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РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка містить: 94 листів, 41 рисунків, 10 таблиць,
38 джерел посилань, графічного матеріалу 16 кадрів, 1 додаток.
У даній дипломній роботі проаналізовано актуальність використання
двигуна теплового двигуна для електричного генератора як екологічного і 
такого,
що працює на тепловій енергії відновних невичерпних джерел енергії.
Здійснений вибір конструктивної схеми генератора для системи
перетворення енергії механічних коливань поршня такого двигуна.
Визначені основні параметри конструкції генератора, що залежать від
приводного двигуна та параметри геометрії магнітної системи.
Проаналізовано вплив зміни параметрів геометрії магнітної системи на
вихідні характеристики генератора. Розрахунок проведено методом скінченних
елементів у програмному середовищі Ansys Maxwell та Ansoft ePhysics.

Ключові слова: тепловий двигун, лінійний генератор.

ABSTRACT

This Work contains: 94 p., 36 fig., 10 tabl., 36 sources link, graphic material 16
frames, 1 app.
This graduation work analyses the relevance of the use of the heat engine for
power generator such as environmental and running on heat inexhaustible renewable
energy sources.
Selected constructive scheme generator to power conversion system of
mechanical vibrations piston heat engine. Obtained design parameters of the 
generator,
depending on the drive motor, and parameters of geometry of the magnetic system.
The influence of parameters on the geometry of the magnetic system output
characteristics of the generator. The calculation performed by finite element method
programmed in Ansys Maxwell and Ansoft ePhysics.
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