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Проведено чисельний кінцево-елементний аналіз електромагнітних процесів в
імпульсному електродинамічному випромінювачі для збудження пружних коливань у
бетонних конструкціях для двох варіантів його конструктивного виконання – без
шихтованого магнітопроводу та з магнітопроводом, в пазу якого розташований
багатовитковий індуктор. При цьому розглядається коло-польова модель, що враховує
залежність розрядного струму ємнісного накопичувача від характеру дифузії магнітного
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поля в об’ємі струмопровідної пластини. Показано, що електромагнітна сила, яка діє на цю
пластину протягом першої напівхвилі розрядного струму, змінюється у часі як функція,
близька до дзвіноподібної, що важливо для здійснення діагностики бетонних
конструкцій. Наявність магнітопроводу при одних і тих самих параметрах розрядного
кола, розмірах індуктора і пластини призводить до збільшення тривалості та амплітуди
силового імпульсу приблизно на 30%. Також у разі використання магнітопроводу
відбувається перерозподіл електромагнітних сил так, що провідники індуктора
розвантажуються від їхньої дії, а магнітопровід відчуває значне силове навантаження. Бі
бл. 8, рис. 5.

Ключові слова: імпульсний електродинамічний випромінювач, розрядний струм,
електромагнітна сила, хвильові механічні процеси, діагностика, бетонні конструкції.
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Проведен численный конечно-элементный анализ электромагнитных процессов в
импульсном электродинамическом излучателе для возбуждения упругих колебаний в
бетонных конструкциях для двух вариантов его конструктивного исполнения – без
шихтованного магнитопровода и с магнитопроводом, в пазу которого расположен
многовитковый индуктор. При этом рассматривается цепе-полевая модель, учитывающая
зависимость разрядного тока емкостного накопителя от характера диффузии магнитного
поля в объеме токопроводящей пластины. Показано, что электромагнитная сила,
действующая на эту пластину в течение первой полуволны разрядного тока, изменяется
во времени как функция, близкая к колоколообразной, что важно для осуществления
диагностики бетонных конструкций. Наличие магнитопровода при одних и тех же
параметрах разрядной цепи, размерах индуктора и пластины приводит к увеличению
продолжительности и амплитуды силового импульса примерно на 30%. Также при
использовании магнитопровода происходит перераспределение электромагнитных сил
так, что проводники индуктора разгружаются от их действия, а магнитопровод
испытывает значительную силовую нагрузку. Библ. 8, рис. 5.

Ключевые слова: импульсный электродинамический излучатель, разрядный ток,
электромагнитная сила, волновые механические процессы, диагностика, бетонные
конструкции.
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