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The induction motor for electrical technologies using software module Ansys Maxwell 

RMxprtis analyzed. Main dependences of 15 k Winduction motor with 1460 rp mare obtained.  

 

The soft ware module Ansys Maxwell RMxprtis intended for develop 

mentand optimization of rotating electrical machinery [1-3]. Engineer 

sandscientists canevaluate the productivity of induction motor and make a 

tentatived ecisionon motor efficiency. 

Ansys Maxwell RMxprt all owsto make the analysis of "what, if" using 

the classical analytical motor the ory and equivalent magnetic circuit methods. 

The parameter sinput interface of the software module Ansys Maxwell RMxprtis 

shownin Fig. 1.  
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Fig. 1 – Interface of software module Ansys Maxwell RMxprt 

 

 

The design stages of parameters for stator, rotor and motor generally are 

shownin Fig. 2. Geometric dimensions of the stator and rotor and theirs lots, 

winding type, materialty peareentered in real time. General parameters of 

induction motor, suchas power, voltage, operating temperature, number of poles, 

nominal speed, power losses are entered separately. 

 

 
a                                            b                                            c 

Fig. 2 – Designs tages of parameters for stator (a), rotor (b) and  

motor generally (c) 

 

Main dependencesof 15 k Winduction motor with 1460 rp mareobtained 

[4]. The curves of mechanica lcharacter is ticandefficiency of the motor are 

shownin Fig. 3-4. 
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Fig. 3 – Dependence  nfМ  ofmotortorque М  and rotaryspeed n  
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Fig. 4 – Dependence  nη f of motor efficiencyη and rotary speed n  

Atthenominal motor speedin 1460 rpm nominal to rqueisapproximately 

80 N∙m. The efficiency of the designed induction motor is 87,5 %.  
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АНАЛІЗ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ДЛЯ 

ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЙ 

З ВИКОРИСТАННЯМ ANSYS MAXWELL RMXPRT 

Kyrychenko O. 
Проаналізовано асинхронний двигун для електротехнологій з використанням 

програмного модуля AnsysMaxwellRMxprt. Отримано основні залежності для двигуна 

потужністю 15 кВт з частотою обертання 1460 об/хв. 

 

Проанализирован асинхронный двигатель для электротехнологий и 

использованием программного модуля AnsysMaxwellRMxprt. Получены основне 

зависимости для двигателя мощностью 15 кВт с частотой вращения 1460 об/мин. 

 

 

УДК 621.37 

 

РОЗРОБКА МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ 

РЕЄСТРАЦІЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ОЗОНУ 
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На базі мікроконтролераPIC16розроблено схему для збору та 

обробкиінформації з датчиків концентрації озону в діапазоні від 0 до 10 ppm.  

Ключові слова: датчик озону, концентраціяозону, мікропроцесорний пристрій  

 

На баземикроконтроллера PIC16 разработана схема для сбора и 

обработкиинформации с датчиковконцентрацииозона в диапазоне от 0 до 10 ppm. 

Ключевые слова: датчик озона, концентрация озона, микропроцессорное 

устройство. 

 

 Під час проектування та розробки електротехнологічного 

обладнання для знезараження сільськогосподарськоїпродукції[1] виникає 

необхідність моніторингу ефективності роботи устаткування. Одним з 

найважливіших показників ефективності роботи генератора озону є 

концентрація озону в робочій камері. Слід також зауважити, що 

перевищення норми концентрації озону в приміщеннях де знаходиться 

персонал є недопустимим так як може призвести до отруєння та 

погіршення самопочуття персоналу. Виходячи з вищесказаного слід 

зазначити, що системи моніторингу технологічного процесу знезараження 

озоном повинні проводити аналіз концентрації озону як безпосередньо в 

робочій камері так і в приміщенні де встановлене обладнання. 

 Для реалізації поставленого завдання прийнято рішення розробити 

пристрій для моніторингу концентрації озону на базі мікроконтролера 

PIC16C71 виробництва MicrochipTechnologyIncorporated. На рис. 1 

показано схему розробленого пристрою. 




