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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ 
НАКЛАДНОГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО 
ВИХРОСТРУМОВОГО ПЕРВИННОГО 
ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА 
АБСОЛЮТНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ

Mathematical Model of Overhead  
Transformer Eddy Current Sensor  

of Absolute Movement

ВСТУП

Широковживаним на сьогодні є визначення поточного технічного стану сило-
вих електричних машин (турбо- та гідроагрегатів, гідрогенераторів, оборот-

них машин і т. ін.) за допомогою вібродіагностування [1]. Це пов’язано як з висо-
кою інформативністю такого параметра, так і з можливістю вимірювання цього па-
раметра безпосередньо за реального режиму роботи електричної машини без втру-
чання в її конструкцію [2]. Серед інших віброхарактеристик високу інформативність 
має радіальна й осьова складові.

Під час дослідження осьової складової вібросигналу найбільший інтерес з точки 
зору інформативності стосовно технічного стану машини, зокрема технічного стану 
її опорних вузлів, можна отримати на основі аналізу значення зміщення ротора від-
носно статора чи іншої жорстко закріпленої конструкції, що не є його частиною [3]. 
Особливістю цієї складової вібросигналу є те, що вона має слабкий кореляційний зв’язок 
з кутовим положенням ротора та частотою його обертання [4]. Основною причиною  

© Граняк В. Ф., Кухарчук В. В., 2020
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Розроблено математичну модель накладного транс
форматорного вихрострумового первинного вимірювально
го перетворювача абсолютного переміщення. Показано, що 
у функціональній залежності від відстані між сенсором та 
струмопровідним середовищем за постійного значення стру
му струмової обмотки у вихідному сигналі перебувають як 
амплітудне значення вихідної напруги так і зміщення її почат
кової фази. Встановлено, що за вимірювального перетворен
ня типу «аксіальне зміщення — амплітудне значення вихід
ної напруги» та діапазону вимірювання від 0,5 до 2,5 мм ста
тична характеристика типового накладного трансформа
торного вихрострумового сенсора матиме суттєву неліній
ність. Показано, що ефективним способом зменшення похиб
ки нелінійності статичної характеристики зазначеного пер
винного вимірювального перетворювача є звуження діапазо
ну вимірювання.
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Ключові слова: накладний трансформаторний вихрострумовий сенсор, математична модель, 
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Keywords: overhead transformer eddy current sensor, mathematical model, static characteristic, 
absolute displacement, sensitivity.
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The mathematical model of the overhead transformer eddy 
current primary measuring transducer of absolute movement is 
developed in the work. It is shown that in the functional dependence 
on the distance between the sensor and the conductive medium at 
a constant value of the current of the current winding in the output 
signal are both the amplitude value of the output voltage and 
the displacement of its initial phase. It is established that during 
the measurement transformation of the type “axial displacement 
— amplitude value of the output voltage” and the measurement 
range from 0.5 to 2.5 mm, the static characteristic of a typical 
overhead transformer eddy current sensor will have significant 
nonlinearity. It is shown that an effective way to reduce the 
nonlinearity error of the static characteristic of the specified primary 
measuring transducer is to narrow the measuring range.
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її виникнення є люфт ходу ротора в осьовому на-
прямку внаслідок дії осьової складової сили, що пе-
редається від робочого органу (може також додава-
тися і гравітаційна складова, у випадку вертикальної 
конструкції електричної машини). Оскільки в проце-
сі розвитку дефектів опорних вузлів (їх зношення) 
поступово зростає і люфт за дії однакової осьової 
проекції зусилля, то поточний контроль такого тех-
нічного параметра дозволяє не лише виявити наяв-
ність дефектів підшипникових вузлів, але й дозволяє 
запобігти повному руйнуванню агрегата, що має ви-
соку ймовірність у випадку аварійного виходу з ла-
ду вузлів кріплення ротора.

Перспективними для моніторингу осьового змі-
щення ротора електричних машин є засоби вимірю-
вання абсолютного переміщення, в основу яких по-
кладено вихрострумовий метод вимірювання. Такі 
сенсори дозволяють вимірювати абсолютні перемі-
щення феромагнітних конструкцій порядку 0,1 мкм 
за забезпечення необхідної для роботи системи 
технічного контролю чи діагностування швидкодії. 
А також, у випадку використання накладних вихро-
струмових вимірювальних перетворювачів (ВВП) 
не потребують втручання у конструкцію електрич-
ної машини [5]. Однак, широке застосування таких 
ВВП та засобів вимірювання осьового зміщення, по-
будованих на їх основі, ускладнюється відсутністю 
високоточних математичних моделей вихрострумо-
вих сенсорів [6]. Тож, розроблення таких математич-
них моделей має значне як загальнотеоретичне, так 
і прикладне значення.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Накладні ВВП можуть бути параметричними, якщо 

мають одну обмотку, та трансформаторними, з двома 
і більше обмотками [6]. Проте трансформаторні сен-
сори мають ряд суттєвих переваг перед параметрич-
ними. Зокрема, вони характеризуються більш висо-
кою стабільністю вихідного сигналу. Також, за вико-
ристання однообмоткових (параметричних) сенсорів 
власний опір обмотки додається з корисним внесе-
ним опором, що робить вихідний сигнал більш залеж-
ним від зовнішніх впливних величин (температури, 
вологості та ін.) [6]. Ураховуючи сказане, є очевид-
ним, що для побудови високоточних систем технічно-
го контролю та діагностування силових електричних 
машин доцільним є використання засобів вимірюван-
ня саме на основі трансформаторних ВВП. Тому у по-
дальших дослідженнях зосередимося саме на них.

З точки зору моделювання вихідних сигналів на-
кладних ВВП за певних умов (зазорі, частоті, струмі 
тощо) основною задачею є розрахунок комплексної 

внесеної напруги на вимірювальній обмотці двох-
обмоткового ВВП.

Найчастіше на практиці використовується ко-
тушка з коловими витками. 

Типову конструктивну схему такого сенсо-
ра без каркаса та елементів кріплення наведе-
но на рис. 1 [6]. Безпосередньо на основі даних 
рис. 1 з урахуванням товщини захисної щічки Cзах  ,
взаємного розташування lвн і висоти обмоток lв  ,
lі можна знайти значення зазорів.

АНАЛІЗ ШЛЯХІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ
Основним вихідним параметром трансформатор-

ного вихрострумового сенсора є значення ЕРС або 
напруги на вимірювальних обмотках.

Коли поблизу накладного ВВП немає об’єкта кон-
тролю, то початкова напруга на його вимірюваль-
ній обмотці визначатиметься взаємоіндуктивністю 
M між його котушками:

U j M I2 12= − ω , (1)
причому значення взаємоіндуктивності між обмот-
ками для конкретного сенсора M12 можна отримати 
за допомогою відомих співвідношень [8, 9].

Розглянемо сенсор з малим поперечним пере-
різом обмоток, а потім поширимо отримані резуль-
тати на реальні сенсори. Взаємне розташування  

Рис. 1. Розрахункова модель накладного 
двохобмоткового ВВП

Fig. 1. Estimated model of overhead double-winding GDP

Рис. 2. Розташування обмоток трансформаторного 
сенсора

Fig. 2. Location of transformer sensor windings
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обмоток для ідеального випадку наведено на  
рис. 2.

Як показано у [9], напруженість електричного 
поля може бути описана таким виразом:
 E j W A= − ω 1 1 , (2)
де A1  — вектор-потенціал сумарного поля у верх-
ньому півпросторі; W1 — кількість витків струмо-
вої обмотки.

ЕРС вимірювальної обмотки визначається як цир-
куляція напруженості електричного поля E , по кон-
туру вимірювальної обмотки радіусом R2 :
 EPC Edl

R
2

2

= ∫ , (4)

де l — контур інтегрування.
У силу того, що напруженість E  постійна 

на будь-якому співвісному з струмовою обмоткою 
контурі, маємо
 EPC R W E2 2 22= π , (5)
де W2 — кількість витків вимірювальної обмотки 
сенсора.

Підставивши (4) у (5), отримаємо:
 EPC j R WW A2 2 1 2 12= − πω . (6)

Виконавши перетворення (6), можна отримати 
відповідні точні вирази ЕРС вимірювальної обмот-
ки для середовищ різної структури. Проте, інтер-
претація цих виразів, навіть за допомогою сучасної 
комп’ютерної техніки, є достатньо трудомісткою за-
дачею. Звідси доцільним є використання саме на-
ближених розрахунків для поля у верхньому пів-
просторі. Ураховуючи це, а також (6), отримуємо та-
ку формулу для ЕРС вимірювальної обмотки у пер-
шому наближенні:
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У наведеному виразі
 c h h= −2 1 , (8)

 λ =
3

2 2R
. (9)

Підставимо у (7) μ0 = 4π · 10-7 (Гн/м), отримаємо:

EPC j x WW R R e I

j x W

c
R

2
7

1 2 1 2

3
2

7
1

34 10 0 3

34 10 0 3

2= − ⋅ − −

− ⋅ −

−
−

−

ω

ω

( , )

( , ) WW R R e I
h h
R

2 1 2

3
2

1

1 2

2
−

+

ϕ λ( ).

 (10)

У відповідності з (10) можна побудувати еквіва-
лентну схему заміщення сенсора над провідним се-
редовищем, наведену на рис. 3, уважаючи, що пер-
ший доданок виразу (10) є ЕРС, наведена у вимірю-
вальній обмотці струмовою обмоткою зі струмом I , 

а другий доданок — ЕРС, наведена дзеркальним ві-
дображенням струмової обмотки зі струмом Iϕ λ1( ) .

У відповідності з наведеною схемою заміщення, 
вираз (10) можна записати у такому виді:

 EPC j M I j M I2 12 32 1= − −ω ω ϕ λ( ) , (11)

де M12 — взаємна індуктивність між струмовою 
та вимірювальною обмотками; M32 — взаємна індук-
тивність між зображенням струмовоі обмотки та ви-
мірювальною обмотками.

 M x WW R R e
c

R
12

7
1 2 1 2

3
234 10 0 3 2= ⋅ −−

−

( , ) , (12)

 M x WW R R e
h h

R
32

7
1 2 1 2

3
234 10 0 3
1 2

2= ⋅ −−
−

+

( , ) . (13)

Перші частини формул (7), (10) та (11) дають ви-
раз для початкової ЕРС сенсора ЕРСп за відсутності 
провідного середовища, другі частини — ЕРС, що на-
водиться вихровим струмом провідного середовища, 
тобто відносну ЕРСвн.

Ураховуючи відносно невелике значення напру-
женості магнітного поля, що створюється струмовою 
обмоткою, значення відносної магнітної проникнос-
ті торцевої частини ротора можна вважати постій-
ним. У такому випадку [8]:

 ϕ λ
µ β

µ β
1

2

2

3 9 14

3 9 14
( ) =

− +

+ +
j , (14)

де μ — відносна магнітна проникність торцевої час-
тини ротора; β — коефіцієнт, що враховує електро-
магнітні властивості торцевої частини ротора (фе-
ромагнітного середовища, що впливає на сенсор) 
та визначається у такий спосіб:
 β ωσµµ= R2 0 , (15)

Рис. 3. Схема заміщення двохобмоткового 
трансформаторного сенсора: 1, 2 — обмотки сенсора, 

3 — уявна обмотка
Fig. 3. Scheme of replacement of the two-winding 
transformer sensor: 1, 2 — sensor windings, 3 — 

imaginary winding
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де σ — питома електропровідність торцевої части-
ни ротора; μ — відносна магнітна проникність тор-
цевої частини ротора.

Уведемо такі позначення:

 
U EPC

U x WW R R In
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( , ) ,ω
 (16)

де U2  — напруга на вимірювальній котушці; U n2  — 
модуль початкової напруги на вимірювальній ко-
тушці за відсутності провідного середовища.

З урахуванням (16), а також урахувавши те, 
що відстань між сенсором та струмовідним сере-
довищем x дорівнює h2 та прив’язавши нульову по-
чаткову фазу до початкової фази струму в струмо-
вій обмотці, можемо записати таку наближену за-
лежність: 
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.  (17)

Отриманий вираз однозначно пов’язує вхід-
ну (відстань між сенсором та струмовідним сере-
довищем) і вихідну (комплексну напругу на вимі-
рювальній котушці) величини. Оскільки від відста-
ні між сенсором та струмовідним середовищем за-
лежать два параметри: амплітудне значення вихід-
ної напруги та її зміщення за фазою, — то на осно-
ві (17) можна подати рівняння перетворення тако-
го сенсора у виді:

U x

j x WW R R I

e e j
c
R

x c
R

2

7
1 2 1 2

3
2

6
2

2

34 10 0 3

3 9
2 2

( )

( , )

=

= ⋅

⋅ ⋅ − ×

× +
−− −

−

ω

µ ++

+ +















14

3 9 14
2
2

0

2
2

0

R

R

ωσµµ

µ ωσµµ
, (18)

ϕ

ω

µ

2

7
1 2 1 2

3
2

6
2

34 10 0 3

3
2 2

( )

arg

( , )

x

j x WW R R I

e e j
c
R

x c
R

=

=

⋅ ⋅ − ×

× +
−− −

− 99 14

3 9 14
2
2

0

2
2

0

+

+ +

































R

R

ωσµµ

µ ωσµµ
. (19)

Вирази (18) та (19), по суті, є рівняннями пе-
ретворення накладного трансформаторного ВВП 
за перетворення вимірювального сигналу у ді-
юче значення напруги та зміщення фази, відпо-
відно. Оскільки на практиці амплітудне значен-
ня вихідної напруги прямо пропорційне амплі-
туді струму обмотки струму, то доволі пошире-
ною практикою є зменшення останнього з метою 
зменшення потужності інформаційних кіл сенсо-
ра та застосування додаткового нормуючого під-
силювача на виході вимірювальної котушки [5]. 
У такому випадку рівняння (18) можна записати  

у такому виді:
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, (20)

де k — коефіцієнт підсилення нормуючого перетво-
рювача.

Для моделювання залежностей (19) та (20) за-
дамося параметрами вихрострумового сенсора, на-
веденого у [9], для якого характерні такі технічні  
параметри: радіус струмової обмотки — 1,5 мм, ра-
діус вимірювальної обмотки — 7,5 мм, кількість вит-
ків струмової обмотки — 260, кількість витків вимі-
рювальної обмотки — 400, частота напруги живлен-
ня — 125 Гц, відстань між обмотками — 2 мм, діюче  
значення струму струмової обмотки — 0,1 А. Також для 
моделювання було прийнято: коефіцієнт підсилення  

Рис. 4. Статична характеристика накладного 
трансформаторного ВВП за діючим значенням напруги

Fig. 4. Static characteristics of the overhead transformer 
GDP by the current voltage value

Рис. 5. Статична характеристика накладного 
трансформаторного ВВП за зміщенням початкової фази
Fig. 5. Static characteristics of the overhead transformer 

GDP by the displacement of the initial phase
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нормуючого перетворювача — 265, питома електро-
провідність торцевої частини ротора — 107 См/м; 
відносна магнітна проникність торцевої частини ро-
тора — 107. Статичні характеристики сенсора за ді-
ючим значенням струму та зміщенням початкової 
фази наведено на рис. 4 та рис. 5, відповідно.

Як випливає з аналізу статичних характеристик 
(рис. 4 та рис. 5), задовільна чутливість за забез-
печення заданих габаритних розмірів та енерге-
тичних характеристик сенсора забезпечується ли-
ше за амплітудним значенням напруги, оскільки до-
волі легко піддається масштабуванню шляхом ви-
користання масштабного перетворювача з необхід-
ним коефіцієнтом. Тоді як чутливість, що забезпе-
чується за вказаних габаритних розмірів наклад-
ного трансформаторного ВВП, є недостатньою для  
вимірювання осьового зміщення ротора у діапазоні 
від 0,5 до 2,5 мм з необхідною точністю та не може 
бути масштабована без використання доволі склад-
них вимірювальних перетворювачів [10].

Іще однією особливістю, що випливає із аналі-
зу статичної характеристики перетворення відстані  
між сенсором та струмовідним середовищем в амплі-
туду вихідної напруги (рис. 4), є її нелінійний харак-
тер, що для заданих параметрів моделювання носить  
значний характер. З метою оцінювання нелінійнос-
ті статичної характеристики остання була апрокси-
мована лінійною залежністю, що проходила через 
точки (0,5 мм; 10 В) та (2,5 мм; 7 В). Для отрима-
них значень вихідної напруги оцінено відносну по-
хибку нелінійності за такою залежністю:

 δ( )
( ) ( )

( )
%x

UL x U x
U x

=
−

⋅2 2

2

100 , (21)

де UL2(x) — напруга на виході сенсора, розрахова-
на за допомогою лінійної апроксимації.

Результати моделювання (21) наведено на рис. 6.
Як випливає з рис. 6, відносна похибка неліній-

ності статичної характеристики для заданих пара-
метрів сенсора та заданого діапазону вимірюван-
ня перевищує 3,6 %, що є недопустимим за побу-
дови сучасних високоточних засобів вимірюван-
ня осьового зміщення ротора електричних машин. 
Ураховуючи сказане, є очевидною необхідність роз-
роблення підходів для зменшення цієї складової по-
хибки. Перспективними шляхами зменшення нелі-
нійності статичної характеристики є зменшення 
діа пазону вимірювань. Тож дослідимо вплив шири-
ни вимірювального діапазону на зміну похибки не-
лінійності описаного вище сенсора.

Для дослідження впливу зменшення діапазону 
вимірювань проведемо апроксимацію лінійною ста-
тичною характеристикою звуженого удвічі діапазо-
ну вимірювання (від 1,0 до 2,0 мм). Апроксимацію 
звуженої статичної характеристики було здійснено 
оптимальною лінійною залежністю за зміни напру-
ги початку та кінця характеристики з кроком кван-
тування 0,1 В. Отримана лінійна характеристика 
проходила через точки (1,0 мм; 9,1 В) та (2,0 мм; 
7,5 В). Результати моделювання відносної похиб-
ки нелінійності для звуженого діапазону наведено  
на рис. 7.

Як випливає із аналізу залежності відносної по-
хибки нелінійності, наведеної на рис. 6 та рис. 7, 
звуження діапазону вимірювання є ефективним ме-
тодом зменшення похибки нелінійності. Зокрема, 

Рис. 6. Залежність відносної похибки нелінійності 
від виміряного значення відстані між сенсором та 

струмовідним середовищем
Fig. 6. Dependence of the relative error of nonlinearity 

on the measured value of the distance between the sensor 
and the conductive medium

Рис. 7. Залежність відносної похибки нелінійності 
від виміряного значення відстані між сенсором 
та струмовідним середовищем для звуженого 

діапазону вимірювання
Fig. 7. Dependence of the relative error of nonlinearity 

on the measured value of the distance between 
the sensor and the conductive medium for the narrowed 

measuring range



37

3’2020 • МЕТРОЛОГІЯ ТА ПРИЛАДИ • ISSN 2307-2180 ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТА СЕНСОРИ

для досліджуваного сенсора зменшення діапазо-
ну вимірювання вдвічі призводить до трикратного 
зменшення відносної похибки нелінійності.

ВИСНОВКИ
Отримано математичну модель накладного транс-

форматорного ВВП. Показано, що у функціональній 
залежності від відстані між сенсором та струмопро-
відним середовищем за постійного значеня струму 
струмової обмотки перебуває як діюче значення на-
пруги вимірювальної обмотки, так і зміщення її по-
чаткової фази.

Показано, що за збереження допустимих габа-
ритних розмірів сенсора чутливість за перетворення 
відстані між сенсором та струмопровідним середови-
щем у зміщення початкової фази вихідного струму  
є недостатньою (для наведених конструктивних па-
раметрів сенсора не перевищує 35 електричних гра-
дусів), для забезпечення необхідної точності вимірю-
вання у повному діапазоні зміни аксіального зміщен-
ня. Тоді як за перетворення відстані між сенсором 
та струмопровідним середовищем в амплітудне зна-
чення напруги, значення останньої може бути дово-
лі легко масштабоване до забезпечення необхідного 

значення чутливості. Зокрема, для описаного сенсо-
ра, з урахуванням коефіцієнта підсилення нормую-
чого перетворювача, за забезпечення максимального 
рівня вихідної напруги ≈ 10,24 В та діапазону зміни 
відстані між сенсором та струмопровідним середови-
щем від 0,5 до 2,5 мм, вихідний сигнал напруги зміню-
вався в діапазоні від 10,325 до 7,053 В. Тож, врахову-
ючи сказане, є очевидною доцільність використання 
саме первинного вимірювального перетворення типу 
«відстань — амплітудне значення вихідної напруги».

Теоретично доведено, що у діапазоні зміни від-
стані від 0,5 до 2,5 мм та первинному вимірюваль-
ному перетворенні типу «аксіальне зміщення –амп-
літудне значення вихідної напруги» статична харак-
теристика сенсора матиме суттєву нелінійність (для 
заданих конструктивних параметрів сенсора віднос-
на похибка нелінійності перевищуватиме 3,6 %).

Для зменшення нелінійності статичної характе-
ристики накладних трансформаторних ВВП запропо-
новано несуттєве звуження діапазону вимірювання. 
Зокрема, для наведених конструктивних парамет-
рів сенсора звуження діапазону вимірювання вдві-
чі призводить до трикратного зменшення відносної 
похибки нелінійності.
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