих ка-
натів застосовувався метод розрахунку ста-
левих канатів, рекомендований Правилами 
Держнаглядохоронпраці, однак, як відзна-
чав С.Т. Сергєєв [2, с. 6], застосовуваний 
метод розрахунку канатів за Правилами 
Держгортехнагляду не відображає дійсних 
умов роботи каната, а застосування тих чи 
інших конструкцій не завжди узгоджується 
з вимогами експлуатації, тому що всі кана-
ти за Правилами Держгортехнагляду роз-
раховують на статичне навантаження без 
урахування напружень від вигину, крутін-
ня, перехідного процесу та ін. [2, с. 142]. 
Під час розрахунку каната виходять із його 
щільності та граничної прямовисної довжи-
ни. Обраний канат перевіряється за запасом 
міцності [2, с. 143–144]:

m
Q

Q pH
ðîçð=
+

.

0 0

,                    (7)

де m – коефіцієнт запасу міцності;
Qрозр. – сумарне розривне зусилля усіх  
дротів канату;
Q0 – кінцеве навантаження на канат, що 
складається з ваги вантажу, який підніма-
ється, і вантажозахватного пристрою;
p – вага 1 пог. м каната;
H – відстань від точки сходу канату зі шківа 
до точки підвісу вантажу.

Кабель-троси (КТ) мають досить складну 
конструкцію і складаються з декількох обо-
лонок і осердь, котрі складаються з різних 
матеріалів і мають різну міцність [28, с. 89].

У [29] розглянуто задачу, пов’язану з ро-
ботою сталевих канатів і броньованих кабе-
лів, покритих неметалевою пружною обо-
лонкою, при вигині на блоках і барабанах. 
Визначаються зміщення за обсягом і напруга 
на внутрішній поверхні шлангової оболонки 
методом теорії пружності. Знайдено значен-
ня додаткового навантаження на гвинтовий 
елемент канату, який згинається, викликано-
го опором шлангової оболонки. Розглядаєть-
ся рівномірний вигин по колу ошлангованого 
канату без урахування крайових ефектів на 
кінцях дуги обхвату. Встановлено, що збіль-

шення натягів в елементах канату при ви-
гині під впливом пружної оболонки досягає  
10–15% від початкового натягу.

У [30] розглянуто модель еквівалентно-
го однорідного стрижня для динамічно на-
вантаженого сталевого каната з органічним 
осердям. Показано, що динаміка каната, який 
складається з неоднорідних за матеріалами 
елементів, описується хвильовим рівнянням 
для еквівалентного за поздовжньою жорсткіс-
тю суцільного пружного стрижня. Отрима-
но аналітичні вирази для таких параметрів 
еквівалентного стрижня, як: щільність, мо-
дуль пружності, площа поперечного перерізу, 
швидкість поширення пружних хвиль.

Спроби дослідити поведінку каната у 
водному середовищі були зроблені В.І Єго-
ровим [17, с. 68]. Ним були визначені кое-
фіцієнт опору при перпендикулярному обті-
канні троса сх90 і коефіцієнт опору троса при 
паралельному обтіканні сх0. Внаслідок на-
турного експерименту В.І. Єгоровим вста-
новлено [17, с. 71], що як для трипрядного, 
так і для шестипрядного троса практично 
при всіх діаметрах тросів, що застосову-
ються у буксируваних системах, можна при-
йняти сх90 = 1,7 … 1,9 та сх0 = 0,020…0,025. 
Він також зазначає, що наведені значення 
сх90 відповідають деякій середній довжині 
елемента тросової частини буксируваних 
систем (БС) і деякій середній швидкості її 
буксирування. За інших довжин та інших 
швидкостей значення коефіцієнта можуть 
бути іншими.

Як вважає В.І. Єгоров [17, с. 53], у вибо-
рі межі міцності дроту для каната не можна 
керуватися тільки розрахунковим натягом ка-
ната. Канати, що застосовуються у тросовій 
частині БС, працюють за умов вібрацій, які 
з’являються внаслідок дії гідродинамічних 
сил, що виникають при буксируванні кана-
тів у воді. Метал дроту руйнується при на-
вантаженні, не тільки меншим тимчасового 
опору металу розриву, але часто навіть не до-
сягаючи межі пружності. Практика показала, 
що у тросовій частині БС найбільш доцільно 
застосовувати канати, виготовлені із дроту, 
який має маркувальну групу з тимчасового 
опору розриву від 1 373·106 Па (140 кгс/мм2) 
до 1 961·106 Па (200 кгс/мм2) [17, с. 55].
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У [22] у розділі 4 [22, с. 236] зроблена 
спроба визначення рівноваги ГЗ з урахуван-
ням її жорсткості на вигин: розглянуто зада-
чу про рівновагу в потоці ГЗ, що має ЗЖ, у 
найпростішому випадку, коли невагомий ГЗ 
розташовується у площині, а гідродинамічне 
навантаження на нього має тільки нормаль-
ну складову частину. Використовується сис-
тема диференціальних рівнянь рівноваги ГЗ 
в потоці. Отримано значення для шуканої 
функції αс(σ) для ГЗ малої жорсткості. Ви-
значається правомірність застосування моде-
лі гнучкої нитки для визначення параметрів 
рівноваги ГЗ. Така оцінка проводилася за 
різницею у визначенні основного параметру 
рівноваги ГЗ – лінійного зміщення ходового 
кінця щодо корінного в напрямку, перпенди-
кулярному швидкості набігаючого потоку. 
Результати проведеного аналізу показують, 
що широко використовувана в задачах ста-
тичної рівноваги ГЗ в потоці модель гнучкої 
нитки може бути застосована в тих випад-
ках, коли припустимий рівень похибок, які 
випливають із отриманого співвідношення. 
Отримано формули, що враховують ЗЖ ГЗ, 
однак така модель не дає картини зміни жор-
сткості ГС в часі, крім того, рівняння мають 
складну форму і не можуть бути використані 
в інженерних розрахунках.

Як зазначається у [18, с. 35], розвиток 
методів моделювання та розрахунку ди-
намічних навантажень на елементи БС за 
екстремальних і найбільш типових умов 
експлуатації дозволяє уточнити значен-
ня коефіцієнтів запасу міцності, які забез-
печують необхідну міцність, надійність 
і довговічність. Можливі два підходи до 
проектування БС: перший підхід полягає 
у поліпшенні міцності складових елемен-
тів систем, наприклад, величини розрив-
ного зусилля кабель-буксира (КБ), що до-
зволяє експлуатувати БС за досить високої 
інтенсивності динамічних впливів. Другий 
підхід передбачає мінімізацію статичних і 
динамічних навантажень на БС за рахунок 
вибору оптимальних швидкісних режимів 
буксирування, орієнтації судна щодо на-
прямку поширення хвиль, розробки спеці-
альних стабілізуючих і спуско-підйомних 
пристроїв. Для визначення напружень від 

вигину в кожному окремому дроті, які ви-
никають при пробігу канату через шків 
або намотування його на барабан, автори  
[18, с. 34], посилаючись на роботу  
Г.Н. Савіна й О.А. Горошко [31], пропону-
ють використовувати формулу (4) [31]

σ
δ

è kE
D

= .

Існують різні рекомендації щодо вибору 
коефіцієнта запасу міцності для ГС океа-
нографічних систем. За даними американ-
ських стандартів [18, с. 34], його приймають 
рівним 6–8 для буйрепів, для КБ 3–5 без об-
тічників і 2–5 з обтічниками.

У роботі [32] матричний метод аналізу 
системи розширено для обліку динамічної ре-
акції буксированої системи. Ключовим є ви-
користання методу еквівалентної лінеаризації 
та малих збурень, кутів нахилу буксируваного 
тіла. Розглянуто два приклади: перший ви-
користовує фундаментальні обмеження для 
пасивної компенсації тяги, а другий стосу-
ється використання плаваючих зв’язків для 
динамічного розвантаження. ГЗ моделюється 
у диференціальному наближенні (за малих 
збурень форми ГЗ). Ця динамічна модель є 
двовимірною без урахування згинальної жор-
сткості ГЗ, без проміжних елементів ГЗ.

У роботі [33] розглянуто застосування ме-
тоду динамічної оптимізації траєкторії вільно 
плаваючого кабелю в товщі води. Розгляну-
то модель у тривимірній системі координат 
із розбивкою ГЗ на елементи, пов’язані між 
собою. Кабель моделюється як ланцюжок 
жорстких стрижнів, з’єднаних один з одним 
шарнірами із двома ступенями свободи, які 
можуть описувати вигин кабелю у двох пло-
щинах (три координати). Кабель вважається 
дуже гнучким, але не здатним до подовжен-
ня. Ця модель дає можливість отримувати 
траєкторію руху судна і кабелю, однак без 
урахування зміни гідродинамічних характе-
ристик кабелю, що недостатньо для всебіч-
ного вивчення динаміки ГЗ.

Нині при проектуванні МПС з ГЗ необ-
хідно використовувати нові ММ опису дина-
міки МПС із ГЗ, які дозволять відповісти на 
питання проектування з максимальним ура-
хуванням їх експлуатаційних властивостей.
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Моделі динаміки ГЗ вимагають додатко-
вих досліджень стосовно конкретних схем 
(нових завдань механіки ГЗ) і конкретних 
збурень. У наявних розрахунках ГЗ вико-
ристовуються переважно ММ для ідеальних 
круглих перерізів.

Сьогодні актуальною є задача оператив-
ного розрахунку зусиль у ГЗ для завдань до-
слідницького проектування та використання 
у системах автоматичного управління МПС 
у реальному масштабі часу.

Мета дослідження. Метою дослідження 
є доповнення розробленої раніше ММ дина-
міки ГЗ МПС методом визначення векторів 
узагальнених сил вигину і крутіння ГЗ та 
перевірка впливу ЗЖ ГЗ на її прогин і силу 
розтягування на конкретних прикладах.

Методи, об’єкт та предмет дослідження. 
Як загальнонаукові методи дослідження ви-
користані аналіз, синтез, узагальнення, ана-
логія як гносеологічна основа моделювання, 
моделювання (вивчення об’єкта-оригінала) 
шляхом створення та дослідження його ко-
пії (моделі), яка має з оригіналом загальні 
властивості.

Як теоретичні методи дослідження вико-
ристані частинні теоретичні моделі та зако-
ни (формалізації, аксіоматичний, гіпотеза, 
теорії різного рівня).

Як емпіричні методи дослідження ви-
користані спостереження, експеримент  
(у нашому випадку модельний).

Об’єктом дослідження є ГЗ МПС  
(на прикладі ПБС).

Предметом дослідження роботи є до-
повнення розробленої раніше ММ динамі-
ки ГЗ МПС методом визначення векторів 
узагальнених сил вигину і крутіння ГЗ  
з метою удосконалення розробленої рані-
ше ММ ГЗ МПС.

Основний матеріал. Під час проекту-
вання (вибору) ГЗ необхідно враховувати 
зміну її власних характеристик у часі про-
тягом тривалої експлуатації:

− при гідростатичному обтисненні ГЗ 
змінює свою форму від ідеальної окруж-
ності;

− відбувається істотне розтягнення ГЗ 
по довжині, в т. ч. і внутрішніх жил елетро-
кабелів, внаслідок чого змінюється опір ГЗ;

− відбувається нерівномірне старіння і 
зношування оболонок і обплетення кабелів 
ГЗ, виготовлених із різних матеріалів;

− змінюється ЗЖ ГЗ залежно від гли-
бини занурення;

− можлива поява поперечної вібрації ГЗ 
в потоці води у квазістатичній і локальній ди-
наміці, що істотно впливає на їх надійність.

Аналіз наявних моделей динаміки ГЗ 
МПС показав, що у більшості моделей еле-
мента ГЗ МПС розглядають динаміку ГЗ 
при доволі малих переміщеннях і вигинах, 
що свідчить про актуальність удосконален-
ня розробленої ММ динаміки елемента ГЗ 
[34; 35] і дозволяє враховувати великі пере-
міщення ГЗ у складі МПС. Створена ММ 
двох пов’язаних елементів ГЗ МПС дала 
можливість розробити алгоритм розрахунку 
динаміки ГЗ при її великих переміщеннях і 
дозволяє вирішувати такі завдання, які в на-
явних ММ не враховувалися [34]:

1. Визначати зміну форми ГЗ і сил її 
натягу у процесі маневрування судна-носія 
(СН) ПБС і підводного апарату (ПА) з ура-
хуванням морського хвилювання, підводних 
течій, вітрових навантажень на СН, глибини 
моря та її зміни в заданій акваторії, маси та 
пружних властивостей ГС.

2. Визначати відносне положення СН  
і ПА у процесі їх маневрування.

3. Визначати резонансні режими розтя-
гування ГЗ і максимальні навантаження на 
ГЗ для оцінки її міцності у процесі маневру-
вання СН і ПА.

4. Визначати режими маневрування 
МПС, що призводять до вібрації погпнооб-
тічних ГЗ у потоці.

5. Визначати зусилля розтягування в ГЗ.
6. Визначити систему рівнянь, які опи-

сують динаміку елемента ГЗ від наванта-
ження і повороту.

7. Розробити алгоритм моделювання 
динаміки ГЗ, що дозволяє виконувати роз-
рахунки динаміки ГЗ МПС.

Створена ММ динаміки елемента ГС до-
зволяє враховувати [36]:

1. рух СН, який визначається такими 
факторами: хвилюванням поверхні моря; 
кінематичними характеристиками руху СН, 
швидкістю морської течії;
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2. особливості конструкції ГЗ, що 
впливають на функціональні характеристи-
ки МПС і визначаються такими факторами: 
довжиною і зміною довжини ГЗ у процесі 
руху СН; пружністю і міцністю ГЗ; позитив-
ною або негативною плавучістю ГЗ, а також 
вантажів, поплавців і буїв, з’єднаних із ГЗ; 
силами гідродинамічного опору ГЗ у проце-
сі його руху у воді; силами, котрі діють на 
корінний та ходовий кінці ГЗ;

3. рух ПА, який визначається такими фак-
торами: масою і плавучістю ПА; відносним 
розташуванням ПА щодо СН і кінематичними 
характеристиками його руху; силами гідроди-
намічного опору ПА у процесі його руху у воді;

4. вплив перешкод на шляху руху ПА і 
ГЗ, котрий визначається такими факторами: 
розташуванням перешкод у воді; розмірами 
перешкод; кінематичними характеристика-
ми руху перешкод.

Розроблені математична модель дина-
міки ГЗ і алгоритм ММ опису динаміки 
ГС МПС дозволять проектантові МПС, що 
мають у своєму складі ГЗ, більш якісно й 
оперативно проектувати практично всі кла-
си МПС. Оригінальність ММ динаміки ГЗ 
полягає в тому, що ММ динаміки МПС з ГЗ 
включає не тільки рівняння для ГЗ, але і рів-
няння динаміки СН та буксованого ПА, рух 
яких визначає граничні умови у вузлах ГЗ з 
номерами i = 0 та i = N.

На відміну від розглянутих більш про-
стих моделей опису динаміки ГЗ, отримані 
рівняння динаміки елемента ГЗ МПС дозво-
ляють описувати значні величини його пе-
реміщень у складі ГЗ МПС.

Докладний опис розробленої ММ ГЗ 
МПС приведено у [34–38].

1. Метод моделювання ІЖ
Доповнимо розроблену раніше ММ  

[34–38] методом визначення векторів  
узагальнених сил вигину і крутіння ГЗ.

Для вирішення цієї проблеми роз-
роблено метод визначення векторів 
       

Q Q Q Q Q Q Q Qi i i i i i i i− + − +1 1 1 11 2 1 2

χ χ χ χ τ τ τ τ, , , , , , , за допомогою 
чисельних методів обчислення похідних та 
інтегралів, що входять у формули (13) – (20). 
Вектори узагальнених сил вигину і крутіння 
(
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χ χ χ χ τ τ τ τ, , , , , , , ) можна обчис-
лити за формулами (13) – (20) [38]
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проте процес їх визначення пов’язаний із 
великими проблемами обчислення похідних 
та інтегралів в аналітичному вигляді.

Розглянемо цей метод на прикладі обчис-
лення координат вектора 



Qi−1
χ . Вектор уза-

гальнених координат у вузлі ГЗ з номером 
i-1, відповідно до (3.190) [38, с. 273], визна-
чається формулою
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тоді квадрат кривизни ГЗ у цьому вузлі за-
лежить від компонентів вектора
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Похідну в підінтегральному вираженні 
(8) можна було б обчислювати за допомогою 
кінцевих різниць
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проте в разі відсутності змін узагальнених 
координат вузлів ГЗ (наприклад, у випадку 
плоскої симетрії руху ГЗ або в окремі мо-
менти часу) у формулі (18) виникає невизна-
ченість типу 0/0, що не дозволяє визначити 
похідну. Щоб виключити появи невизначе-
ності 0/0, замість формули (18) використо-
вуємо формулу
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де ∆е – збурення узагальнених координат ГС.
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Величину ∆е вибирали набагато менше, 
ніж параметри ГЗ. Для лінійних складових 
координат ГЗ ∆е задавали не більше 10-4 від 
довжини елемента ГЗ (l)), а для напрямних 
косинусів – не більше 10-6. На відміну від 
формули (18), у формулі (19) використову-
вали центральні різниці для апроксимації 
похідної, що забезпечують другий порядок 
точності її апроксимації, а також що не по-
рушують симетрію руху ГЗ за її наявності.

Вектор узагальнених координат з ураху-
ванням його деталізації



e x y z x y z x y z x y zl l l l l l l
T= ′ ′ ′ ′ ′ ′{ }0 0 0 0 0 0 0β β ,   (20)

де βk – кути повороту поперечних пере- 
різів ГЗ в кінцевих точках елемента від-
носно нормалі n репера Френе осьової лінії 
(див. рис. 3.15) [38, с. 255];
l – довжина осьової лінії елементу ГЗ.

У формулі (21)

β β β( ) ( / ) /ð ð l ð ll= ⋅ − + ⋅0 1 .        (21)

У координатній формі похідні (23) визна-
чаються формулами

Функція квадрата кривизни χ осьової лі-
нії щодо головних осей інерції площі попе-
речного перерізу зі згинальною жорсткістю 
EJ і кривизною осьової лінії не залежить у 
явному вигляді від β, тому
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Інтеграл від похідних (22) – (27), що вхо-
дить у (8), обчислювали за методом Сімпсо-
на, а складові частини вектора
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=

1
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де Lk – парна кількість відрізків однакової 
довжини на інтервалі інтегрування 0 1,[ ] ; 
k Lk∈ [ ]0 2, /  – номер вузла на подвійному 
інтервалі інтегрування.

Аналогічним чином обчислюються скла-
дові частини інших векторів

  

Q Q Qi i i1 2 1
χ χ χ, , + .

На відміну від векторів 
   

Q Q Q Qi i i i− +1 11 2

χ χ χ χ, , ,
, обчислення 

   

Q Q Q Qi i i i− +1 11 2

τ τ τ τ, , ,  має особли-
вості, пов’язані із залежністю відносного 
кута кручення поперечного перерізу ГЗ від 
похідної кута повороту поперечного пере-
різу ∂ ∂β / p  (3.86) [38, с. 258]. Кут поворо-
ту поперечного перерізу β апроксимуваний  
лінійними функціями в межах довжини  
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елемента ГЗ (3.59) [38, с. 255], тому у вузлах 
ГЗ похідна ∂ ∂β / p  не визначена (має кінце-
вий розрив). Щоб його виключити, вико-
ристовували центральні кінцеві різниці для 
апроксимації ∂ ∂β / p
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де ∆β – збурення кута кручення ГЗ, що не 
перевищують 0,1. Інші елементи векторів
   

Q Q Q Qi i i i− +1 11 2

τ τ τ τ, , ,  обчислювали аналогічно до 
формул (22)– (27).

До переваг запропонованого методу ви-
значення 

       

Q Q Q Q Q Q Q Qi i i i i i i i− + − +1 1 1 11 2 1 2

χ χ χ χ τ τ τ τ, , , , , , ,  

необхідно віднести його алгоритміч-
ність, яка істотно полегшує обчислен-
ня 
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χ χ χ χ τ τ τ τ, , , , , , ,  у 
комп’ютерній програмі [39].

На кожному часовому n + 1 шарі рішення 
системи рівнянь (3.247) [38, с. 280] викону-
вали за двокроковою схемою «предиктор» – 
«коректор» за формулами (3.262) [38, с. 281] і 
(3.264) [38, с. 282]. На відміну від вектора
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їх у формули (22) – (28) і використовували 
отримані величини( )
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Аналогічним чином обчислюють-
ся складові частини інших векторів 
      

Q Q Q Q Q Q Qi i i i i i i1 2 1 21 1 1
χ χ χ τ τ τ τ, , , , , ,+ − + .

2. Приклад використання розроблено-
го методу моделювання ГЗ із застосуван-
ням уточнення розробленої ММ динаміки 
ГЗ МПС

Приклади впливу ЗЖ ГЗ на її прогин і 
силу розтягування наведені у [40].

Приклад № 1 [40]. Розглянемо результати 
моделювання буксирування ПА за допомо-
гою ГС, закріпленої на СН, на прикладі роз-
рахунку з [41]. Судно-буксирувальник (СБ) 
пов’язане з буксованим носієм (БН) кабель-
буксиром (КБ) діаметром 30 мм, довжиною 
400 м, жорсткість КБ 6,75·107 Н, погонна 
маса 1,43 кг/м. До БН приєднано стабілі-
зуючу ділянку додаткового каната нульової 
плавучості, що створює за швидкості букси-
рування 3 м/с зусилля (FБН) 1 кН. БН є кру-
говий циліндр (діаметром 0,8 м, довжиною  
2 м, масою 1030,44 кг, за якої забезпечується 
його нульова плавучість). Коефіцієнти опо-
ру БН Сх=Сz= 0,77, КБ Сn= 1,35, Сτ= 0,04. 
Схема буксирування показана на рис. 1 [41].

Рис. 1. Схема буксирування БН

На рис. 2 [40] показана лінія КБ, розра-
хована в роботі [41, с. 144–146] без ураху-
вання гідродинамічного опору КБ, а також 
лінії, розраховані за розробленою ММ без 
урахування гідродинамічного опору КБ і з 
його урахуванням. Штриховими лініями по-
казані форми ГЗ з урахуванням їх ЗЖ.

На рис. 3 [40] показано розподіл сили 
натягу уздовж КБ в напрямку координати S 
(позначення на рис. 3 аналогічні до позна-
чень на рис. 2).

З рис. 2 і 3 випливає, що результати мо-
делювання узгоджуються з розрахунками, 

Рис. 2. Лінія КБ, розрахована в роботі [41], без урахування гідродинамічного опору КБ (лілова лінія), 
а також лінії, розраховані за розробленою моделлю без урахування гідродинамічного опору КБ (синя 
лінія) і з його урахуванням (червона лінія)
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наведеними в [41], без урахування гідро-
динамічного опору КБ. Облік опору КБ за 
математичного моделювання призводить до 
зменшення глибини його занурення, що від-
повідає фізичним законам. У цьому випадку 
відносний діаметр ГЗ дорівнює 0,075%, тому 
вплив ЗЖ ГЗ на її форму і натяг дуже малий.

Приклад № 2 [40]. Розглянемо вплив ЗЖ 
GJ на прогин ГЗ і її розтягнення на розгля-
нутому раніше прикладі прогину ГЗ, але, 
на відміну від нього, ГЗ має форму цилін-
дричної труби із внутрішньою порожни-
ною діаметром 900 мм. Зовнішній діаметр 

ГЗ дорівнює 1 000 мм. Погонна маса ГЗ  
1 164 кг/м. Початкова довжина ГЗ, яка зна-
ходиться у воді, дорівнює 100 м. Кінці ГЗ не-
рухомі та розташовані на однаковій глибині. 
Щільність матеріалу ГЗ 7 800 кг/м3, а його 
модуль Юнга 2·1011 Па. ГЗ розділений на 
10 елементів. Нормальний коефіцієнт гідро-
динамічного опору ГЗ дорівнює 1,35, а тан-
генціальний – 0,04. Результати моделювання 
прогину цього ГЗ наведені на рис. 4–7.

Як випливає із цих даних, ЗЖ ГЗ змен-
шує максимальний прогин ГЗ приблизно у 
2 рази, а силу розтягування ГЗ – у 2,5 рази.

Рис. 3. Розподіл сили натягу уздовж КБ в напрямку координати S

Рис. 4. Зміна прогину ГЗ зовнішнім діаметром 1 000 мм і внутрішнім діаметром 900 мм  
(1 – без урахування згинальної жорсткості ГЗ; 2 – з урахуванням ЗЖ ГЗ)
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Рис. 5. Вплив ЗЖ ГЗ зовнішнім діаметром 1 000 мм і внутрішнім діаметром 900 мм на зміну  
її прогину

Рис. 6. Зміна сили розтягування ГЗ зовнішнім діаметром 1 000 мм і внутрішнім діаметром  
900 мм (1 – без урахування ІЖ ГС; 2 – з урахуванням ЗЖ ГЗ)

Рис. 7. Вплив ЗЖ ГЗ зовнішнім діаметром 1 000 мм і внутрішнім діаметром 900 мм на зміну 
сили розтягування
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Нижче наведені приклади вікон 
комп’ютерної програми для розрахунків 
сили розтягування ГЗ без урахування ЗЖ 
(рис. 8 – врахований зовнішній діаметр ГЗ, 
рис. 9 – враховані зовнішній і внутрішній 
діаметри ГС) [39].

На рис. 10 наведено приклад вікна 
комп’ютерної програми для розрахун-

ків сили розтягування ГС з урахуванням  
зовнішнього і внутрішнього діаметрів ГЗ,  
а також ЗЖ ГЗ.

З отриманих даних випливає, що при від-
носному діаметрі ГЗ (відношення діаметра 
ГЗ до її довжині) менше 0,1% вплив ЗЖ ГЗ 
на її прогин і натяг дуже малий та істотно 
залежить від діаметра ГЗ.

Рис. 8. Приклад вікна комп’ютерної програми для розрахунків без урахування ЗЖ (врахований зовнішній діаметр ГЗ)

Рис. 9. Приклад вікна комп’ютерної програми для розрахунків без урахування ЗЖ (враховані зовнішній і внутрішній 
діаметри ГЗ)
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Обговорення отриманих результатів. 
ЗЖ ГЗ зменшує її максимальний прогин: 
чим більше діаметр ГЗ, тим більше його 
прогин. Тому в однакові моменти часу зміна 
прогину ГЗ і його натягу під дією ЗЖ при-
зводить до великих відмінностей цих вели-
чин, тоді як амплітуди їх коливань відрізня-
ються у межах відмінності їхніх середніх 
значень. Це підтверджується результатами 
моделювання буксирування ПА за допомо-
гою ГЗ, закріпленого на СН, на прикладі 
розрахунку з [41].

Вплив ЗЖ ГЗ (GJ) на прогин ГЗ і його 
розтягнення істотно збільшується, коли ГЗ 
має форму циліндричної труби. Збільшення 
внутрішнього діаметра труби призводить до 
більшого зменшення жорсткості розтягу-
вання ГЗ (ЕА) порівняно зі ЗЖ ГЗ (GJ), тому 
вплив на прогин ГЗ і її розтягнення ЗЖ GJ 
зростає.

Структура комп’ютерної програми (КП) 
[39] дозволяє розширювати наявну КП мо-
делювання динаміки ГЗ МПС і МПС з ГЗ 
для вирішення нових (додаткових) завдань:

1. для опису режиму буксирування ГЗ 
(47–53 фізичних параметрів враховуються в 
КП) [42];

2. для опису зіткнення – з перешкодами  
(56 фізичних параметрів враховуються в КП) [43];

3. для опису удару по ГЗ зустрічного 
стороннього об’єкта (66 фізичних параме-
трів враховується в КП) [43];

4. для опису режиму циркуляції СН із БПА 
(61 фізичний параметр враховується в КП) [44];

5. для опису режиму буїв нейтральної 
плавучості (БНП) на якорі (61 фізичний па-
раметр враховується в КП) [45];

6. для опису режиму урахування зги-
нальної жорсткості та розтягування ГЗ  
(67 фізичних параметрів враховуються в КП);

7. для опису режиму урахування жор-
сткості крутіння ГЗ (67 фізичних параме-
трів враховуються в КП).

Висновки. Уточнена ММ динаміки ГЗ 
МПС дозволяє: враховувати вплив її зги-
нальної жорсткості на її прогин і силу роз-
тягування; більш якісно й оперативно про-
ектувати практично всі класи МПС, котрі 
мають у своєму складі ГЗ.

Оригінальність запропонованої ММ ди-
наміки ГЗ полягає в тому, що ММ динаміки 
МПС із ГЗ включає не тільки рівняння для 
ГЗ, але і рівняння динаміки СН і буксовано-
го ПА.

Рис. 10. Приклад вікна комп’ютерної програми для розрахунків (враховані зовнішній і внутрішній діаметри ГЗ,  
а також ЗЖ ГЗ)
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Abstract. The general problems of charging powerful lithium-ion batteries in marine 
applications, in particular on zero-emission electric ferries, are considered, provided that 
they are charged to a sufficient energy level for a short time of each docking, which is only 
4–5 minutes. For such applications, the most acceptable use of wireless contactless inductive 
energy transfer, which allows you to perform safe and fully automated charging operations 
with the best use of limited docking time. However, the introduction of inductive charging 
technology in the maritime sector requires taking into account some features and solving 
related technical problems: 1) in contrast to land vehicles (electric cars, electric buses, trams), 
ships require a much higher level of transmitted power, so the marine inductive charger 
must have a rated power of the order of a few megawatts; 2) during charging the vessel 
can move relative to the stationary part of the charging system due to the combined action 
of wind, waves and change of draft during loading and unloading, ie the efficiency of the 
inductive charging system must be independent of shift and change of mutual arrangement 
of inductive communication elements ( coils), as well as the length of the air gap between 
them. The purpose of this work is to analyze the areas of improvement of modern inductive 
charging systems for battery ships by finding the principles of invariance of transmitted 
power (charging current) and energy efficiency of these systems to change the conditions of 
inductive communication. The sequential-serial configuration of the compensated inductive 
charging system with a controlled voltage inverter and a diode rectifier is considered in the 
article, a mathematical model of the system is proposed and its research in the frequency 
domain is performed. For the first time, the dependences of the energy characteristics of the 
system on the operating frequency are obtained and investigated. According to the results 
of these studies, new principles of stabilization of transmitted power (charging current) and 
providing a single power factor in the entire range of changes in the inductive coupling, 
which are implemented by adjusting the frequency at constant output voltage of the inverter; 
received recommendations for improving energy efficiency through the use of non-resonant 
modes under the condition of changing the inductive coupling. The use of these results will 
reduce the required installed capacity of the inductive charging system, hence its weight and 
dimensions, and minimize the charging time of batteries of electric marine vessels.

Key words: inductive power transfer, transmitted power, magnetic coupling, high-
power inductive charging systems, resonant circuits, stabilization of charging current, 
voltage control, frequency control.
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Анотація. У статті розглядаються загальні проблеми зарядки потужних літій-іонних акумуляторів у мор-
ських застосуваннях, зокрема на електричних поромах із нульовим рівнем викидів, за умови підзарядки 
до достатнього рівня енергії за короткий час кожного стикування, який становить лише 4–5 хв. Для таких 
застосувань найбільш прийнятне використання бездротової безконтактної індуктивної передачі енергії, 
що дозволяє виконувати безпечні та повністю автоматизовані операції підзарядки із кращим викорис-
танням обмеженого часу стикування, проте впровадження технології індуктивної зарядки у морському 
секторі вимагає врахування деяких особливостей і вирішення пов’язаних із ними технічних проблем: 
1) на відміну від наземних транспортних засобів (електромобілів, електробусів, трамваїв) для суден по-
трібен значно вищий рівень потужності, що передається, тому морський індуктивний зарядний пристрій 
повинен мати номінальну потужність близько кількох одиниць мегават; 2) під час зарядки судно може 
переміщуватися відносно нерухомої частини зарядної системи через комбіновану дію вітру, хвиль і зміну 
осадки під час завантаження і вивантаження, тобто ефективність індуктивної зарядної системи повинна 
бути незалежною від зсуву і зміни взаємного розташування елементів індуктивного зв’язку (котушок), 
а також довжини повітряного проміжку між ними. Метою роботи є аналіз напрямів удосконалення су-
часних індуктивних зарядних систем для акумуляторних морських суден шляхом пошуку принципів 
забезпечення інваріантності переданої потужності (зарядного струму) і показників енергоефективності 
зазначених систем до зміни умов індуктивного зв’язку. У статті розглянута послідовно-послідовна кон-
фігурація компенсованої індуктивної зарядної системи з керованим інвертором напруги та діодним ви-
прямлячем, запропоновано математичну модель системи та виконано її дослідження в частотній області. 
Вперше отримані та досліджені залежності енергетичних характеристик системи від робочої частоти. 
За результатами зазначених досліджень сформульовані нові принципи стабілізації переданої потужності 
(зарядного струму) і забезпечення одиничного коефіцієнта потужності у всьому діапазоні зміни коефі-
цієнта індуктивного зв’язку, що реалізуються за рахунок регулювання частоти при незмінній вихідній 
напрузі інвертора; одержані рекомендації щодо покращення енергоефективності шляхом використання 
нерезонансних режимів за умови зміни індуктивного зв’язку. Використання зазначених результатів до-
зволить зменшити необхідну встановлену потужність індуктивної зарядної системи, а отже, її вагу і га-
барити, та мінімізувати час зарядки акумуляторів електричних морських суден.

Ключові слова: індуктивна передача енергії, передана потужність, магнітний зв’язок, потужні 
індуктивні зарядні системи, резонансні кола, стабілізація зарядного струму, регулювання напруги, 
регулювання частоти.
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Постановка проблеми. Технології без-
дротової індуктивної передачі енергії (IPT) 
швидко розвиваються протягом останніх де-
сятиліть [1–4]. Зокрема, значні дослідження 
та зусилля з розвитку нині направлені на за-
рядку акумуляторів електромобілів [2; 4–6]. 
Нещодавно були продемонстровані системи 
для статичної та динамічної бездротової за-
рядки автомобільного та залізничного тран-
спорту з рівнями потужності, що досяга-
ють кількох сотень кВт у бік діапазону MW  
[2; 4; 6–8]. У системах IPT великої потуж-
ності зі слабким зв’язком між котушками 
застосовуються ємнісні компенсаційні еле-
менти для забезпечення резонансного ре-
жиму і компенсації великого споживання 
реактивної потужності внаслідок низької 
взаємної індуктивності. Основні топології 
застосованих компенсаційних кіл – серієс-
но-серієсна (SS) і серієсно-паралельна (SP), 
паралельно-послідовно-послідовна, пара-
лельно-серієсна і паралельно-паралельна 
(PP) – добре відомі та були об’єктом загаль-
ного аналізу та порівняння [9–11].

Оптимізація схемних рішень і методів 
управління для підвищення ефективності, 
надійності й основних енергетичних показ-
ників системи при можливих просторових 
зсувах котушок є активно досліджуваною 
сферою з декількома можливими підходами 
[10–18]. Пропонувалися також більш склад-
ні компенсаційні кола, що включають ком-
бінації послідовно-паралельно з’єднаних 
ємностей [12] і / або додаткових індуктив-
ностей [19; 20]. Деякі з цих топологій по-
казали багатообіцяючі характеристики з 
погляду зниження напруг і струмів в еле-
ментах силових перетворювачів за змін на-
вантаження і / або умов зв’язку [12; 19–22], 
однак підвищена складність і потреба в до-
даткових реактивних компонентах роблять 

такі топології менш бажаними для установок 
із дуже високою потужністю. Пристрої з до-
датковими індуктивностями і / або ємностя-
ми в діапазоні потужності порядку одиниць 
MW, описані у [8; 23], мають значну додану 
вартість, складність, вагу й об’єм. Для заряд-
них установок великої потужності найбільш 
прийнятною є проста SS-топологія системи 
IPT, яка забезпечує лише невеликий вплив 
на залежність вибіру резонансної частоти від 
зміни навантаження й умов зв’язку, що від-
буваються під час роботи [8; 11]. Системи 
IPT із SS-компенсацією можуть також бути 
симетричними, що призводить до спрощен-
ня конструкції котушок, особливо коли ве-
личини вхідної / вихідної напруги однакові. 
Характеристики джерела струму на переда-
вальній стороні також підходять для забезпе-
чення швидкої зарядки акумуляторів. Більш 
того, серієсна компенсація на передавальній 
стороні дозволяє безпосередньо використо-
вувати традиційні топології перетворювача 
напруги, без необхідності в додатковій по-
слідовної індуктивності або іншого опору 
в колі перетворення. Для будь-якої системи 
IPT, призначеної для роботи з максималь-
ним ККД при найменшому навантаженні та 
за певних умов зв’язку, при зміні цих умов 
ККД може знизитися, якщо тільки не здій-
снюється активне управління еквівалент-
ним опором навантаження і / або резонанс-
ною частотою системи. На високих рівнях 
потужності узгодження навантаження при 
управлінні необхідним потоком енергії за-
звичай досягається за рахунок використання 
активних перетворювачів на обох сторонах 
IPT [4; 15–18], однак використання на сторо-
ні приймача пасивного діодного випрямляча 
замість активного високочастотного перетво-
рювача великої потужності спрощує систему 
і дозволяє знизити її вартість.
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Виокремлення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми. У статті роз-
глядається актуальна проблема проекту-
вання системи IPT високої потужності, при-
йнятної для роботи за великих змін умов 
зв’язку між передавальною і приймаль-
ною котушками через відносне зміщення 
або несоосності. Пропонується проста 
конфігурація системи із SS-компенсацією 
і доданими випрямлячем, вхід якого під-
ключений до приймаючої сторони, а ви-
хід – до постійної напруги акумулятора. 
Чутливість зв’язку до відносного перемі-
щення залежить від фізичної конструкції 
котушок (тобто форми, розміру і т. д.) [11; 
12]. На цьому рівні не розглядається елек-
тромагнітна конструкція котушок, замість 
цього виконано аналіз фундаментальних 
властивостей і відповідні математичних 
співвідношень SS-компенсованих сис-
тем IPT, які передають енергію між дво-
ма джерелами напруги постійного струму 
при фіксованій величині напруги наванта-
ження. Зокрема, найбільший інтерес пред-
ставляють математичні моделі частотних 
характеристик таких систем і аналіз впли-
ву цих характеристик та обраної стратегії 
управління на рейтингові вимоги до по-
тужності напівпровідникових перетворю-
вачів у складі ІРТ. Подальші дослідження 
вестимуться у напрямі пошуку узгодже-
ного підбору параметрів резонансних кіл 
і стратегії управління частотою з метою 
мінімізації значення встановленої потуж-
ності перетворювачів, а отже, їх габари-
тів, ваги та вартості.

Мета дослідження. Метою роботи є 
аналіз напрямів удосконалення сучасних 
індуктивних зарядних систем, зокрема для 
акумуляторних морських суден, шляхом по-
шуку принципів забезпечення стабілізації 
переданої потужності (зарядного струму) й 
інваріантності показників енергоефектив-
ності зазначених систем до зміни умов ін-
дуктивного зв’язку.

Основний матеріал (результати). 
Основні характеристики й обмеження ре-
зонансних SS-компенсованих систем IPT 
з постійним опором навантаження (CR)  
У простій SS-компенсованій системі на 
рис. 1 передавальна котушка збуджується 
вихідною напругою H-моста інверторного 
перетворювача Uперед(t). Зазвичай Uперед(t)  
є періодичною трирівневою кривою прямо-
кутно-ступінчастої форми з регульованою 
основною частотою. Амплітуда Uперед(t) зна-
ходиться в межах, визначених вхідною по-
стійною напругою Udc,вх . Сигнали змінного 
струму і напруги на виході приймального 
резонансного кола і випрямляються діодним 
мостом, до вихідних клем якого підключено 
навантаження з постійною напругою (CVL) 
– акумуляторна батарея. У літературі харак-
теристики системи на рис. 1 зазвичай ви-
вчаються шляхом введення двох основних 
припущень, що призводять до простої екві-
валентної схеми, показаної на рис. 2:

− Гармонічна апроксимація; припуска-
ється, що всі напруги та струми у системі є 
синусоїдальними.

− Навантаження представляється екві-
валентним опором.

Рис. 1. Обрана топологія системи індукційної передачі енергії з постійною напругою навантаження
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Діапазон зміни комплексів діючих зна-
чень вхідної та вихідної напруги перетво-
рювача

𝟎𝟎𝟎𝟎 ≤ 𝑼𝑼𝑼𝑼перед ≤
𝟐𝟐𝟐𝟐√𝟐𝟐𝟐𝟐
𝝅𝝅𝝅𝝅
∙ 𝑼𝑼𝑼𝑼𝒅𝒅𝒅𝒅с,вх , 𝑼𝑼𝑼𝑼прийм  = 𝟐𝟐𝟐𝟐√𝟐𝟐𝟐𝟐

𝝅𝝅𝝅𝝅
 ∙ 𝑼𝑼𝑼𝑼𝒅𝒅𝒅𝒅с,вих            (1)

Еквівалентне навантаження виражається як [24]:

𝑹𝑹𝑹𝑹ек = 𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑰𝑰𝑰𝑰прийм

= 𝟖𝟖𝟖𝟖
𝝅𝝅𝝅𝝅𝟐𝟐𝟐𝟐
∙ 𝑼𝑼𝑼𝑼𝒅𝒅𝒅𝒅с,вих

𝑰𝑰𝑰𝑰𝒅𝒅𝒅𝒅с,вих
           (2)

   (1)

Еквівалентне навантаження виражається 
як [24]:

𝟎𝟎𝟎𝟎 ≤ 𝑼𝑼𝑼𝑼перед ≤
𝟐𝟐𝟐𝟐√𝟐𝟐𝟐𝟐
𝝅𝝅𝝅𝝅
∙ 𝑼𝑼𝑼𝑼𝒅𝒅𝒅𝒅с,вх , 𝑼𝑼𝑼𝑼прийм  = 𝟐𝟐𝟐𝟐√𝟐𝟐𝟐𝟐

𝝅𝝅𝝅𝝅
 ∙ 𝑼𝑼𝑼𝑼𝒅𝒅𝒅𝒅с,вих            (1)

Еквівалентне навантаження виражається як [24]:

𝑹𝑹𝑹𝑹ек = 𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑰𝑰𝑰𝑰прийм

= 𝟖𝟖𝟖𝟖
𝝅𝝅𝝅𝝅𝟐𝟐𝟐𝟐
∙ 𝑼𝑼𝑼𝑼𝒅𝒅𝒅𝒅с,вих

𝑰𝑰𝑰𝑰𝒅𝒅𝒅𝒅с,вих
           (2)             (2)

У [4] показано що максимальне досяжне 
значення ККД системи передачі потужнос-
ті, представленої на рис. 2, становить

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
𝟏𝟏𝟏𝟏+�𝟏𝟏𝟏𝟏+(𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐)

�
𝟐𝟐𝟐𝟐
          (3) 

 

𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑴𝑴𝑴𝑴
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

               (4) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = �𝑸𝑸𝑸𝑸𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐 = �𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟏𝟏𝟏𝟏

∙ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐

                 (5) 

 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,перед =  𝟏𝟏𝟏𝟏
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,прийм 
𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐
= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙ 𝒇𝒇𝒇𝒇𝟎𝟎𝟎𝟎            (6) 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹ек = 𝑹𝑹𝑹𝑹ек,совп = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐

∙ �𝟏𝟏𝟏𝟏 + (𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸)𝟐𝟐𝟐𝟐          (7) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝟎𝟎𝟎𝟎 =  𝑼𝑼𝑼𝑼перед∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑴𝑴𝑴𝑴

                 (8) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

= 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

        (9) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎     (10) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном   (11) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед ≈
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном            (12) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷вих =
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙�𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌

𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐
−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟐𝟐−
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐(𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟐𝟐𝟐− 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐
 )

=
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑹𝑹𝑹𝑹ек (𝝎𝝎𝝎𝝎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖)
      (13) 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑼𝑼𝑼𝑼перед

)𝟐𝟐𝟐𝟐             (14) 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼, 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌
 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌

         (15) 

            (3)

Коефіцієнт зв’язку k і добротність Q ви-
ражені через індуктивності L1 і L2 котушок і 
взаємну індуктивність M, а також послідовні 
еквівалентні опори R1 і R2, визначаються як:

k M
L L

=
⋅1 2

                     (4)

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
𝟏𝟏𝟏𝟏+�𝟏𝟏𝟏𝟏+(𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐)

�
𝟐𝟐𝟐𝟐
          (3) 

 

𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑴𝑴𝑴𝑴
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

               (4) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = �𝑸𝑸𝑸𝑸𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐 = �𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟏𝟏𝟏𝟏

∙ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐

                 (5) 

 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,перед =  𝟏𝟏𝟏𝟏
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,прийм 
𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐
= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙ 𝒇𝒇𝒇𝒇𝟎𝟎𝟎𝟎            (6) 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹ек = 𝑹𝑹𝑹𝑹ек,совп = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐

∙ �𝟏𝟏𝟏𝟏 + (𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸)𝟐𝟐𝟐𝟐          (7) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝟎𝟎𝟎𝟎 =  𝑼𝑼𝑼𝑼перед∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑴𝑴𝑴𝑴

                 (8) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

= 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

        (9) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎     (10) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном   (11) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед ≈
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном            (12) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷вих =
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙�𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌

𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐
−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟐𝟐−
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐(𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟐𝟐𝟐− 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐
 )

=
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑹𝑹𝑹𝑹ек (𝝎𝝎𝝎𝝎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖)
      (13) 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑼𝑼𝑼𝑼перед

)𝟐𝟐𝟐𝟐             (14) 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼, 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌
 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌

         (15) 

      (5)

Щоб максимізувати можливості передачі 
потужності та мінімізувати вимоги до вста-
новленої потужності передавального пере-
творювача, резонансні контури по обидві 
сторони від лінії зазвичай налаштовуються 
на одну і ту саму резонансну частоту 

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
𝟏𝟏𝟏𝟏+�𝟏𝟏𝟏𝟏+(𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐)

�
𝟐𝟐𝟐𝟐
          (3) 

 

𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑴𝑴𝑴𝑴
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

               (4) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = �𝑸𝑸𝑸𝑸𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐 = �𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟏𝟏𝟏𝟏

∙ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐

                 (5) 

 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,перед =  𝟏𝟏𝟏𝟏
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,прийм 
𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐
= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙ 𝒇𝒇𝒇𝒇𝟎𝟎𝟎𝟎            (6) 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹ек = 𝑹𝑹𝑹𝑹ек,совп = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐

∙ �𝟏𝟏𝟏𝟏 + (𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸)𝟐𝟐𝟐𝟐          (7) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝟎𝟎𝟎𝟎 =  𝑼𝑼𝑼𝑼перед∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑴𝑴𝑴𝑴

                 (8) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

= 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

        (9) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎     (10) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном   (11) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед ≈
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном            (12) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷вих =
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙�𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌

𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐
−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟐𝟐−
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐(𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟐𝟐𝟐− 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐
 )

=
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑹𝑹𝑹𝑹ек (𝝎𝝎𝝎𝝎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖)
      (13) 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑼𝑼𝑼𝑼перед

)𝟐𝟐𝟐𝟐             (14) 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼, 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌
 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌

         (15) 

:

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
𝟏𝟏𝟏𝟏+�𝟏𝟏𝟏𝟏+(𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐)

�
𝟐𝟐𝟐𝟐
          (3) 

 

𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑴𝑴𝑴𝑴
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

               (4) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = �𝑸𝑸𝑸𝑸𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐 = �𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟏𝟏𝟏𝟏

∙ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐

                 (5) 

 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,перед =  𝟏𝟏𝟏𝟏
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,прийм 
𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐
= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙ 𝒇𝒇𝒇𝒇𝟎𝟎𝟎𝟎            (6) 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹ек = 𝑹𝑹𝑹𝑹ек,совп = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐

∙ �𝟏𝟏𝟏𝟏 + (𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸)𝟐𝟐𝟐𝟐          (7) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝟎𝟎𝟎𝟎 =  𝑼𝑼𝑼𝑼перед∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑴𝑴𝑴𝑴

                 (8) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

= 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

        (9) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎     (10) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном   (11) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед ≈
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном            (12) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷вих =
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙�𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌

𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐
−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟐𝟐−
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐(𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟐𝟐𝟐− 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐
 )

=
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑹𝑹𝑹𝑹ек (𝝎𝝎𝝎𝝎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖)
      (13) 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑼𝑼𝑼𝑼перед

)𝟐𝟐𝟐𝟐             (14) 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼, 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌
 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌

         (15) 

    (6)

Максимальний ККД у (3) досягається 
тільки при роботі системи при резонансі й 

еквівалентним навантаженням приймально-
го контуру, ідеально узгодженим із внесе-
ним опором [11]:

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
𝟏𝟏𝟏𝟏+�𝟏𝟏𝟏𝟏+(𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐)

�
𝟐𝟐𝟐𝟐
          (3) 

 

𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑴𝑴𝑴𝑴
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

               (4) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = �𝑸𝑸𝑸𝑸𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐 = �𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟏𝟏𝟏𝟏

∙ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐

                 (5) 

 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,перед =  𝟏𝟏𝟏𝟏
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,прийм 
𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐
= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙ 𝒇𝒇𝒇𝒇𝟎𝟎𝟎𝟎            (6) 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹ек = 𝑹𝑹𝑹𝑹ек,совп = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐

∙ �𝟏𝟏𝟏𝟏 + (𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸)𝟐𝟐𝟐𝟐          (7) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝟎𝟎𝟎𝟎 =  𝑼𝑼𝑼𝑼перед∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑴𝑴𝑴𝑴

                 (8) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

= 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

        (9) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎     (10) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном   (11) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед ≈
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном            (12) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷вих =
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙�𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌

𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐
−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟐𝟐−
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐(𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟐𝟐𝟐− 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐
 )

=
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑹𝑹𝑹𝑹ек (𝝎𝝎𝝎𝝎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖)
      (13) 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑼𝑼𝑼𝑼перед

)𝟐𝟐𝟐𝟐             (14) 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼, 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌
 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌

         (15) 

    (7)

Нехтуючи втратами в компонентах схеми 
на рис. 2, номінальний потік потужності че-
рез індукційний зв’язок на певній резонанс-
ної частоті можна знайти з виразу

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
𝟏𝟏𝟏𝟏+�𝟏𝟏𝟏𝟏+(𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐)

�
𝟐𝟐𝟐𝟐
          (3) 

 

𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑴𝑴𝑴𝑴
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

               (4) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = �𝑸𝑸𝑸𝑸𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐 = �𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟏𝟏𝟏𝟏

∙ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐

                 (5) 

 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,перед =  𝟏𝟏𝟏𝟏
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,прийм 
𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐
= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙ 𝒇𝒇𝒇𝒇𝟎𝟎𝟎𝟎            (6) 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹ек = 𝑹𝑹𝑹𝑹ек,совп = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐

∙ �𝟏𝟏𝟏𝟏 + (𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸)𝟐𝟐𝟐𝟐          (7) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝟎𝟎𝟎𝟎 =  𝑼𝑼𝑼𝑼перед∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑴𝑴𝑴𝑴

                 (8) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

= 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

        (9) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎     (10) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном   (11) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед ≈
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном            (12) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷вих =
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙�𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌

𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐
−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟐𝟐−
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐(𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟐𝟐𝟐− 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐
 )

=
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑹𝑹𝑹𝑹ек (𝝎𝝎𝝎𝝎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖)
      (13) 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑼𝑼𝑼𝑼перед

)𝟐𝟐𝟐𝟐             (14) 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼, 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌
 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌

         (15) 

                  (8)

При взаємній індуктивності між переда-
вальною і приймальною котушками сталість 
потоку потужності може бути збережено 
шляхом регулювання Uперед. Для номінально-
го потоку потужності Pном при максимально-
му і мінімальному значеннях взаємної індук-
тивності виконуються такі співвідношення:

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
𝟏𝟏𝟏𝟏+�𝟏𝟏𝟏𝟏+(𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐)

�
𝟐𝟐𝟐𝟐
          (3) 

 

𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑴𝑴𝑴𝑴
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

               (4) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = �𝑸𝑸𝑸𝑸𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐 = �𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟏𝟏𝟏𝟏

∙ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐

                 (5) 

 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,перед =  𝟏𝟏𝟏𝟏
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,прийм 
𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐
= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙ 𝒇𝒇𝒇𝒇𝟎𝟎𝟎𝟎            (6) 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹ек = 𝑹𝑹𝑹𝑹ек,совп = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐

∙ �𝟏𝟏𝟏𝟏 + (𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸)𝟐𝟐𝟐𝟐          (7) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝟎𝟎𝟎𝟎 =  𝑼𝑼𝑼𝑼перед∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑴𝑴𝑴𝑴

                 (8) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

= 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

        (9) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎     (10) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном   (11) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед ≈
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном            (12) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷вих =
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙�𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌

𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐
−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟐𝟐−
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐(𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟐𝟐𝟐− 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐
 )

=
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑹𝑹𝑹𝑹ек (𝝎𝝎𝝎𝝎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖)
      (13) 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑼𝑼𝑼𝑼перед

)𝟐𝟐𝟐𝟐             (14) 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼, 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌
 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌

         (15) 

   (9)

Взаємні індуктивності M Mmin max,  та резо-
нансні частоти 

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
𝟏𝟏𝟏𝟏+�𝟏𝟏𝟏𝟏+(𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐)

�
𝟐𝟐𝟐𝟐
          (3) 

 

𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑴𝑴𝑴𝑴
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

               (4) 
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 відповідають міні-
мальному і максимальному зв’язку між ко-
тушками. Робота кола в режимі резонансу з 
регульованою амплітудою напруги Uперед за-
безпечує підтримку одиничного коефіцієн-
та потужності у всьому робочому діапазоні 
зміни взаємної індуктивності. Для системи 
без втрат це означає, що:

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
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𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌
 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌

         (15) 

 (10)

У цьому рівнянні Iперед,min – струм, необ-
хідний для передачі номінальної потужнос-
ті за максимального зв’язку (що відповідає 

Рис. 2. Еквівалентна схема IPT з SS-компенсацією за гармонічної апроксимації сигналів і представленні 
навантаження опором
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максимальній напрузі), а Iперед,max – струм, 
необхідний за мінімального зв’язку (що від-
повідає мінімальній напрузі). Використову-
ючи (9) і (10), максимальне значення вста-
новленої потужності H-подібного моста 
можна розрахувати таким чином:

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
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 )

=
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑹𝑹𝑹𝑹ек (𝝎𝝎𝝎𝝎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖)
      (13) 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑼𝑼𝑼𝑼перед

)𝟐𝟐𝟐𝟐             (14) 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼, 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌
 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌

         (15) 

  (11)

Для більшості слабкозв’язаних систем 
із SS- компенсацією припустимо приймати 
величини L1 і L2 постійними, внаслідок чого 
постійною буде і резонансна частота 

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
𝟏𝟏𝟏𝟏+�𝟏𝟏𝟏𝟏+(𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐)

�
𝟐𝟐𝟐𝟐
          (3) 

 

𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑴𝑴𝑴𝑴
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

               (4) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = �𝑸𝑸𝑸𝑸𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐 = �𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟏𝟏𝟏𝟏

∙ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐

                 (5) 

 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,перед =  𝟏𝟏𝟏𝟏
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,прийм 
𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐
= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙ 𝒇𝒇𝒇𝒇𝟎𝟎𝟎𝟎            (6) 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹ек = 𝑹𝑹𝑹𝑹ек,совп = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐

∙ �𝟏𝟏𝟏𝟏 + (𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸)𝟐𝟐𝟐𝟐          (7) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝟎𝟎𝟎𝟎 =  𝑼𝑼𝑼𝑼перед∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑴𝑴𝑴𝑴

                 (8) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

= 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

        (9) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎     (10) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном   (11) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед ≈
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном            (12) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷вих =
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙�𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌

𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐
−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟐𝟐−
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐(𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟐𝟐𝟐− 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐
 )

=
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑹𝑹𝑹𝑹ек (𝝎𝝎𝝎𝝎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖)
      (13) 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑼𝑼𝑼𝑼перед

)𝟐𝟐𝟐𝟐             (14) 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼, 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌
 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌

         (15) 

.  
З урахуванням (4) це означає, що значення M  
буде приблизно пропорційним коефіцієнту 
зв’язку. Таким чином, вираз (11) спрощуєть-
ся до виду [25; 23]:

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
𝟏𝟏𝟏𝟏+�𝟏𝟏𝟏𝟏+(𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐)

�
𝟐𝟐𝟐𝟐
          (3) 

 

𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑴𝑴𝑴𝑴
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

               (4) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = �𝑸𝑸𝑸𝑸𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐 = �𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟏𝟏𝟏𝟏

∙ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐

                 (5) 

 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,перед =  𝟏𝟏𝟏𝟏
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,прийм 
𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐
= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙ 𝒇𝒇𝒇𝒇𝟎𝟎𝟎𝟎            (6) 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹ек = 𝑹𝑹𝑹𝑹ек,совп = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐

∙ �𝟏𝟏𝟏𝟏 + (𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸)𝟐𝟐𝟐𝟐          (7) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝟎𝟎𝟎𝟎 =  𝑼𝑼𝑼𝑼перед∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑴𝑴𝑴𝑴

                 (8) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

= 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

        (9) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎     (10) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном   (11) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед ≈
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном            (12) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷вих =
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙�𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌

𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐
−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟐𝟐−
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐(𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟐𝟐𝟐− 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐
 )

=
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑹𝑹𝑹𝑹ек (𝝎𝝎𝝎𝝎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖)
      (13) 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑼𝑼𝑼𝑼перед

)𝟐𝟐𝟐𝟐             (14) 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼, 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌
 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌

         (15) 

            (12)

Наведене вище рівняння показує, що діа-
пазон зміни коефіцієнта зв’язку має великий 
вплив на величину необхідної встановленої 
потужності передавального перетворювача 
при роботі системи в режимі резонансу з ре-
гулюванням вхідної напруги.

Насправді необхідна величина встанов-
леної потужності для перетворювача пере-
давальної сторони в найгіршому випадку 
приблизно визначається співвідношенням 
між максимальним і мінімальним коефіці-
єнтами зв’язку. Таким чином, чим більший 
діапазон зміни k, тим вищим буде необхід-
ний номінал встановленої потужності за за-
даних конкретних рівнів напруги та струму.

Це проілюстровано на рис. 3 при зміні 
відношення поточного значення k до міні-
мального kmin в діапазоні від 1 до 3. На ма-
люнку добре видно, як передані напруга і 
струм будуть змінюватися залежно від цьо-
го відношення при звичайній роботі з фік-
сованою частотою резонансу і підтримці 
незмінного номінального потоку потужнос-
ті. На графіках Uперед і Iперед показані у від-
ношенні до своїх значень Uперед,max і Iперед,max, 
які відповідають максимальному значенню 
коефіцієнта зв’язку.

Стаціонарні частотні характеристи-
ки системи IPT з постійною напругою 
навантаження (CV). Під час дослідження 
частотних характеристик вихідної фізичної 
системи, представленої на рис. 1, наван-
таження не може бути змодельоване екві-
валентним постійним опором (ПС), як на  
рис. 2. Замість цього слід враховувати, що 
амплітуда напруги на навантаженні Uприйм 
залишатиметься незмінною, тоді як струм 
навантаження Ipick буде змінюватися при 
зміні частоти збудження. Таким чином, 
спільна дія діодного випрямляча і джерела 
постійної напруги навантаження призво-
дить до еквівалентної схеми заміщення для 
основної гармоніки, показаної на рис. 4.

Слід зазначити, що залежне джерело на-
пруги Uприйм враховує вплив навантаження 
на струм приймального контуру; зокрема, 
фаза напруги на контурі повинна дорівню-
вати фазі струму, який викликає перемикан-

Рис. 3. Залежності переданих напруги та струму від коефіцієнта зв’язку при підтримці незмінного 
номінального потоку потужності та фіксованій частоті резонансу
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ня полярності діодів випрямного моста, що 
призводить до нелінійного поведінки всього 
кола. Використовуючи класичну теорію кіл 
і з огляду на прийняті припущення, опи-
сані вище, можна знайти у замкнутій фор-
мі вирази для струмів і напруг у системі.  
В ідеальному випадку котушок без актив-
них втрат потужність, що передається у на-
вантаження, визначається відносно простим 
виразом:

 

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
𝟏𝟏𝟏𝟏+�𝟏𝟏𝟏𝟏+(𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐)

�
𝟐𝟐𝟐𝟐
          (3) 

 

𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑴𝑴𝑴𝑴
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

               (4) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = �𝑸𝑸𝑸𝑸𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐 = �𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟏𝟏𝟏𝟏

∙ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐

                 (5) 

 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,перед =  𝟏𝟏𝟏𝟏
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,прийм 
𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐
= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙ 𝒇𝒇𝒇𝒇𝟎𝟎𝟎𝟎            (6) 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹ек = 𝑹𝑹𝑹𝑹ек,совп = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐

∙ �𝟏𝟏𝟏𝟏 + (𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸)𝟐𝟐𝟐𝟐          (7) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝟎𝟎𝟎𝟎 =  𝑼𝑼𝑼𝑼перед∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑴𝑴𝑴𝑴

                 (8) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

= 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

        (9) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎     (10) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном   (11) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед ≈
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном            (12) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷вих =
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙�𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌

𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐
−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟐𝟐−
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐(𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟐𝟐𝟐− 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐
 )

=
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑹𝑹𝑹𝑹ек (𝝎𝝎𝝎𝝎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖)
      (13) 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑼𝑼𝑼𝑼перед

)𝟐𝟐𝟐𝟐             (14) 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼, 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌
 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌

         (15) 

 (13)

де коефіцієнт дисбалансу xu знаходиться за 
формулою

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
𝟏𝟏𝟏𝟏+�𝟏𝟏𝟏𝟏+(𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐)

�
𝟐𝟐𝟐𝟐
          (3) 

 

𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑴𝑴𝑴𝑴
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

               (4) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = �𝑸𝑸𝑸𝑸𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐 = �𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟏𝟏𝟏𝟏

∙ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐

                 (5) 

 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,перед =  𝟏𝟏𝟏𝟏
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,прийм 
𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐
= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙ 𝒇𝒇𝒇𝒇𝟎𝟎𝟎𝟎            (6) 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹ек = 𝑹𝑹𝑹𝑹ек,совп = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐

∙ �𝟏𝟏𝟏𝟏 + (𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸)𝟐𝟐𝟐𝟐          (7) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝟎𝟎𝟎𝟎 =  𝑼𝑼𝑼𝑼перед∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑴𝑴𝑴𝑴

                 (8) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

= 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

        (9) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎     (10) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном   (11) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед ≈
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном            (12) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷вих =
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙�𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌

𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐
−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟐𝟐−
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐(𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟐𝟐𝟐− 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐
 )

=
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑹𝑹𝑹𝑹ек (𝝎𝝎𝝎𝝎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖)
      (13) 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑼𝑼𝑼𝑼перед

)𝟐𝟐𝟐𝟐             (14) 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼, 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌
 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌

         (15) 

               (14)

Вираз у (13) має сенс тільки тоді, коли 
результуючий потік потужності дійсний і 
позитивний, що відповідає роботі діодного 
випрямляча в межах режиму безперервної 
провідності вентилів. Для xu ″ 1  частотний 
діапазон, у якому можлива передача нену-
льової потужності, задається коренями дру-
гого порядку характеристичного рівняння, 
що відповідає нульовому значенню знамен-
ника виразу (13):

𝜼𝜼𝜼𝜼 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = � 𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸
𝟏𝟏𝟏𝟏+�𝟏𝟏𝟏𝟏+(𝒌𝒌𝒌𝒌∙𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐)

�
𝟐𝟐𝟐𝟐
          (3) 

 

𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑴𝑴𝑴𝑴
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

               (4) 

𝑸𝑸𝑸𝑸 = �𝑸𝑸𝑸𝑸𝟏𝟏𝟏𝟏 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐 = �𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟏𝟏𝟏𝟏

∙ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐

                 (5) 

 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,перед =  𝟏𝟏𝟏𝟏
�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏𝑪𝑪𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,прийм 
𝟏𝟏𝟏𝟏

�𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐
= 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙ 𝒇𝒇𝒇𝒇𝟎𝟎𝟎𝟎            (6) 

 

𝑹𝑹𝑹𝑹ек = 𝑹𝑹𝑹𝑹ек,совп = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑸𝑸𝑸𝑸𝟐𝟐𝟐𝟐

∙ �𝟏𝟏𝟏𝟏 + (𝒌𝒌𝒌𝒌 ∙ 𝑸𝑸𝑸𝑸)𝟐𝟐𝟐𝟐          (7) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝟎𝟎𝟎𝟎 =  𝑼𝑼𝑼𝑼перед∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎∙𝑴𝑴𝑴𝑴

                 (8) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

= 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

        (9) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷ном = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎     (10) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед = 𝑼𝑼𝑼𝑼перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∙ 𝑰𝑰𝑰𝑰перед,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎∙𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном   (11) 

 

𝑺𝑺𝑺𝑺перед ≈
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

∙ 𝑷𝑷𝑷𝑷ном            (12) 

 

𝑷𝑷𝑷𝑷вих =
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐 ∙�𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌

𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐
−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟐𝟐𝟐−
𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐(𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐(𝒌𝒌𝒌𝒌𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏𝟏𝟏)+𝟐𝟐𝟐𝟐𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟐𝟐𝟐− 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟒𝟒𝟒

𝝎𝝎𝝎𝝎𝟐𝟐𝟐𝟐
 )

=
𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝟐𝟐𝟐𝟐

𝑹𝑹𝑹𝑹ек (𝝎𝝎𝝎𝝎,𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖)
      (13) 

𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝑳𝑳𝑳𝑳𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑳𝑳𝑳𝑳𝟐𝟐𝟐𝟐

(𝑼𝑼𝑼𝑼прийм
𝑼𝑼𝑼𝑼перед

)𝟐𝟐𝟐𝟐             (14) 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼, 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �
𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌
 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌

         (15)   (15)

З (13) видно, що передана потужність 
на частотах 𝝎𝝎𝝎𝝎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳 і 𝝎𝝎𝝎𝝎 = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼   в ідеалі прямує 
до нескінченності. Ситуація помітно інша, 
якщо xu > 1 ; у цьому випадку робочий діа-
пазон визначається рішеннями характерис-

тичного рівняння з чисельника (13) і обме-
жений ділянкою 

 

 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳
′ ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎 ≤ 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼

′ , де 

𝝎𝝎𝝎𝝎𝑳𝑳𝑳𝑳
′ = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒌𝒌𝒌𝒌/𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖

 ; 𝝎𝝎𝝎𝝎𝑼𝑼𝑼𝑼
′ = 𝝎𝝎𝝎𝝎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∙ �

𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒌𝒌𝒌𝒌/𝒎𝒎𝒎𝒎𝒖𝒖𝒖𝒖

          (16) 
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тоді як потік потужності наближається до 
нуля на межах ділянки.

За відсутності втрат у котушках аргумент 
вхідного імпедансу IPT з боку передаваль-
ного інвертора (рис. 4) має вигляд:
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Із (17) випливає ключова властивість 
систем IPT, що працюють при xu =1 (так зва-
них збалансованих систем):
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Таким чином, збалансована система без 
втрат, що працює при постійній напрузі на-
вантаження (CV), буде підтримувати оди-
ничний коефіцієнт потужності на переда-
вальному кінці для всіх можливих робочих 
частот у діапазоні (15).

Система, збалансована згідно з наведе-
ним вище визначенням, також є ідеально 
підібраною системою в сенсі класичного 
визначення, отриманого з концепції екві-
валентного опору. Знаючи необхідну вели-
чину потужності, що передається до наван-
таження, з (13) при xu =1 і 
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           (19)

Оскільки (13) може бути застосовано до 
котушок без втрат із нескінченним значенням  

Рис. 4. Еквівалентна схема IPT із SS-компенсацією при гармонічній апроксимації передавального інвертора  
та випрямного діодного моста з постійною напругою навантаження
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добротності Q, (19) збігається з вира- 
зом (7) ідеально узгодженого опору наван-
таження. У [26] було показано, що узгодже-
на система працює на біфуркаційній межі. 
Для систем із постійним резистивним на-
вантаженням це означає, що для будь-якого 
опору, який перевищує критичне значення 
у (19), фазовий зсув між відправленими на-
пругою і струмом становить немонотонну 
функцію частоти і, крім одного переходу 
через нуль на резонансній частоті (6), буде 
мати ще два додаткові. Аналогічне явище 
відбувається і для системи з випрямлячем 
при постійній вихідній напрузі як наслідок 
інверсії знака (17) біля 
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, коли значення 
xu перетинає одиницю.

Пряме порівняння характеристик устале-
ного режиму для двох згаданих вище систем 
вище систем IPT показано на рис. 5. Напру-
га на передавальному кінці залишається од-
наковою в обох випадках. На графіках по-
тужність нормована базовим значенням при 
резонансі, яке визначається формулою (8).

Як і слід було очікувати, характеристики 
CR і CV систем збігаються в разі котушок 
без втрат при резонансній частоті, проте 
суттєві відмінності виникають при розгля-
ді нерезонансних режимів. Зокрема, потік 
потужності завжди обмежений у разі CR 
навантаження, навіть коли розглядаються 
котушки без втрат. Крім того, постійний 
коефіцієнт потужності, характерний для 

Рис. 5. Порівняння характеристик системи SS-IPT при оптимально узгодженому навантаженні RC  
згідно з (19) на резонансній частоті та при CV-навантаженні за умов xu = 1, k = 0,35
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збалансованої CV систем, ніколи не спосте-
рігається в разі CR систем. На рис. 5 також 
показано що при обліку втрат характеристи-
ки CV систем істотно погіршуються; проте 
потік потужності, як і раніше, має два яскра-
во виражені піки, близькі до граничних час-
тот (15). Крім того, еквівалентний імпеданс 
із боку передавального контуру залишається 
практично резистивним для всіх частот між 
ними, що відповідає режиму роботи з коефі-
цієнтом потужності, близьким до одиниці. 
Характеристики CR систем досить нечутли-
ві до втрат, поки добротність Q знаходиться 
у діапазоні, відповідному практичним сис-
темам великої потужності. Піки потужності 
набагато менше виражені для навантаження 
CR, а залежність коефіцієнта потужності на 
передавальному кінці від частоти проявля-
ється значно сильніше.

Слід зазначити, що характеристики, по-
казані на малюнку 5, є досить загальними, 
оскільки вони можуть бути застосовані до 
всіх систем IPT із SS-компенсацією, які при-
значені для роботи при ідеально погодженому 
навантаженні незалежно від конкретного ви-
бору рівнів напруги та струму. Характеристи-
ки побудовані для k = 0,35; зміна коефіцієнта 
зв’язку вплине на ширину досяжний робочого 
частотного діапазону CV відповідно до (15). 
Збільшення коефіцієнта зв’язку призводить 
до зростання піків нормалізованого потоку 
потужності при тих самих добротностях.

Напрямки покращення ефективнос-
ті резонансної та нерезонансної передачі 
потужності. Попередній аналіз показав, що 
при роботі IPT на резонансній частоті зміна 
умов зв’язку справляє негативний вплив на 
ефективність системи. Регулювання потоку 
потужності у такому випадку можливе лише 
шляхом зміни відправленої напруги. Чим 
більший діапазон зміни коефіцієнта зв’язку 
k, тим вищим буде необхідний номінал вста-
новленої потужності передавального інвер-
тора при заданих конкретних рівнях напруги 
та струму навантаження. Іншим способом 
стабілізації переданої потужності при зміні 
умов зв’язку є частотне регулювання.

Характеристики ідеальної системи з ви-
значеним коефіцієнтом зв’язку k, отримані 
у (13) і (18), передбачають, що шляхом змі-

ни робочої частоти при незмінній напрузі 
вхідного інвертора потужність, передана 
навантаженню з постійною напругою, може  
ідеально регулюватися у діапазоні:
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Причому система буде мати одиничний 
коефіцієнт потужності на обох сторонах – 
передавальній і приймальній у всьому діа-
пазоні регулювання.

На рис. 5 показано, що частотне управ-
ління потужністю при постійній кінцевій 
напрузі на виході та коефіцієнті потужності, 
близькому до одиниці, також може бути до-
сягнуто для систем із розумними втратами 
у широкому діапазоні частот, як більших, 
так і менших, ніж резонансна. Це відрізняє 
запропонований метод від загальноприйня-
того способу регулювання частоти лише в 
післярезонансному діапазоні, яке зазвичай 
застосовується в послідовно-резонансних 
перетворювачах або навіть від методів із 
більш досконалим подвійним регулюванням 
напруги / частоти [14; 28; 29]. Ці методи до-
зволяють отримувати незначні втрати при 
вмиканні перемикачів, оскільки вони завжди 
вмикаються при близькому до нуля струмі, 
але вимкнення може відбуватися при віднос-
но великому стумі. Зумовлені цим втрати мо-
жуть бути значними, особливо при викорис-
танні високовольтних ключів IGBT [30; 31].

Висновки. Основна проблема частотно-
го методу регулювання при постійній на-
прузі навантаження (VF-CV) – це відносно 
обмежений діапазон, досягнутий для регу-
лювання вихідної потужності. Як показано 
на рис. 5, цей діапазон скорочується за ра-
хунок зменшення добротностей котушок. 
Очевидно, що для досягнення максимально 
можливої ефективності слід досягати мак-
симально можливої добротності конструк-
цій (3), але існують практичні обмеження, 
продиктовані властивостями компонентів  
і матеріалів.

Можливі способи покращення ефектив-
ності нерезонансної передачі енергії повинні 
бути спрямовані на розширення діапазону 
регулювання переданої потужності. Як аль-
тернативи необхідно додатково дослідити:
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1) Налагодження передавального від-
ношення напруги при коефіцієнті дисбалан-
су xu <1 для збільшення діапазону регулю-
вання нормованої передачі потужності.

2) Налагодження резонансних частот, 
що не збігаються, передавального і при-
ймального контурів для забезпечення ZVS 
(zero voltage switch) – режиму H-моста.
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Abstract. In the paper the circuit of the flyback converter for contactless battery 
charging is proposed and its operational principles are analyzed. The electromagnetic 
processes in the power circuit of the flyback converter are analyzed for contactless 
inductive energy transfer as well. The research aim of the paper is using the dissi-
pation inductance of the resonant flyback transformer as a parameter of the resonant 
circuit to provide a given battery charging current and to obtain the corresponding 
analytical dependences needed for calculating the time sequences of the output cur-
rent pulses and forming a given shape of the battery charging voltage curve. Using 
mathematical modeling and simulation, the processes in the power section of the 
converter were analyzed. The proposed converter allows combining the advantages 
of the flyback topology, switching the power transistor at zero current value due to 
the use of the resonance phenomenon, and significantly reducing the number of reac-
tive elements due to the use of parasitic parameters of the transformer. Providing the 
proposed algorithm for switching the converter switches and ensuring the sequence 
of inter-switching stages described in the article will reduce the switching losses of 
the converter. During the analysis of electromagnetic processes in the converter, the 
analytical dependencies, which consider the parasitic and non-parasitic transformer 
parameters, the load parameters and the output and resonant characteristics of the 
converter, are obtained.
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The research results can be applied to the design of the highly efficient secondary power sources with 
high electromagnetic compatibility. The simulation results confirmed the adequacy of the relationships. 
Received analytical dependencies allow calculating the sequence of pauses’ durations between the output 
current pulses in order to obtain a given shape of the charging voltage curve. They can be used in the future 
development of the control law in the case of pulse-position regulation.

Key words: flyback converter; contactless energy transfer; parasitic parameters of transformer; resonant 
circuit; electromagnetic processes.

Анотація. У статті запропоновано схему зворотного перетворювача для безконтактної зарядки аку-
муляторів, проаналізовано принципи її роботи й електромагнітні процеси у силовій частині обер-
неноходового перетворювача для безконтактної індуктивної передачі електроенергії. Метою дослі-
дження є використання індуктивності розсіювання трансформатора резонансного оберненоходового 
перетворювача як параметра резонансного ланцюга для забезпечення заданого струму зарядки аку-
мулятора й отримання відповідних аналітичних залежностей, необхідних для розрахунку часових 
послідовностей імпульсів вихідного струму та формування заданої форми кривої напруги заряду 
акумулятора. За допомогою математичного й імітаційного моделювання були проаналізовані про-
цеси у силовій частині перетворювача. Представлений перетворювач дозволяє поєднати переваги 
оберненоходової топології, переключення силового транзистора при нульовому значенні струму за-
вдяки використанню задіяного явища резонансу і значно зменшує кількість реактивних елементів 
завдяки використанню паразитних параметрів трансформатора. Застосування описаного алгоритму 
перемикання ключових елементів схеми та забезпечення послідовності міжкомутаційних етапів, 
описаної у статті, дозволить знизити комутаційні втрати перетворювача. Під час аналізу електро-
магнітних процесів у перетворювачі отримано аналітичні залежності, що поєднують паразитні та 
непаразитні параметри трансформатора, параметри навантаження та вихідні та резонансні харак-
теристики перетворювача. Результати досліджень можуть бути застосовані для проектування ви-
сокоефективних вторинних джерел живлення з високою електромагнітною сумісністю. Результати 
моделювання підтвердили адекватність отриманих аналітичних залежностей. Отримані аналітичні 
залежності дозволяють розрахувати послідовність без імпульсних проміжків вихідного струму, щоб 
отримати задану форму кривої зарядної напруги. Вони можуть бути використані для подальшої роз-
робки закону управління у разі застосування фазо-імпульсного регулювання.

Ключові слова: оберненоходовий перетворювач; безконтактна передача енергії; паразитні параме-
три трансформатора; резонансний контур; електромагнітні процеси.
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Problem statement. The growth in the num-
ber of autonomous electricity consumers, both 
for customer and industrial purposes, requiring 
a portable power source, leads to the need to 
improve existing devices for their charge. This 
problem may be relevant for the refrigerated 
vessels, the carrying capacity of which reaches 
8–12 thousand tons. To carry out such volume 
of the loading work, a correspondingly signif-
icant number of mobile electric loading mech-
anisms are required. Their batteries possibly 
parallel charging process may cause an urgent 
problem of the creation of the energy-efficient 
chargers that will have the minimal affect on 
the quality of electricity in the power network. 
This article discusses a flyback power convert-
er, which can be successfully applied both in 
the process of contactless charging of the small 
reserve capacity batteries, and the batteries 
used as the power supply for the on-board net-
works of medium power.

Latest research and publication analysis. 
Designing the charger, including wireless ones, 
the developer bases on its ability to provide 
a given form of charging voltage curve and 
effectively control this form. The most popular 
nowadays from the point of view of control are 
the pulse control methods [1, p. 162; 2, p. 210],  
which are also used in flyback converters 
widely applied in various industrial applications  
[3, p. 1224; 4, p. 2957]. The use of resonant 
and quasi-resonant circuits with transistors 
commutation at zero values of current and voltage 
in combination with pulse regulation allows to 
fully use the advantages of each of the approaches, 
including improving the efficiency of the converter, 
reducing the overall dimensions of the device and 
ensuring the electromagnetic compatibility of the 
charger with the network [5, p. 101].

It should also be noted that non-contact 
methods of power transmission are often 

used to charge batteries, based on the use of 
alternating electric (capacitive coupling) and 
magnetic (inductive coupling) fields, which 
allow avoiding such a significant drawback 
as the failure of contact connectors as a result 
of their frequent use. Inductive coupling is 
achieved through the use of transformers with a 
large air gap, the configuration of the magnetic 
circuit of which depends on the purpose of the 
system [6, p. 5]. In capacitive coupling, the air 
gap between the plates of the capacitor plays 
the role of a dielectric [6, p. 5]. Since the area 
of the capacitor plates for a capacitive wireless 
energy transfer should increase in proportion to 
the device power, and to transfer energy through 
the large gap, it is necessary to apply a large 
potential difference to the plates, capacitive 
connections are most widespread in devices 
with a power of up to tens of mW [6, p. 6].  
Inductive connections turned out to be more 
versatile, and are used in systems with a power 
from a few mW to hundreds of kW [6, p. 6].

Thus, let us consider in more detail the 
contactless inductive principle of energy transfer. 
For wireless converters based on the inductive 
energy transfer, the transformer’s primary and 
secondary windings of which belong to different 
devices, the main factor affecting the charging 
characteristics is widely varying dissipation 
inductance [7, p. 289]. The successful use of 
parasitic parameters of the transformer used 
for inductive power transmission in a bridge 
converter is demonstrated in [8, p. 1]. The 
flyback topology assumes the presence of one 
transistor instead of 4, comparing the bridge 
topology, which greatly simplifies the design 
of the control system. The use of a resonant 
flyback converter for power transmission, using 
the parasitic parameters of the transformer in 
its operation, is not canonical and will allow 
excluding external resonant reactive elements 
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from the circuit. Therefore, this approach 
requires additional study.

To simulate the battery charging process, people 
may use the electrical battery model proposed in 
[10, p. 506]. In this model, the battery's charging 
ability is simulated by the capacitor charging 
circuit with the current-controlled current source. 
The control current is determined from the model 
of the particular capacitor depending on its state 
of charge [10, p. 505]. However, in that paper, 
the model of an ideal current source is used. In 
the current paper the main task is to propose the 
real close to ideal current source, to describe it 
analytically, to obtain the analytical solutions for 
the characteristics of the charging process and to 
verify them using the software simulation.

The article aim. Thus, the research aim of 
the paper is using the dissipation inductance of 
the resonant flyback transformer as a param-
eter of the resonant circuit to provide a given 
battery charging current and to obtain the cor-
responding analytical dependences needed for 
calculating the time sequences of the output 
current pulses and forming a given shape of the 
battery charging voltage curve.

Methods, object and subject of study. The 
method of mathematical modeling was used 
to solve the problem. The object of research is 
electromagnetic processes in resonant flyback 
converters of electricity, which use the parasitic 
parameters of the transformer as the elements of 
the resonant circuit. The subject of research is 
the resonant inverters for contactless inductive 
energy transfer.

The basic material (results). Figure 1 
shows the power circuit of the resonant flyback 
converter for contactless battery charging.

The AC input voltage, rectified with the 
diode bridge VD1, and filtered with the capacitor 
Cb. The air gap transformer, formed with the 
magnetically coupled inductors Lpri and Lsec 
allows apportioning the stationary and mobile 
parts of the converter. The resonance occurs 
between the transformers own parameters, which 
include both leakage inductance Ls and parasitic 
capacitance of the transformer windings Cr1 and 
the additional resonant capacitor Cr2. The battery 
is conventionally depicted as the capacitor Cout. 
The diode D allows sharing out the forward 
and reverse direction of the energy transfer 
within the circuit. The battery’s voltage Uout one 
should control because of the specific features 
of the battery charging process, especially due 
to the requirement for a process of so-called fast 
charging, which should stop at 70% of the rated 
output voltage of the battery [9, p. 13].

Using the equivalent circuit of the 
transformer, one can present the converter in 
the form of the circuit in fig. 2.

The combination of chokes Ls1 and Ls2 
present here the leakage inductance Ls (fig. 3) 
of the transformer. The parasitic resistance of 
the transformer windings is represented by the 
resistors Rs1 and Rs2. The parasitic capacitance of 
the transformer Cr1 together with the additional 
capacitor Cr2 forms the resonant capacitance Cr.

To analyze the electro-magnetic processes 
in the circuit, one may divide the conversional 

Fig. 1.
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phase into 6 stages, the equivalent circuits of 
the converter during which are shown in fig. 3.

The proposed topology of the resonant 
flyback converter for contactless battery 

charging causes the presence of 2 resonant 
circuits that affect the charging of the battery: 
the first resonant circuit RC1 is formed with 
the leachage inductance of the transformer Ls  

Fig. 2.

Fig. 3.
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and the resonant capacitor Cr. Donate the 
period of the natural oscillations of the curren 
resonant circuit as T LCrs s r= 2π  (fig. 4). The 
second resonant circuit RC2 consists of the 
magnetization inductance Lm and the resonant 
capacitor Cr. Donate the period of the natural 
oscillations of the current resonant circuit as Trm 
(fig. 4). During the following analysis consider 
that the parasitic resistance Rs of the transformer 
is extremely small. The quasi-resonance mode 
of the first circuit one can observe in 1st and 2nd 
stages (fig. 3, a–b), and the second circuit – in 
the 3rd stage (fig. 3, c). During the 1st and 2nd 
stages the magnetic energy is pumped into the 
magnetization inductance Lm, so the inductance 
Lm is charged up to the current value 

I
L

u dtLm
m

Cr

t

= ∫
1

0

2

.

According to [10], the average value of the 
voltage pulse uCr with the form, shown in fig. 4 
is as follows:

u dt E TCr

t

s rs
0

2

∫ = , thus,

I
E T
LLm
s rs

m

=                               (1)

During the third stage (fig. 3c), the resonant 
capacitor Cr is charged with the energy stored 
in Lm. Denote the voltage on the resonant 
capacitor at the beginning of this step by uCr_b 
and at the end of step uCr_e.

The average charging current of the resonant 
capacitor during this stage Tch_r = t3 - t2:

i
T

i dt
C u u

TCr av
ch r

Lm

T
r Cr e Cr b

ch r

ch r

_
_

_ _

_

_

= =
−

∫
1

0

( ) .    (2)

Equation (2) relates two unknown quantities 
needed for further calculation: the duration of 
the resonant capacitor charging Tch_r and the 
voltage of the resonant capacitor at the end of 
the charging stage uCr_е.

At the end of the resonant capacitor 
charging, its voltage uCr_e is equal to the sum of 
the voltage at the output capacitor uCout and the 
forward voltage drop of the diode D:

Fig. 4.
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u u uCr e Cout D_ = + .                    (3)

Knowing uCout  one can find the charging 
time of the resonant capacitor Tch_r using (2).

During the capacitor Cr charging, the current 
of the resonant circuit changes according to the 
close to cosine law.

i I tLm Lm rm= cos( ),ω                 (4)

where ωrm = 2≠ /Trm  – cyclic natural frequency 
of the resonant circuit; ILm - the resonant circuit 
current amplitude.

Substitute (4) under the sign of the equation 
(2) left side integral and obtain

1

0T
I t dt

ch r
Lm rm

Tch r

_

_

cos( )ω∫ =

=
1

T
I

T

ch r
Lm

rm ch r

rm_

_sin( )ω

ω
.             (5)

Equate the expression obtained in (5) to the 
right side of equation (2), reducing Tch r_ :

C u u I
T

r Cr e Cr b Lm
rm ch r

rm

( )
sin( )

._ _
_− =

ω

ω
      (6)

We get the duration of resonant capacitor Cr 
charging in the third stage:

T

C u

I
ch r

r Cr e rm

Lm

rm
_

_

=
arcsin( )

.

ω

ω
          (7)

During the next stage (fig. 3d), the battery, 
represented in the diagram by the capacitor 
Сout, is charged.

The initial charging current Iout_b can be 
found from the equation (4), substituting the 
time from (7):

I I Tout b Lm rm ch r_ _= cos( )ω .           (8)

All the energy stored in Lm during this stage 
converts into the energy of the capacitors Cout 
and Cr, and is distributed proportionally to their 
capacities.

L I C C u um out b out r out e out b⋅
=

+ −_ _ _
2 2 2

2 2

( )( ) ,    (9)

where uout e_ is the voltage at the output capacitor 
at the end of the charging process, uout b_  is the 
output capacitor voltage at the beginning of 
charging.

We divide (9) by (6) term by term taking 
into account (1):

cos ( )

sin( )

2 2 2ω

ω
rm ch r

rm ch r

out e out b

out e

T

T
A
u u

u
_

_

_ _

_

= ⋅
− ,       (10)

where A C
C E T
out

r s ch r rm

=
1 1

_ ω
.

The output capacitor voltageuout e_  at the end 
of its charging can be calculated by knowing the 
voltage uout b_  at the beginning of the charging 
process.

During the 5th stage (fig. 3, e), right after 
decreasing the output current to 0 and closing 
the diode D, the resonant oscillations in the 
resonant tank Lm-Cr occur with the natural 
frequency of f Trm rm= 1 /  (fig. 4). To reduce 
the initial conditions to zero for the next cycle, 
during the 6th stage (fig. 3, f) the resonant circuit 
is shunted with the resistor Ra.

Discussion of the results. To simulate the 
operation of the flyback converter for contactless 
battery charging and verify the analytical 
dependences, which describe the electromagnetic 
processes in the power circuit of the converter, 
the simulation is implemented in LTspice. The 
simulation model of the converter is shown in 
fig. 5, а. The charging current iout of the battery 
(fig. 5, b), which is presented in the model 
with the capacitor C3 = 200 uF, is a triangular-
shaped high-frequency pulse one, according to 
the preconditions for development of analytical 
dependences describing electromagnetic 
processes shown in fig. 4.

Fig. 5, c shows the form of the battery 
charging voltage with the constant time 
intervals between the control pulses, supplied 
to the transistor VT1 (fig. 1), represented in 
the model by the ideal switch S1 with diodes  
D2-D3 and resistor R4.

Comparison of the battery charging 
voltage curve uout_c, calculated according to 
the dependences (1) – (10), and the curve uout_s 
obtained in the simulation results shows their 
practical coincidence (Fig. 6).

Thus, one may use the obtained equations 
(1) - (10) during the calculation of the sequence 
of pauses’ durations between the output current 
pulses to obtain a given shape of the charging 
voltage curve.

Conclusion. In the paper, the flyback con-
verter for contactless battery charging is pro-
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posed, in which the resonant circuit is formed 
by the dissipation inductance of the trans-
former and the additional resonant capacitor. 
The operation of the converter during one op-
erating cycle, which includes the time inter-
val between the beginnings of two subsequent 
control pulses, is analyzed. The switching of 
the power transistor occurs at zero current 
values. During the analysis of electromagnet-
ic processes in the converter, the analytical 
dependencies have been obtained, which re-
late the parameters and characteristics of the 
converter and the charging process time. They 
allow calculating the sequence of pauses’ du-
rations between the output current pulses in 
order to obtain a given shape of the charging 

voltage curve. They can be used in the future 
development of the control law in the case of 
pulse-position regulation.

Fig. 5.

Fig. 6.
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Abstract. The article deals with the development of a mathematical model of 
interaction of infrared radiation with a random-inhomogeneous medium. The 
proposed mathematical model will serve the further development of the theoretical 
principles of the infrared pulse-echo inspection method and can be used to create 
a decision-making algorithm for the technical condition of the object of aviation 
technology studied by the mentioned method. The analysis of recent research 
and publications on this issue has been carried out. It has been found that in most 
cases, a mathematical apparatus of probability or technology of neural networks is 
used to create such models. The analysis also found that the studies were devoted 
to the majority the issue of through the passage of radiation through a coherent-
inhomogeneous medium. At the same time, the regularities of the distribution of 
radiation, which took place everywhere of the test material, were reflected from 
its lower surface and came through the upper surface, that is, “echo” of the input 
radiation. It should be noted that the infrared pulse-echo inspection method involves 
the use of this proportion of general radiation, therefore the problem of creating 
an appropriate mathematical model is one of the priority when developing the 
specified method. Scientific novelty is to develop a simplified mathematical model 
of dissemination of infrared radiation in a random-heterogeneous environment, 
taking into account the features of its supply and registration into the investigated 
material, namely one-way, relative to the material, the location of the emitter and 
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receiver, and the use as a diagnostic signal, the share of general radiation that was reflected from the 
lower surface of the material and returned to the outside. The practical significance of the proposed 
model lies in the possibility of creating a software algorithm for determining the technical condition of 
an object that is diagnosed with the infrared pulse-echo inspection method.

Key words: mathematical model; random-inhomogeneous medium; infrared radiation.

Анотація. У статті розглядається питання розробки математичної моделі взаємодії інфрачервоно-
го випромінювання з випадково-неоднорідним середовищем. Запропонована математична модель 
слугуватиме подальшому розвитку теоретичних засад методу інфрачервоної ехо-імпульсної дефек-
тоскопії та може бути використана для створення алгоритму прийняття рішення щодо технічно-
го стану об’єкта авіаційної техніки, досліджуваного вказаним методом. Проведено аналіз останніх 
досліджень і публікацій стосовно цього питання. Виявлено, що здебільшого для створення поді-
бних моделей використовують математичний апарат теорії ймовірностей або технології нейронних 
мереж. Аналіз публікацій також виявив, що виконані дослідження були присвячені переважно пи-
танням наскрізного проходження випромінювання через шар випадково-неоднорідного середовища. 
Водночас незадовільно розглянуті закономірності розповсюдження випромінювання, що пройшло 
скрізь шар досліджуваного матеріалу, відбилося від його нижньої поверхні та вийшло крізь верхню 
поверхню, тобто «відлуння» вхідного випромінювання. Слід зазначити, що метод інфрачервоної 
ехо-імпульсної дефектоскопії передбачає використання саме цієї частки загального випромінюван-
ня, тому задача створення відповідної математичної моделі є одною з першочергових при розробці 
вказаного методу. Наукова новизна полягає в розробці спрощеної математичної моделі розповсю-
дження інфрачервоного випромінювання у випадково-неоднорідному середовищі з урахуванням 
особливостей його подачі та реєстрації в досліджуваний матеріал, а саме одностороннє, відносно 
матеріалу, розташування випромінювача та приймача, та використання як діагностичного сигналу 
частки загального випромінювання, що відбилася від нижньої поверхні матеріалу та повернулася 
назовні. Практична значимість запропонованої моделі полягає у можливості створення на її основі 
програмного алгоритму визначення технічного стану об’єкта, який діагностується за допомогою 
методу інфрачервоної ехо-імпульсної дефектоскопії.

Ключові слова: математична модель; випадково-неоднорідне середовище; інфрачервоне 
випромінювання.
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Постановка проблеми. Для адекватного 
сприйняття та інтерпретації результатів діа-
гностування об’єктів за допомогою оптич-
них методів неруйнівного контролю, до яких 
можна віднести метод інфрачервоної ехо-ім-

пульсної дефектоскопії [1], необхідно вста-
новити параметри розповсюдження оптич-
ного випромінювання у матеріалі об’єкта 
контролю, що здійснюється порівнянням 
експериментальних даних і комп’ютерного 
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моделювання або теоретичних розрахунків. 
Для створення відповідної моделі необхідно 
скласти математичний опис процесу взаємо-
дії оптичного випромінювання з матеріалом 
об’єкта контролю.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У роботі [2] розглянуті закономірності 
зміни оптичних характеристик випроміню-
вання при взаємодії з неоднорідними серед-
овищами та встановлена залежність між 
інтенсивністю інфрачервоного випроміню-
вання, що пройшло через таке середовище, і 
його оптичними характеристиками, однак у 
цьому разі розглядався випадок наскрізно-
го проходження випромінювання. У [3] для 
розрахунку інтенсивності випромінювання, 
що пройшло через випадково-неоднорідне 
середовище, запропоновано використовува-
ти технологію нейронних мереж. Точність 
такого моделювання визначається витрата-
ми машинного часу, а також відповідністю 
моделі модельованому об’єкту.

Виокремлення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми. Одним із най-
важливіших невирішених питань розробки 
теоретичних засад методу інфрачервоної 
ехо-імпульсної дефектоскопії є виявлення за-
кономірності зміни оптичних характеристик 
випромінювання, яке пройшло крізь шар до-
сліджуваного матеріалу, відбилося від його 
нижньої поверхні та вийшло крізь верхню 
поверхню. Це питання є важливим у зв’язку 
зі специфікою використання методу інфра-
червоної ехо-імпульсної дефектоскопії, а 
саме з вимогою забезпечення проведення ді-
агностування технічного стану за умови од-
ностороннього доступу до об’єкта контролю.

Мета дослідження. Метою досліджен-
ня є розвиток теоретичних основ методу 
інфрачервоної ехо-імпульсної дефектоско-
пії шляхом створення математичної моделі 
взаємодії інфрачервоного випромінювання з 
випадково-неоднорідним середовищем у ці-
лях виявлення змін оптичних характеристик 
випромінювання.

Методи, об’єкт та предмет дослі-
дження. Для вирішення поставленої зада-
чі застосовувалися методи спостереження, 
порівняння, аналізу та синтезу, а також ма-
тематичного моделювання.

Предметом дослідження є процес не-
руйнівного контролю елементів авіаційних 
конструкцій зі склопластиків методом інф-
рачервоної ехо-імпульсної дефектоскопії.

Об’єктом дослідження є оптичні харак-
теристики випромінювання інфрачервоного 
діапазону при взаємодії його з випадково-
неоднорідними середовищами.

Основний матеріал (результати). З ура-
хуванням особливостей структури дослі-
джуваного матеріалу (склопластику), який 
є випадково-неоднорідним середовищем, 
за рахунок невпорядкованого розташування 
скляних волокон у товщі полімерної матри-
ці у першому наближенні можна прийняти, 
що розсіювання випромінювання у скло-
пластику відбувається відповідно до теорії 
розсіювання Мі. За умови лінійних розмірів 
центрів розсіювання 0.017…0,025 мм (для 
скловолокна) розсіювання буде відбуватися 
переважно вперед [1].

Таке припущення дозволяє спростити 
модель взаємодії випромінювання із серед-
овищем.

Розглянемо цю взаємодію на прикладі 
одиничного променя. Припустимо, що на 
поверхню матеріалу під кутом α падає оди-
ничний промінь із інтенсивністю I0 (рис. 1).

Рис. 1. Схема взаємодії променя з матеріалом

На поверхні матеріалу він розкладається 
на два промені, один із яких відбивається 
від поверхні під кутом α’ = α, а інший за-
ломлюється та проходить у товщу матеріа-
лу під кутом β. Інтенсивності відбитого та  
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заломленого променів неполяризованої 
хвилі випромінювання визначаються показ-
никами відбивання R та пропускання T, які 
дорівнюють відповідно [4]:
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де α – кут падіння променя відносно норма-
лі до поверхні; β – кут заломлення променя.

Показники R║, R┴, T║, T┴ зв’язані одне з 
одним такими рівняннями:
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Таким чином, інтенсивності відбитого та 
заломленого променів дорівнюють відпо-
відно:

I I R I I Tâіäá âõ çàëîì âõ= ⋅ = ⋅0 0, ,� � �            (1)

де Твх, Rвх – показники відбивання та про-
пускання на вході променя у матеріал.

При проходженні товщі матеріалу про-
менем його інтенсивність буде змінюватися 
відповідно до закону Бугера:

I I eçàëîì
l= ⋅ −µ ,                        (2)

де µ – показник ослаблення, l – відстань, яку 
проходить промінь у матеріалі.

За відомої товщини матеріалу l можна 
виразити таким чином:

l h tg= ⋅ β,                           (3)

де h – товщина матеріалу, β – кут заломлен-
ня променя.

Тоді вираз для визначення інтенсивності 
променя у матеріалі можна записати таким 
чином:

I I T eâõ
h tg= ⋅ − ⋅( )

0
µ β£ .                   (4)

Показник ослаблення µ для складного, 
багатокомпонентного та неоднорідного се-
редовища є комплексним і враховує погли-
нання та розсіяння випромінювання:

µ µ µ= +dis abs                       (5)

Таким чином вираз ( ) набуде вигляду:

I I T eâõ
h tgdis abs= ⋅ ⋅ − +( ) ⋅( )

0
µ µ β .           (6)

Показник розсіювання µdis у полімер-
них композитах із розмірами заповнюва-
ча (скловолокна) у межах 0,017…0,025 мм 
може бути описаний за допомогою теорії 
розсіяння Страттона-Хаутона, що є розви-
тком теорії Мі.

Згідно з цією теорією, коефіцієнт осла-
блення потоку випромінювання за рахунок 
розсіяння знаходиться таким чином [2]:

µ πdis r Nf= ( )2 2 Ψ ,                     (7)

де r – радіус часток; N – кількість часток в 
одиниці об’єму; f(Ψ) – функція Страттона-
Хаутона;

Аргумент функції Страттона-Хаутона 
знаходиться за формулою:

Ψ =
2π
λ
r
.

Знайдемо межі зміни параметру Ψ за-
лежно від довжини хвилі та розмірів часток. 
Приймемо концентрацію часток у матеріа-
лі постійною (N = const), розмір r у межах 
[8,5 ; 12,5 мкм], та зміни довжини хвилі ви-
промінювання λ [0,7 ; 2 мкм].

Результати розрахунків проілюстровані 
на рис. 2.

При збільшенні довжини хвилі пропо-
рційно збільшується проникна спромож-
ність випромінювання.

Коефіцієнт поглинання випромінювання 
середовищем можна визначити за форму-
лою [2]:

µ
π
λabs

k
=
4

,                        (8)

де k – спектральний коефіцієнт поглинання 
(екстінкції) середовища.

При досягненні променем нижньої по-
верхні матеріалу знову відбудеться розкла-
дення променя на два,
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µddis abs h tg+( )⋅ ⋅µ β,

де Твх – показник пропускання на вході про-
меня у матеріал; Rматер – показник відбиван-
ня на нижній поверхні матеріалу.

Аналогічна картина буде спостерігатися 
також у зворотному напрямку на верхній 
поверхні матеріалу.

I I T R T eâõ ìàòåð âèõ
h tgdis abs= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − +( )⋅ ⋅

0
2 µ µ β,    (9)
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де Твх – показник пропускання на вході про-
меня у матеріал; Rматер – показник відбиван-
ня від нижньої поверхні матеріалу; Твих – по-
казник пропускання на виході з матеріалу.

Для отримання на виході з матеріалу про-
меня максимальної інтенсивності потрібне 
виконання таких умов:

�
�

�
�

T max R min

T min R max

T max R min

âõ âõ

ìàòåð ìàòåð

âèõ âèõ

→ →
→ →
→ →

 ,

,

,






        (10)

Слід зазначити що за такого вигляду на-
ведені умови можуть бути виконані лише 
при T T R Rìàòåð âèõ ìàòåð âèõ= =, �  тому вираз (10) 
можна записати таким чином:

T max R min

T R T R
âõ âõ

ìàòåð ìàòåð âèõ âèõ

→ →
= = =





,
.

�
        (11)

Ґрунтуючись на наведених вище залеж-
ностях розрахуємо інтенсивність вихідного 
випромінювання при зміні кута падіння про-
меня за умови визначеного у [3] показників 
заломлення й ослаблення випромінення для 
склопластиків. Результати розрахунків про-
ілюстровано на рис. 3–5.

Слід зазначити, що розрахунки прово-
дилися для ідеального випадку, коли як ви-
промінювач і приймач використовувалися 
матеріальні точки, котрі, як відомо, не ма-
ють геометричних розмірів. Для адекватно-
го використання розробленої математичної 
моделі слід враховувати індивідуальні особ-
ливості випромінювача та приймача, а саме 
їхні геометричні розміри та діаграми на-
правленості.

Рис. 2. Зміни параметру Ψ залежно від довжини хвилі та розмірів часток

Рис. 3. Показники відбивання та пропускання на вході  
в матеріал

Рис. 4. Показники відбивання та пропускання на нижній 
границі матеріалу

Рис. 5. Залежність інтенсивності випромінення від кута падіння
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Обговорення отриманих результатів.  
Результати роботи винесено на обговорення на 
VII Міжнародній науково-практичній конфе-
ренції «Управління високошвидкісними рухо-
мими об’єктами та професійна підготовка опе-
раторів складних систем», Кропивницький, ЛА 
НАУ, 22–23 листопада 2018 р. та на V Міжна-
родній науково-практичній конференції «При-
кладні науково-технічні дослідження», Івано-
Франківськ, Україна, 5–7 квітня 2021 р.

Висновки. Для розвитку теоретичних 
засад методу інфрачервоної ехо-імпуль-
сної дефектоскопії склопластиків створено 

спрощену математичну модель взаємодії 
інфрачервоного випромінювання з матері-
алом об’єкта контролю, який є випадково- 
неоднорідним оптичним середовищем.  
З урахуванням індивідуальних особливос-
тей випромінювача та приймача випроміню-
вання створена модель дає змогу попередньо 
визначити оптимальні умови проведення 
контролю за допомогою методу інфрачер-
воної ехо-імпульсної дефектоскопії залежно 
від геометричних та оптичних характерис-
тик об’єкта контролю, а також взаємного 
розташування випромінювача та приймача.
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Abstract. In connection with the work of the “Ocean” shipyard in the new 
economic, organizational and technical conditions, the need to develop a strategy 
for the development of assembly and welding production as one of the main types 
is highlighted, provides the production of complex metal structures, including 
those not for the shipbuilding industry. It is shown that the use of modern computer 
technologies and innovative approaches to the organization of engineering and 
production is the basis for the development of assembly and welding production 
within the framework of the general strategy of the enterprise. The developed 
structural diagrams and the algorithms for the functioning of the system of the Chief 
Technologist Service (CTS) of the yard are described, organizationally cover two 
types of connections between the performers of the production process: external 
interaction – between the services of the enterprise and internal – within the CTS. 
The main ways of improving internal interaction are indicated: the creation of a 
digital archive of documentation, electronic document flow between employees, 
self-control of personnel, the development of intelligent production and generative 
design. The basic directions for the development of the executive system of the 
CTS are formulated, which can be implemented using separate organizational and 
technical subsystems: design of production facilities, information modeling of 
production, software of the production process and personnel quality assessment. It 
is shown that at the same time the paradigm of design of production facilities changes 
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with a gradual transition from man-machine to automatic design. The given results of the implementation 
of some measures to improve the assembly and welding production, based on comprehensive support 
and control of the production process. The organizational part of the activities is assigned to the triad:  
CTS – Quality Control Department – Production shops. Technical modernization of production is 
carried out in priority areas with a focus on the renovation of existing production facilities. In order to 
successfully implement the development strategy, attention is paid to the role of scientific and technical 
cooperation of the “Oсean” shipyard with leading educational and scientific industry institutions.

Key words: intelligent production; engineering; production modernization; systems approach.

Анотація. У зв’язку з роботою суднобудівного заводу «Океан» за нових економічних та організа-
ційно-технічних умов висвітлена необхідність розробки стратегії розвитку складально-зварюваль-
ного виробництва як одного з основних видів, що забезпечує випуск складних металоконструкцій,  
у т. ч. і для не суднобудівної галузі промисловості. Показано, що використання сучасних 
комп’ютерних технологій та інноваційних підходів до організації інжинірингу та виробництва  
є основою розвитку складально-зварювального виробництва в рамках загальної стратегії діяльності 
підприємства. Розроблені структурні схеми й описані алгоритми функціонування системи Служби 
Головного технолога (СГТ) заводу, що організаційно охоплюють два види зв’язків між виконавцями 
виробничого процесу: зовнішню взаємодію – між службами підприємства і внутрішню – в межах 
СГТ. Вказані основні шляхи вдосконалення внутрішньої взаємодії: створення цифрового архіву до-
кументації, електронного документообігу між співробітниками, самоконтроль персоналу, розробка 
інтелектуального виробництва та генеративний дизайн. Сформульовані базові напрями розвитку ви-
конавчої системи СГТ, які можуть бути реалізовані за допомогою окремих організаційно-технічних 
підсистем: проєктування об’єктів виробництва, інформаційного моделювання виробництва, про-
грамного забезпечення виробничого процесу й оцінки якості персоналу. Показано, що змінюється 
парадигма проєктування об’єктів виробництва з поступовим переходом від людино-машинного до 
автоматичного проектування. Наведені результати впровадження деяких заходів щодо вдосконален-
ня складально-зварювального виробництва, заснованих на всебічному забезпеченні та контролі ви-
робничого процесу. Організаційна частина заходів покладена на тріаду «СГТ – Відділ контролю  
якості – Виробничі цехи». Технічна модернізація виробництва виконується за пріоритетними на-
прямами із зосередженням основних зусиль на реновації наявних виробничих потужностей. З метою 
успішної реалізації розробленої стратегії розвитку приділена увага ролі науково-технічного співро-
бітництва заводу «Океан» із провідними освітніми навчальними та науковими галузевими закладами.

Ключові слова: інтелектуальне виробництво; інжиніринг; модернізація виробництва; системний 
підхід.
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Постановка проблеми. Наша країна про-
довжує переживати «нелегкі часи». Індекс 
промислової продукції в Україні показує 
негативну динаміку, яка набула перманент-
ного характеру [1]. Індекс промислового ви-
робництва найбільш інтенсивно знижував-
ся в періоди криз, політичних і соціальних 
потрясінь: 2004–2005 рр., 2008–2009 рр., 
2014–2015 рр., 2020 р. Для машинобудуван-
ня характерна аналогічна динаміка, але тем-
пи падіння виробництва машинобудівної 
продукції набагато вищі.

Суднобудування, яке завжди було про-
відною машинобудівною галуззю в регіоні, 
також вже кілька років перебуває у глибоко-
му кризовому стані.

Незважаючи на ситуацію, що склалася, 
новий виток у розвитку настав для заснова-
ного майже 70 років тому, широко відомого 
не тільки в Миколаєві суднобудівного заво-
ду «Океан» (СЗ «Океан»). СЗ «Океан» був 
придбаний 3 грудня 2018 р. як цілісний май-
новий комплекс і, попри всі перешкоди, про-
довжує існувати та розвиватися. Основними 
стратегічними напрямами виробництва для 
заводу сьогодні, як і раніше, залишаються: 
суднобудування, судноремонт і металокон-
струкції з акцентом на виготовленні звар-
них мостових конструкцій. Так, у період 
2019–2020 рр. завод виготовив понад 20 тис. 
тонн металоконструкцій різного призначен-
ня, значна частина з них – для мостів, що 
з’єднують регіони України.

У 2020 р. успішно пройдений сертифі-
каційний аудит компанії Bureau Veritas (BV) 
і отримані сертифікати відповідності ISO 
9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 
2018. Також отримані свідоцтва про відпо-
відність підприємства та заводської лабора-
торії, видані Українським регістром судно-
плавства (РСУ) і BV [2].

Виокремлення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми. Однією з акту-

альних задач, рішення якої поряд із великими 
інвестиціями забезпечить відновлення вироб-
ничих фондів заводу, а також нарощування 
обсягів і розширення номенклатури продук-
ції, що випускається, є розробка за участю 
Служби Головного Технолога (СГТ) стратегії 
технічного розвитку складально-зварюваль-
ного виробництва (СЗВ) СЗ «Океан».

Шлях, за яким може бути організова-
ний пошук вирішення зазначеної задачі, 
бачиться у проведенні системного аналізу 
проблемних виробничих завдань підпри-
ємства, створення на цій основі інформа-
ційних технологій і реалізації їх у вигляді 
автоматизованих систем підтримки при-
йняття рішень [3, с. 56].

Мета дослідження – розробка стратегії 
технічного розвитку складально-зварюваль-
ного виробництва СЗ «Океан» на основі 
системного підходу до аналізу досягнень і 
прогнозування перспектив діяльності СГТ 
підприємства.

Методи, об’єкт та предмет дослідження. 
У роботі використані методи статистичного 
аналізу даних, теорії прийняття рішень та ін-
формаційного моделювання виробництва.

Об’єктом дослідження є виробничі 
процеси виготовлення зварних металокон-
струкцій з урахуванням умов суднобудівно-
го заводу «Океан».

Предмет дослідження – організаційно-
технологічні зв’язки служби головного тех-
нолога з іншими службами підприємства, 
які забезпечують складально-зварювальне 
виробництво.

Основний матеріал. Розвиток СГТ під-
порядкований стратегії розвитку всього під-
приємства та заснований на двох системах: 
зовнішній (взаємодії зі службами всередині 
та поза підприємством) і внутрішній (про-
цесах усередині служби), що розвивають-
ся за такими організаційно-технічними 
напрямами, як: програмне забезпечення  
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й автоматизація виробництва, проєктування 
об’єктів і організація технологічних проце-
сів СЗВ та підвищення кваліфікації інже-
нерного персоналу СГТ (рис. 1).

Стратегія розвитку будується виходя-
чи з поточних можливостей підприємства, 
але з урахуванням результатів маркетин-
гових досліджень ринку модернізації та 
розширення виробничої діяльності заво-
ду. Стратегія передбачає пошук і впрова-
дження на основі інформаційних техно-
логій удосконаленої системи організації 
складально-зварювального виробництва, 
яка включає два етапи.

На першому етапі розробляються мате-
матичні моделі виробництва, котрі дозво-
ляють організувати дієвий контроль матері-
альних витрат для забезпечення стабільного 
функціонування виробництва, технологіч-
ної дисципліни в рамках єдиної замкнутої 
системи «СГТ – ВТК – Виробництво». Реа-
лізація першого етапу стратегії ґрунтується 
на впровадженні електронного документоо-
бігу у виробничій сфері.

На другому етапі розробляється та впрова-
джується у виробництво низка організаційно- 
технологічних заходів, спрямованих на мо-
дернізацію складально-зварювального ви-
робництва власними силами, зокрема розши-
ренням номенклатури зварювальних робіт, 
досягненням оптимального рівня оснащення 
виробництва технологічним обладнанням, 
якісною зміною системи управління ви-
робництвом на основі створення цифрового 
двійника верфі і забезпечення випуску кон-
курентоспроможної продукції для виходу на 
ринок Євросоюзу в галузі суднобудування та 
виготовлення металоконструкцій.

Таким чином, розробка і визначення 
шляхів реалізації стратегії розвитку скла-
дально-зварювального виробництва, які до-
зволяють прогнозувати загалом діяльність 
СГТ підприємства, визначають наукову но-
визну цієї статті.

Зовнішня система СГТ відображає харак-
тер взаємодії і функції СГТ всередині під-
приємства. СГТ як одна з основних служб 
задіяна на всіх етапах ділового та виробни-

Рис. 1. Алгоритм формування стратегії СГТ
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чого циклів – починаючи від обробки пер-
спективних запитів, що надходять, подаль-
шого супроводу виготовлення замовлення  
і закінчуючи аналізом проблем, які виникли, 
виробленням стратегії та програми модерні-
зації виробництва (рис. 2).

Внутрішня система СГТ розвивається за 
чотирма напрямами, такими як: створення 
цифрового архіву, організація електронного 
документообігу, впровадження підсистеми 
самоконтролю, перехід до інтелектуального 
виробництва (рис. 3).

Рис. 2. Структура та взаємодія СГТ з іншими службами підприємства (зовнішня система):  
СМ – Служба маркетингу; ПЕВ – Планово-економічний відділ; ВМТЗ – Відділ матеріально-технічного 
забезпечення; СГБ – служба головного будівельника; Цехи – Виробництво; ВКЯ – Відділ контролю якості;  
СГІ – Служба Головного інженера; СГД – Служба Генерального директора; ММ – математична модель;  
ТР – технологічний регламент; СТП – стандарт підприємства; СМЯ – система менеджменту якості

Рис. 3. Внутрішня система СГТ
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Отримані у процесі роботи дані накопи-
чуються і систематизуються, стаючи осно-
вою інформаційної бази для більш точних 
розрахунків у майбутньому.

За рахунок електронного документо-
обігу, що складається з матеріальних ві-
домостей, реєстрів документації, сховищ 
копій у «pdf»-форматі, архіву редагованих 
оригіналів і контрольних примірників, усі 
служби підприємства мають доступ до 
всіх документів, які випускаються СГТ. 
Цифровий базою електронного докумен-
тообігу є хмарний ресурс NextCloud [4] 
(рис. 4). Використання електронного до-
кументообігу детально описане та закрі-
плене у відповідних положеннях – стан-
дартах підприємства.

Підсистема самоконтролю заснована 
на реєстрах завдань, реєстрах документів і 
контрольних файлах проектів, що самостій-
но заповнюються співробітниками СГТ. За-
значена підсистема накопичує дані та дозво-
ляє оцінити ефективність роботи як служби 
загалом, так і кожного її співробітника.

Перераховані вище напрями реалізують-
ся в рамках виконавчої системи, котра вклю-
чає такі підсистеми (рис. 5):

а) підсистему оцінки якості персоналу 
за методикою використання результатів са-
моконтролю. Така оцінка полегшує плану-
вання відбору і професійне зростання спів-
робітників із метою створення ефективної 
проєктної групи;

б) підсистему проєктування об’єктів 
(конструкцій) у тісному зв’язку із проєкту-
ванням відповідних технологічних процесів 
виробництва. Вона заснована на єдиній про-
єктно-технологічній методиці, яка дозволяє 
прогнозувати ресурси проєкту у «прив’язці» 
до динаміки розвитку проєкту;

в) підсистему компонування програм-
ного забезпечення, необхідного для комп-
лексної автоматизації операцій проекту-
вання об’єктів і технологічних процесів. 
Скомпонований програмний продукт пови-
нен відповідати низці вимог:

− бути універсальним і гнучким для 
конфігурації робочих місць із різним функ-
ціоналом і спеціалізацією;

− бути простим в освоєнні, невибагли-
вим до комп’ютерних ресурсів, які мають 
широкі можливості обміну з іншими про-
грамними продуктами;

− бути недорогим.

Рис. 4. Організація електронного документообігу на основі «хмарних» технологій
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Підсистема, побудована на основі про-
грамного забезпечення Rhinoceros 3D [5], 
задовольняє всі зазначені вимоги за рахунок 
розширення його можливостей за допомо-
гою більш ніж тисячі компільованих про-
грамних модулів – плагінів. У зазначеній 
підсистемі існують, наприклад, плагіни для 
вирішення задач теорії корабля, міцності, 
конструювання корпусу, систем, розробки 
документації, підготовки виробництва, гра-
фічного програмування, візуалізації, аніма-
ції та ін. [6].

Вважаємо перспективним використання 
інформаційного моделювання виробництва, 
за якого процес планування зводиться до 
відтворення сценаріїв за допомогою моделі 
виробництва, заснованої на 3D-моделях ви-
робничих фондів. Процес планування завер-
шується вибором оптимального сценарію, 
що включає в себе суміщений план робіт за 
всіма замовленнями. Для наочності резуль-
татів моделювання технологічних процесів, 
достовірної імітації ситуацій, планування 
стапельного розкладу, можливої модерніза-
ції виробничих процесів розроблені геоме-
трично і функціонально подібні 3D-моделі 

основних елементів виробництва (будівель, 
споруд, обладнання). 3D-моделі містять всі 
необхідні експлуатаційні й інженерні дані, 
мають ідентичне взаємне розташування, 
прив’язку до місцевості та становлять три-
вимірні інформаційні моделі (BIM-моделі). 
Поєднання BIM-моделей елементів вироб-
ничого процесу, розміщених у єдиній сис-
темі координат на електронному генплані, 
є цифровим двійником верфі – «Цифрова 
верф» [7, с. 81]. Приклад застосування еле-
ментів «Цифрової верфі» на СЗ «Океан» на-
ведений на рис. 6.

Широкі перспективи відкриває також 
використання програмного забезпечення, 
що реалізує алгоритми топологічної опти-
мізації та генеративного дизайну (стосовно 
можливостей «класичного суднобудівного 
виробництва») як ефективного засобу зни-
ження матеріаломісткості та підвищення 
технологічності виробів складально-зварю-
вального виробництва при збереженні необ-
хідної експлуатаційної надійності продук-
ції, яка випускається [8, с. 46].

В останні роки намітилася та закріпилася  
тенденція зміни парадигми проєктування, 

Рис. 5. Виконавча система СГТ
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пов’язана з поступовим переходом від лю-
дино-машинного до автоматичного проек-
тування [9]. Парадигма проектування ви-
робництва зміщується у сферу симуляцій  
і генерування конструкцій за допомогою ал-
горитмів інженерного аналізу (табл. 1). Так, 
проєктування, «що базується на досвіді» та 
інтуїції людини, замінюється автоматичним 
генеруванням варіантів нової конструкції, 
яка відповідає необхідним інтегральним ха-
рактеристикам.

У середньостроковій перспективі  
(~10 років) буде впроваджене засноване на 
штучному інтелекті автоматичне багато-
рівневе еволюційне проектування, за допо-
могою якого створюватимуться нові кон-

струкції з необхідним рівнем адаптації до 
цільового середовища функціонування.  
Ці тенденції враховуються у розробці стра-
тегії технічного розвитку СЗВ СЗ «Океан».

Обговорення отриманих результатів. 
Особлива роль у модернізації підприємства 
та реалізації нової парадигми проектуван-
ня складально-зварювального виробництва 
приділяється створенню загальної замкнутої 
системи, що охоплює всі етапи та складові 
елементи виробничого циклу. Основним за-
вданням цієї системи є організація виробни-
чого процесу відповідно до вимог світових 
стандартів якості у сфері зварювального ви-
робництва і виготовлення металоконструкцій. 
Визначена стратегія розвитку виробництва  

Рис. 6. Приклади моделювання виробничих процесів: a – споруди, б – спуску на воду

a

б
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передбачає реалізацію наступних етапів: 1. 
Визначення кола повноважень та обов’язків 
керівників усіх структурних підрозділів, які 
забезпечують функціонування зварювально-
го виробництва на підприємстві. 2. Розробка 
реальних планів виконання завдань, постав-
лених перед кожним структурним підроз-
ділом, для забезпечення ритмічної роботи 
всього підприємства. 3. Запровадження опе-
ративного дієвого контролю, вимірювання, 
оцінки роботи кожного виконавця на основі 
впровадження системи електронного доку-
ментообігу. 4. Комплексна модернізація об-
ладнання і технологій за тісної співпраці із 
провідними науковими й освітніми установа-
ми й організаціями із широким використан-
ням світових досягнень у галузі зварювання.

Керівна роль покладається на тріаду 
СГТ – ВТК – Цех. Кожен з елементів цьо-
го об’єднаного контролюючого органу несе 
солідарну відповідальність, а також контр-
олює діяльність суміжних підрозділів. 
Управління виробничим процесом струк-
турно охоплює сектори, що забезпечують 
реалізацію відповідних функцій.

Сектор контролю забезпечує вхідний, 
операційний контроль, приймання готової 
продукції. Висока якість продукції гаран-
тується за допомогою впровадження контр-
олю на всіх етапах виробництва з моменту 
надходження сировини на завод і до момен-
ту пред’явлення готового виробу представ-
никам замовника.

Сектор матеріально-технічного забезпе-
чення виконує такі функції: модернізацію 
обладнання, створення резервного фонду, 
метрологічний супровід виробничого про-
цесу, зберігання матеріалів, сировини, ЗІП 
і ТМЦ. Сьогодні заводу край необхідна 
комплексна модернізація обладнання і тех-
нологій, однак термін окупності потрібних 
додаткових капіталовкладень (з урахуван-
ням поточної завантаження і потужностей 
підприємства) занадто великий, тому на 
нинішньому етапі економічно доцільно про-
водити «точкову модернізацію» за рахунок 
придбання удосконалених моделей конкрет-
ного обладнання на основі плану першочер-
гових заходів. До їх числа у складально-зва-
рювальному виробництві можна віднести:

− перехід від газокисневого до плазмо-
вого різання, виконуваного як вручну, так і 
механізованим способом;

− використання конвертерів у системах 
багатопостового живлення ручного дугово-
го зварювання й інверторів для монтажних 
зварювальних робіт;

− широке впровадження засобів малої 
механізації й автоматизації;

− розробку, випуск і впровадження у 
виробництво конструкторської документа-
ції з реновації обладнання.

Метрологічний супровід є важливою 
умовою підтримки виробничої бази на рів-
ні, що відповідає вимогам стандартів якості. 
На підприємстві проводиться методична ро-
бота з відстеження фактичного стану облад-
нання. Регулярно перевіряються параметри 
зварювального обладнання, відповідність 
режимів зварювання вимогам технологіч-
них процесів і показанням контрольних 
приладів.

Для забезпечення автономної роботи та 
підтримки темпів виробництва незалежно 
від зовнішніх умов на підприємстві розпо-
чато процес комплектації резервного фонду 
обладнання та ЗІП. Цей фонд комплектуєть-
ся виходячи із завантаження виробничих 
потужностей і термінів поставки запасних 
частин. Такий підхід дозволяє забезпечити 
безперебійну роботу підприємства навіть за 
умов перебоїв у поставках запасних частин 
для заводського обладнання.

Відбувається планомірний процес реор-
ганізації системи зберігання зварювальних 
матеріалів, сировини, ЗІП і ТМЦ. Цей важ-
ливий етап є обов’язковою умовою, котра 
гарантує, поряд із контролем, високу якість 
продукції, що виробляється, а також істотно 
спрощує процедуру оперативного обліку та 
видачі видаткових деталей і зварювальних 
матеріалів. Складські приміщення забезпече-
ні приладами контролю середовища, за допо-
могою яких здійснюється спостереження за 
температурою і вологістю, а система клімат-
контролю може за необхідності корегувати 
стан середовища у складських приміщеннях. 
Також складські приміщення забезпечені 
спеціалізованими печами для розжарювання 
електродів і зварювального флюсу.
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Сектор роботи з персоналом займається 
розробкою і реалізацією планів підвищення 
кваліфікації робочих, оцінюванням їхньої 
професійної майстерності. Виробничий 
персонал як основна продуктивна сила за-
ймає центральне місце у структурі підпри-
ємства. Для підвищення рівня кваліфікації 
передбачені такі заходи:

− організація загальної планової атеста-
ції зварників як спосіб оцінки їхньої компе-
тенції та частина системи контролю якості;

− проведення практичних і теоретич-
них занять із охочими підвищити свій про-
фесійний рівень, згодом планується розви-
нути цей вид діяльності в організований 
центр підготовки зварників;

− матеріальне заохочення передовиків 
виробництва й організація конкурсів профе-
сійної майстерності.

Поряд із технічною модернізацією ви-
робництва передбачено участь СЗ «Океан» 
у різних науково-освітніх об’єднаннях. Так, 
21 жовтня 2019 р. між СЗ «Океан» Націо-
нальним університетом кораблебудуван-
ня ім. адмірала Макарова, Миколаївським 
морським ліцеєм ім. професора М. Алек-
сандрова, Інститутом імпульсних процесів і 
технологій НАН України підписаний чоти-
ристоронній договір про співробітництво. 
Стратегічними напрямками даної співпраці 
є об’єднання з метою проведення скоорди-
нованих спільних науково-дослідних робіт, 
а також обміну інформацією для підвищен-
ня якості методичної роботи у сфері надан-
ня освітніх послуг [10]. Також в рамках реа-
лізації договору СГТ заводу спільно з НУК 
розпочато пошукові науково-дослідні робо-
ти для удосконалення технології механізо-
ваного зварювання у захисних газах [11].

Висновки. Розроблена стратегія розви-
тку складально-зварювального виробництва 
СЗ «Океан» із використанням системного 
підходу до модернізації та розширення ви-
робничої діяльності Служби головного тех-
нолога на основі впровадження інформацій-
них технологій менеджменту виробництва. 
Стратегія полягає у реалізації двох органі-
заційно-технологічних етапів: 1) розробки 
математичних моделей для забезпечення 
стабільного функціонування і розвитку ви-
робництва, 2) створення умов для випуску 
конкурентоспроможної продукції на ринку 
Євросоюзу в галузі суднобудування та ви-
готовлення металоконструкцій.

Організаційна система розвитку СГТ 
передбачає виконання робіт за такими на-
прямами, як: програмне забезпечення й 
автоматизація виробництва; проектування 
об’єктів і організація технологічних про-
цесів; підготовка персоналу. Впровадження 
удосконаленої системи організації СГТ змі-
нює парадигму проектування виробництва 
зі зміщенням акценту у сферу симуляцій і 
генерування об’єктів за допомогою алгорит-
мів інженерного аналізу.

Для забезпечення високого рівня якості 
продукції складально-зварювального ви-
робництва створюється єдина організаційна 
система управління, що дозволяє відстежу-
вати та контролювати всі складові частини 
виробничого процесу від моменту надхо-
дження сировини на склад до здачі готової 
продукції представникам замовника.

Успішна реалізація організаційної систе-
ми розвитку СГТ можлива на основі тісної 
співпраці заводу із профільними навчальни-
ми закладами та науковими організаціями 
Миколаєва.
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Abstract. The COVID-19 pandemic has become a serious threat not only due to the 
spread of coronavirus infection, but with the emergence of a new global problem 
that is growing not only in Ukraine but also around the world – the generation 
of potentially hazardous medical waste, namely used medical personal protective 
equipment (PPE), so it is important to determine their place in the system of 
medical waste management, their composition and possible ways of disposal. 
The article analyzes the problems of medical waste generation, especially used 
personal protective equipment, which appeared in connection with the spread of 
coronavirus infection COVID-19. The mechanism of receipt of such medical waste 
into the environment and their impact on the human body is analyzed. Problems 
with medical waste in Ukraine have been studied. It is analyzed that the solution 
of the problem of medical waste management in Ukraine is at the initial level. A 
priority direction for Ukraine in terms of medical waste management is proposed. 
Adjusting the classification of medical waste will create a developed system of 
potentially hazardous waste, which will include: separate collection, safe storage 
and transportation, environmentally friendly disposal using the useful properties of 
polymeric materials, it is possible to obtain additional energy resources. Today the 
main tasks of the pandemic medical waste management are to collect contaminated 
and potentially contaminated COVID-19 polymer waste to prevent them from 
entering landfills, to develop a national recycling network to effectively control all 
infectious and other hazardous medical wastes, which will further prevent use of 
landfills for waste disposal, creation of bases for introduction of proven methods 
and technologies of medical waste management, in particular ecologically safe 
circulating pyrolysis, which will allow to improve waste management standards in 
order to reduce pollution of NPS.

Key words: pandemic; personal protective equipment; hazardous waste; natural 
environment; human health; handling methods.
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Анотація. Пандемія COVID-19 стала серйозною загрозою не лише через розповсюдження корона-
вірусної інфекції, але і через появу нової глобальної проблеми, яка зростає не лише в Україні, а й у 
всьому світі – утворення потенційно небезпечних медичних відходів, а саме використаних медичних 
засобів індивідуального захисту, тому зараз важливо визначити їх місце в системі поводження з ме-
дичними відходами, склад і можливі шляхи утилізації. У статті проаналізовано проблеми утворення 
медичних відходів, а саме використаних засобів індивідуального захисту, які виникли у зв’язку з 
поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Проаналізовано механізм надходження таких ме-
дичних відходів у навколишнє середовище та їх вплив на організм людини. Досліджено проблеми 
з медичними відходами в Україні. Встановлено, що питання збору й утилізації медичних відходів 
в Україні залишається невирішеним. Запропоновано пріоритетний напрям для України щодо пово-
дження з медичними відходами. Коригування класифікації медичних відходів дозволить створити 
розроблену систему потенційно небезпечних відходів, яка включатиме: роздільний збір, безпечне 
зберігання та транспортування, екологічно чисте захоронення з використанням корисних власти-
востей полімерних матеріалів, із яких можна отримати додаткові енергетичні ресурси. Основними 
завданнями поводження з пандемічними медичними відходами сьогодні є збір забруднених і по-
тенційно забруднених полімерних відходів COVID-19 для запобігання їх потраплянню на звалища, 
розробка національної мережі переробки для ефективного контролю всіх інфекційних та інших не-
безпечних медичних відходів, що надалі запобігатиме використанню звалищ для утилізації відходів, 
створення баз для впровадження перевірених методів і технологій поводження з медичними від-
ходами, зокрема екологічно безпечного циркуляційного піролізу, що дозволить знизити обсяги за-
бруднення навколишнього середовища шляхом вдосконалення стандартів поводження з відходами.

Ключові слова: пандемія; засоби індивідуального захисту; небезпечні відходи; природне 
середовище; здоров’я людини; методи поводження.
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Problem statement. The COVID-19 
pandemic has become a serious threat not only 
due to the spread of coronavirus infection, but 
with the emergence of a new global problem 
that is growing not only in Ukraine but also 
around the world – the generation of potentially 
hazardous medical waste, namely used medical 
personal protective equipment (PPE), so it 
is important to determine their place in the 
system of medical waste management, their 
composition and possible ways of disposal.

The article aim. Study of the characteristics 
medical waste during the COVID-19 pandemic.

Methods, object and subject of the 
research. Methods – The study uses methods 
of analysis and classification.

Object – Waste management system during 
the COVID-19 pandemic.

Subject – Medical waste (composition, 
volume, hazard) during a pandemic.

Latest research and publication analysis. 
There is no well-established modern system of 
collecting and utilization of medical waste at 
all in Nikolaev as well as in Ukraine. Medical 
waste is all waste that came into contact with 
the patient, or a potentially infected person, 
or contact, generated in medical institutions, 
laboratories, research and biomedical centers, 
in the home, including – body tissues, used 
syringes, systems, blood bags, dressings, 
disposable utensils, and even leftovers. 
According to the Basel Convention (1998), 
in international waste management practice, 
medical waste resulting from the medical care 
of patients in hospitals, clinics and clinics is 
allocated to a separate group and is defined as 
hazardous [1]. The introduction of quarantine 
and the introduction of a state of emergency in 
the country has affected almost all spheres of 

public life and business processes. The sphere 
of sea transportation and related businesses, 
from the employment of seafarers to the 
transshipment of cargo, the prohibition for crew 
members to leave the ship during its berthing 
in the port, mandatory 14-day quarantine 
for all ships, was not left out. recycling of 
household waste of the crew and more. During 
the COVID-19 pandemic with the growing 
demand for masks, gloves and other PPE, 
detergents and hygiene products, due to the 
fact that shops, cafes and restaurants, airplanes 
and ships used only disposable tableware 
and packaging, consumers preferred plastic 
products as an additional measure of hygiene, a 
new type of garbage was formed, which ended 
up in landfills or containers as solid waste 
(MSW), possibly potentially dangerous [2–4].

According to nonofficial statistics, about 
1 million tons of medical waste is generated 
annually in Ukraine, of which more than 
15% is hazardous. More than 90% of medical 
waste enters garbage cans and is disposed of 
in landfills without pre-treatment, sorting and 
disinfection [5]. 1 g of solid waste contains from 
0,1 to 1 billion microorganisms, and in medical 
waste this number increases to 200–300 billion 
[6]. Disposal of medical waste at landfills 
leads to leaching of hazardous microorganisms 
by groundwater, and in case of decay and 
decomposition of the bioorganic component 
of waste, hazardous microorganisms can get 
to the surface with gases that are released, 
which can contaminate soil layers and create 
microorganisms in the natural environment 
(NPS). Together with the filtrate, formed in the 
body of the landfill, they seep into the soil and 
water, creating a serious environmental hazard 
to the environment. These microorganisms 
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cause infectious diseases, can be a source of 
various viruses and infections, COVID-19, 
AIDS, tuberculosis, hepatitis B and C, which 
can be transmitted by improper handling of 
medical waste, through objects, contaminated 
with blood or biological fluids or in results of 
direct illegal dumping of infectious waste and 
require special treatment and destruction of the 
yellow list of waste, and in interaction with 
biologically active synthetic compounds create 
a synergistic and cumulative effect.

Products of different chemical groups can be 
used for disinfection, which makes some waste 
hazardous, can cause poisoning or damage 
to the skin for people who collect or dispose 
this waste. In addition, medical waste in the 
vast majority are biologically active synthetic 
compounds, which have no analogues in 
nature, which complicates the process of their 
safe disposal [7].

The basic material (results). The spread 
of COVID-19 coronavirus infection has 
caused increased demand for disposable 
medical products: masks, gloves, disposable 
gowns, goggles, protective shields and similar 
wastes, which has led to negative social, 
economic, sanitary-epidemiological and other 
consequences. Hazardous substances, contained 
in used medical PPE, such as pathological 
microorganisms, even in small concentrations, 
pose an epidemiological danger because of 
a significantly higher total microbial count 
that they have. The problem of medical waste 
disposal needs to be addressed urgently, as they 
have a significant degree of infection, can cause 
outbreaks of infections and epidemics, and the 
environmental safety and public health depends 
on how they will be disposed [8; 9].

Waste management is one of the main 
issues not only of environmental but also 

Fig. 1. Impact of medical waste and recycling facilities on the environment
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epidemiological safety of the population of 
Ukraine due to the pandemic that caused a large 
amount of medical waste. They, in turn, can 
lead to poisoning by toxic chemical compounds 
in all conditions due to various biochemical 
processes (Fig. 1).

Medical waste, depending on the degree 
of their epidemiological, toxicological and 
radiation hazards, as well as possible negative 
effects at the stages of their treatment on the 
human environment in Ukraine are divided into 
4 hazard classes [10] Fig. 2. But the situation 
with COVID-19 adds the category between 
categories A and B, this is potentially hazardous 
waste from infected patients who are at home 
in self-isolation or in reservation. And the ways 
of handling such waste are not defined yet, they 
end up in landfills with ordinary solid waste, 

which creates a danger. An important factor in 
the management of such waste is to organize 
separate collection, storage and a high degree 
of personal protection of those involved.

To reduce the negative impact of medical 
waste on the environment and the population, 
it is necessary to separate hazardous waste, 
recycle it, comply with sanitary and hygienic 
requirements and use appropriate technology 
for disposal. According to the “Requirements 
for medical waste management” [11], the 
key issues of their management strategy are 
minimization, reduction of their generation, 
separation in places of formation, recycling, 
reuse, recycling and disposal, disposal and 
disposal. The algorithm of actions and the 
scheme of medical waste management are 
presented in fig. 3, 4.

Fig. 2. Classification of medical waste by hazard classes

Fig. 3. Algorithm of actions at medical waste management
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Medical waste from COVID-19 generated in 
hospitals is classified as category B – epidemic-
hazardous, infected and potentially infected 
waste that was in contact with the biological 
environments of infected material.

Unfortunately, there are no up-to-date 
statistics on the total amount of medical waste, 
PPE and others, especially given the COVID-19 
outbreak in Ukraine. The identified problems 
require significant structural changes in waste 
management, from the rules of their sorting, 
collection and treatment to the safety protocol 
for waste collection workers.

Against the background of the ongoing 
pandemic, ACR + recommendations were 
developed for masks, gloves, napkins and 
other contaminated waste, which should be 
in a double package and should be considered 
hazardous waste in case of infection with 
pathogenic microorganisms [12; 13].

The main approaches to waste management 
contaminated with COVID-19 are  
presented in fig. 5.

It is important to start work on developing 
a network of reverse epidemiological logistics 
for the treatment of medical waste during 
epidemic outbreaks. As with all viruses, the 
approach to removing contaminated and 
potentially contaminated COVID-19 waste 
is to disinfect and destroy it on site, namely 
in medical facilities. In developed countries, 
since the beginning of the pandemic, networks 
have been deployed to collect protective masks 
from the population. From the point of view 
of virologists regarding the use of means of 
protection, it is enough to disinfect them with a 
disinfectant [14].

Disposable medical PPE are medical devices 
made of non-woven materials and are intended 
for use by medical staff and patients to ensure 
safety in the process of providing various types 
of medical care. The use of disposable medical 
clothing in modern conditions allows to more 
effectively solve the problems of prevention 
of nosocomial infections and helps prevent 
occupational infections of medical workers.

Fig. 4. Class B waste management scheme
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Disposable medical clothing is widely 
used in surgical hospitals during surgery, 
in obstetrics and gynecology, in outpatient 
settings (dental care, cosmetology, etc.), as bed 
linen in infectious diseases hospitals and in 
anti-epidemic situations in conditions.

Materials used for the production of 
disposable medical clothing and linen must have 
sufficient barrier properties for the penetration 
of microorganisms (bacterial permeability not 
more than 3–5%), as well as meet a number 
of requirements: breathability, tear resistance, 
high moisture resistance, etc. Most of these 
requirements are met by multilayer nonwovens, 
as well as materials based on cellulose fiber, 
polyethylene and polypropylene fibers [15].

Nonwovens are used: multilayer nonwoven 
fabric CMC (spunbond-meltblown-spunbond), 
sontara (softes), taiwek, saprol, laminated 
nonwovens for medical use, which are 
made of polymeric materials (polystyrene, 
polycarbonate, polyethylene, polypropylene 
etc.) (table 1), which decompose for a long time 
in the natural environment. Even the production 
of gloves from a natural product (latex rubber) 
is not always environmentally friendly, due to 

the addition of chemical impurities. Another 
problem is the fact that the vast majority of 
PPE is not subject to recycling or reuse.

When burning, such materials can emit such 
harmful substances as soot, carbon dioxide and 
carbon monoxide, etc. Decomposition products 
formed during oxide thermal destruction are 
toxic. Fine ash separated from gases requires 
appropriate treatment. During processing, 
the materials can emit styrene, benzene, 
ethylbenzene, toluene, carbon monoxide vapors. 
Thermal aging is accompanied by the release 
of aldehydes, ketones, hydrogen peroxide, etc. 
Combustible materials containing chlorine can 
form dioxins and furans, which are carcinogens, 
which is associated with adverse health effects. 
Combustion of materials high in lead, mercury 
and cadmium can lead to the spread of toxic 
metals into the environment [16].

Environmentally safe technology for the 
disposal of such polymer composite waste is 
pyrolysis using circulating processes.

The National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases (CDC) and the Centers 
for Disease Control and Prevention (CDS) 
have reported that coronavirus lives on latex 

Fig. 5. Basic approaches to COVID-19 contaminated waste management
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Table 1. Chemical composition of materials of medical personal protective equipment
Personal protective 

equipment Material Chemical composition Formula

Disposable masks / 
respirators /
bathrobes /

shoe covers /
hats /

diapers

Spandbond Polypropylene(РР) (C3H6)n – 100%

Spanlace

Polyester / polyethylene terephthalate (PET)
Vickose

Cellulose

(С6Н10О5)x – 50%,
(C10H8O4)n – 50%;
(C6H10O5)n – 70%,
(C10H8O4)n – 30%;
(C6H10O5)n – 80%,
(C10H8O4)n – 20%

Polypropylene(РР) (C3H6)n

(sometimes laminated with polyethylene (PE)) (C2H4)n

SMS
(SSMS, SMMS, SSMMS)

Polypropylene (РР)
meltblown – 100% – (polypropylene)

S + M + S
Spunbond + meltblown + Spunbond

(C3H6)n – 100%

Thermobond Polypropylene(РР) (C3H6)n – 100%

Airlade

Polyethylene(PE) (C2H4)n

Polypropylene(РР) (C3H6)n

Vickose (C6H10O5)n

Cellulose (С6Н10О5)x

Glasses/
medical protective 

shields

Polycarbonate [-ORO-C(O)-]n

ABS Acrylonitrile + butadiene + styrene
C3H3N
C4H6
C8H8

PET Polyurethane foam C8H16N2O2

PVC Polyvinylchlorid (PVC) (C2H3Cl)n

Plastic/
polyethylene(PE) (C2H4)n

Overalls Tieweek Highdensitypolyethylene(HDPE) (C2H4)n– 100%

Gloves
Latex Emulsion of rubber particles in aqueous 

solution (C5H8)n

Nitrile Butadiene-nitrile vulcanized rubber alloy + 
latex not more than 5%;

butadiene C4H6
rubber(C5H8)n

Gloves
Vinyl Polyvinylchlorid (PVC) (C2H3Cl)n

Polyethylene Polyethylene(PE) (C2H4)n– 100%

Disposable napkins /
towels

(Women's pads, baby 
diapers and nappies)

Sontara EC

Polyester / Polyethylene terephthalate(РЕТ, 
PETP) (C10H8O4)n – 100%;

Cellulose + polyester (С6Н10О5)x – 49% + 
(C10H8O4)n – 51%

Spanlace

Polyester / polyethylene terephthalate (PET) 
(C10H8O4) n

viscose (C6H10O5) n
cellulose (C6H10O5) x

(С6Н10О5)x – 50%,
(C10H8O4)n – 50%;

(C6H10O5)n – 70%,
(C10H8O4)n – 30%;

(C6H10O5)n – 80%,
(C10H8O4)n – 20%

Polypropylene(РР) (C3H6)n

(sometimes laminated with polyethylene (PE)) (C2H4)n

SMS
(SSMS, SMMS, SSMMS)

Polypropylene (РР)
meltblown – 100% – (polypropylene)

S + M + S
Spunbond + meltblown + Spunbond

(C3H6)n – 100%

Airlade

Polyethylene(PE) (C2H4)n

Polypropylene(РР) (C3H6)n

Vickose (C6H10O5)n

Cellulose (С6Н10О5)x

[Author's development]
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gloves and disposable masks for 7 days [17], 
so it is critical that medical organic waste 
from masks and gowns and gloves to medical 
equipment contaminated with COVID-19  
have been disposed of in an environmentally 
sound manner.

To ensure the safe disposal of medical waste, 
local authorities have a responsibility to organize 
the collection of such waste from the public and 
medical facilities. It is necessary to inform the 
population, officials and employees of health 
care facilities about safe ways to dispose of 
medical waste and establish infrastructure for 
centralized collection of medical waste from the 
public and medical institutions, it is necessary 
to conduct surveys and train the population and 
health professionals to properly handle such 
waste. It is necessary to hold round tables with 
the leadership of the regions and, not least, 
to dispose of medical waste at such facilities 
that do not harm the environment. In this 
situation, the development and application of 
environmentally friendly energy-independent 
and waste-free technologies is necessary for 
the disposal of organic medical waste.

There are no specialized institutions or 
facilities for the treatment of such waste in most 
regions of Ukraine, therefore, there is a risk of 
their entry into conventional landfills with all 
possible consequences. Expenditures from the 
state budget for the purchase of containers and 
packages, vehicles for waste collection and 
temporary storage are insufficient. Very low 
fines for violating the rules of medical waste 
disposal do not solve the problem. Currently, 
the only way to overcome these problems is 

the active implementation in Ukraine of the 
National Waste Management Strategy until 
2030, which defines the main directions of state 
regulation in the field of waste management 
while taking into account European approaches 
based on the EU Directive. Prospects for 
further research are to develop rules for the 
management of medical waste generated in 
the home and medical institutions for their 
implementation at the state level.

Discussion of the results. Adjusting the 
classification of medical waste will create a 
developed system of potentially hazardous 
waste, which will include: separate collection, 
safe storage and transportation, environmentally 
friendly disposal using the useful properties of 
polymeric materials, it is possible to obtain 
additional energy resources.

Conclusions. The conducted researches 
allow to establish the main tasks of pandemic 
medical waste management which consist of:

− organization of collection of 
contaminated and potentially contaminated 
COVID-19 polymer waste to prevent their 
entry into landfills;

− development of a national recycling 
network for effective control of all infectious 
and other hazardous medical waste, which will 
help prevent further use of landfills for waste 
disposal,

− creation of bases for introduction of the 
tested methods and technologies of management 
of medical waste, in particular ecologically safe 
circulating pyrolysis that will allow to improve 
standards of waste management for the purpose 
of reduction of pollution of NPS.

List of literature
[1] Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів 
та їх видаленням. Офіційний вісник України від 04.12.2018. 2018. № 93. 106 с. Ст. 3092,  
код акту 92354/2018.
[2] Маркіна Л.М., Жолобенко Н.Ю., Ушкац С.Ю. Features of waste management during the  
COVID-19 pandemic. Суднобудування та морська інфраструктура. 2020. № 1 (13). С. 75–88.
[3] Управление коммунальными отходами и COVID-19 (2020). URL: https://www.acrplus.org/en/ 
municipalwaste-management-covid-19#turkey.
[4] Программа ООН по окружающей среде (2020). URL: https://www.unenvironment.org/ru.
[5] Утворення медичних відходів. 2018. URL: http://epl.org.ua/human-posts/utvorennya-medychnyh-
vidhodiv/.



№1 (15) 2021smi.nuos.mk.ua | editor@smi.nuos.mk.ua

72

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

[6] Постанова КМУ Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями 
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням Жовтого та Зеленого переліків відходів. 
Офіційний вісник України від 04.08.2000. 2000. № 29. 107 с. Ст. 1217, код акту 16274/2000.
[7] Сталінська І.В. Проблеми екологічної безпеки утилізації медичних відходів. Науковий вісник 
НЛТУ України. 2018. № 28 (2). С. 91–94.
[8] Covid-19: Защита работников отходов, ведение регулярного сбора отходов. 2020. URL:  
https://www.iswa. org/home/news/news-detail/article/blog-waste-management-during-the-coronavirus-pan-
demic/109/.
[9] Коронавирус представляет множество угроз безопасности для работников по переработке 
отходов. 2020. URL: https://www.wastedive.com/news/coronavirus-covid-waste-recycling-safety-collec-
tion-mrf/574359/.
[10] Наказ МОЗУ № 325 Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм 
щодо поводження з медичними відходами. Офіційний вісник України від 08.09.2015. № 69. 297 с.  
Ст. 2298, код акта 78316/2015.
[11] Вимоги до поводження з медичними відходами. 2018. URL: http://epl.org.ua/human-posts/vymo-
gy-do-povodzhennya-z-medychnymy-vidhodamy/
[12] Ассоциация городов и регионов по устойчивому управлению ресурсами. 2020.  
URL: https://www.acrplus.org/en/municipal-waste-management-covid-19
[13] Медичні відходи в час пандемії. Відходи, інфіковані вірусом COVID-19. 2020. URL:  
https://ecolog-ua.com/news/medychni-vidhody-v-chas-pandemiyi-vidhody-infikovani-virusom-covid-19
[14] Медицинские отходы – новая экологическая угроза страны (2020) URL: https://interfax.com.ua/
news/blog/665515.html
[15] Чистенко Г.Н., Махлин А.М., Варивода Е.Б. Медицинские одноразовые средства индивидуальной 
защиты как важнейший элемент противоэпидемического режима. Проблемы здоровья и экологии. 
2007. № 4 (14). С. 129–132.
[16] Брезицкая Д.М., Гущук И.В. Проблемные вопросы при обращении с медицинскими отходами в 
Украине. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. № 3 (81). С. 44–49.
[17] How longcan the novel coronavirussu rviveonsur facesand in the air. 2020. URL: https://economic-
times.indiatimes.com/magazines/panache/how-long-can-coronavirus-live-on-surfaces-or-in-the-air/arti-
cleshow/74690737.

________________________________________________
© Маркіна Л. М., Ушкац С. Ю., Жолобенко Н. Ю.

Дата надходження статті до редакції: 07.04.2021
Дата затвердження статті до друку: 14.05.2021



NOTES



Формат 60х84/8. Гарнітура Times New Roman.
Папір офсетний. Цифровий друк. Обл.-вид. арк. 6,61. Ум.-друк. арк. 8,6. Зам. № 0721/240

Підписано до друку 28.06.2021. Наклад 150 прим.

Надруковано: Видавничий дім «Гельветика»
54000, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, оф. 551

Телефон +38 (048) 709 38 69, +38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08
E-mail: mailbox@helvetica.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 6424 від 04.10.2018 р.

http://shipbuilding.mk.ua/ 

МИКОЛАЇВ – МІСТО КОРАБЕЛІВ


