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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна  записка має обсяг в 75 сторінок, містить 51 рисунок, 6 

таблиць, та 12 бібліографічних найменувань. 

Метою даної дисертації є розробка уточнених математичних моделей 

рейкового прискорювача, дослідження на їх основі взаємопов’язаних 

електромеханічних, електрофізичних та теплових процесів в рейковому 

прискорювачі, та розробка нових альтернативних варіантів рейкового 

прискорювача з параметрами, які оптимізовані та узгоджені з параметрами 

ємнісного накопичувача енергії. 

Об’єктом дослідження є варіанти електромеханічного рейкового 

прискорювача електропровідних тіл, які відповідають технічним даним відомих 

зразків прискорювачів з традиційним способом прискорення. 

Нарівні з класичною конструкцією прискорювача, до моделювання 

запропоновані альтернативні варіанти двошарового прискорювача з підвищеною 

індуктивністю, і прискорювача з початковою швидкістю снаряда. Для трьох 

варіантів прискорювача виконано оптимізацію параметрів, дослідження і 

узгодження джерела живлення. 

Створено універсальні моделі прискорювача – мультифізичну ланцюгову 

модель, і польову модель, що в достатній мірі відображають характер протікання 

електродинамічних, механічних, теплових і енергетичних процесів під час 

пострілу з рейкового прискорювача. На базі моделей проведено серію 

розрахунків, результати яких дають змогу отримати часові залежності і 

амплітудні значення параметрів прискорювача. 

За результатами розрахунків проведено порівняльний аналіз 

запропонованих варіантів прискорювача, і визначено запропонований рейковий 

прискорювач двошарової конструкції як такий, що має найвищу 

енергоефективність, і є конкурентоздатним технічним рішенням. 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ РЕЙКОВИЙ ПРИСКОРЮВАЧ, 

МУЛЬТИФІЗИЧНА ЛАНЦЮГОВА МОДЕЛЬ, ПОЛЬОВА МОДЕЛЬ, 

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ. 

 



ABSTRACT 

The explanatory note has a volume of 75 pages, containing 51 figures, 6 tables and 

12 bibliographic titles. 

The purpose of the dissertation is development of precise mathematical models of 

rail accelerator, analysis on interrelated electromechanical, electrophysical and thermal 

processes in railgun and development of new alternative variants of railgun with 

parameters that are optimized and agreed with parameters of the capacitive energy 

storage. 

The object of study are different variants of electromechanical rail accelerator, 

which correspond to the technical data of known accelerator cases with the traditional 

method of acceleration. 

Along with the classical accelerator design, alternative variants of a two-layer 

accelerator with increased inductance and an accelerator with an initial speed of the 

projectile are proposed. For those three variants of the accelerator, has been performed 

optimization of parameters, research and optimization of power supply. 

The multi - purpose models of the accelerator has been created. Those are the 

multiphysical chain model and the field model, both of that reflect with enough 

precision the nature of electrodynamic, mechanical, thermal and energy processes 

during one shot of railgun. On the basis of models, a series of calculations was done. 

The results allow to obtain time dependencies and amplitude values of the accelerator 

parameters. 

According to the results of the calculations, a comparative analysis of the proposed 

variants of the railgun has been carried out. The proposed double – layer railgun design 

was defined, as having the highest energy efficiency and is a competitive technical 

solution. 

ELECTROMECHANICAL RAIL ACCELERATOR, MULTYPHISYCAL 

CHAIN MODEL, FIELD MODEL, EFFICIENCY INCREASE. 

 


