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Περίληψη
Η ηλεκτρική κίνηση είναι ένα από τα βασικά πεδία της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού. Σχετίζεται με τις διατάξεις ελέγχου και οδήγησης ηλεκτρικών κινητήρων
(έλεγχος θέσης, ταχύτητας, ροπής), με σκοπό την συνεχή αναπροσαρμογή της
κινητήριας μηχανής στις απαιτήσεις του κινούμενου συστήματος (φορτίο). Η σωστή
σχεδίαση ενός συστήματος ηλεκτρικής κίνησης απαιτεί την πλήρη γνώση της στατικής
και δυναμικής συμπεριφοράς όλων των επιμέρους συνιστωσών του. Η εξέλιξη των
ηλεκτρονικών ισχύος και της μικροηλεκτρονικής είχε ως αποτέλεσμα την κατασκευή
στατικών μετατροπέων υψηλής διακοπτικής συχνότητας, οι οποίοι χρησιμοποιούνται
σήμερα ευρέως για τον έλεγχο των κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος.
Η παρούσα διπλωματική αναλύει κάθε συνιστώσα (κινητήρας, μετατροπέας
συχνότητας, DC ζυγός, μηχανικό φορτίο) ενός τυπικού συστήματος ηλεκτροκίνησης
και καταλήγει σε συμπεράσματα και λύσεις την κατάλληλη διαστασιολόγησή τους και
τη βέλτιστη αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Επικεντρώνεται σε κινητήρια συστήματα στα
οποία ο επαγωγικός κινητήρας δεν λειτουργεί συνεχώς στη μέγιστη ισχύ του, αλλά ο
κύκλος λειτουργίας του περιλαμβάνει εκκινήσεις, πεδήσεις, αλλαγές ταχύτητας ή και
φοράς περιστροφής. Δείχνεται ότι σε τέτοιους κύκλους λειτουργίας, ο κινητήρας μπορεί
να υπερφορτιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα, τέτοιο ώστε η θερμοκρασία της
μόνωσής του να μην υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπτή.
Για το σκοπό αυτό, θα αναλυθούν και θα διαστασιολογηθούν τέσσερις
χαρακτηριστικές περιπτώσεις συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης. Επίσης, προς
επαλήθευση των αποτελεσμάτων, θα γίνει μοντελοποίηση και προσομοίωση του κάθε
συστήματος στο πρόγραμμα PSIM. Υλοποιήθηκαν και τα δύο είδη ελέγχου (βαθμωτός
και διανυσματικός), και στην εκάστοτε περίπτωση εφαρμόστηκε εκείνο που ταίριαζε
καλύτερα στις απαιτήσεις του φορτίου.
Λέξεις Κλειδιά: Συστήματα Ηλεκτροκίνησης, Επαγωγικός Κινητήρας, Σύστημα
Οδήγησης, Μετατροπέας Μεταβλητής Συχνότητας, PSIM, Βαθμωτός Έλεγχος,
Διανυσματικός Έλεγχος

Abstract
Electric Machinery and AC drives is one of the main fields of electrical engineering
science. It is related to the control devices of electric motors (position, speed, torque
control) in order to continuously adapt the drive to the requirements of the moving
system (load). Proper design of an electric drive system requires full knowledge of the
static and dynamic behavior of all its individual components. The evolution of
electronics and microelectronics has resulted in the construction of high-frequency
static converters, which are currently widely used to control AC motors.
The present thesis analyzes each component (motor, frequency converter, DC bus,
mechanical load) of a typical AC drive system and concludes with solutions, for their
proper dimensioning and optimal interaction of each other. It focuses on drive systems
in which the induction motor does not operate continuously at its maximum power but
its duty cycle includes starts, brakes, speed changes and / or direction of rotation. It
turns out that in such operating cycles, the motor may be overloaded for some time,
such that the temperature of its insulation does not exceed the maximum permissible.
For this purpose, four typical cases of electrical drive systems will be analyzed and
dimensioned. Also, to verify the results, each system will be modeled and simulated in
the PSIM program. Both types of control (scalar and vector) were implemented, and in
each case the one that best matched the load requirements was applied.

Key Words: Electric Motion Systems, Induction Motor, AC drive, Variable Frequency
Drive (VFD), PSIM, Scalar Control, Vector Control
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Κεφάλαιο 1

Συστήματα Ηλεκτροκίνησης

1.1 Συστήματα Οδήγησης Μεταβλητής Ταχύτητας
Το 2010, η συνολική παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 21,9 τρις. kWh, ενώ
αναμένεται αύξηση κατά 84% μέχρι το 2050. Το 28% της ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται
από ηλεκτρικούς κινητήρες, μόνο στη βιομηχανική παραγωγή. Υπολογίζεται ότι 300.000.000
κινητήρες είναι εγκατεστημένοι μόνο για βιομηχανικές εφαρμογές, με εκτιμώμενη αύξηση 10%
για κάθε χρόνο. Σύμφωνα με την ABB, το 90% των εγκατεστημένων κινητήρων λειτουργούν
συνεχώς στη μέγιστη ταχύτητά τους (άρα και ισχύ τους για σταθερή ροπή φορτίου), και
χρησιμοποιούν μηχανικά συστήματα για να ρυθμίσουν την απαραίτητη, για την κάθε
εφαρμογή, ισχύ του φορτίου. Τα μηχανικά αυτά συστήματα προκαλούν πρόσθετες απώλειες,
μειώνοντας την ενεργειακή απόδοση του συνολικού συστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η περίπτωση μιας αντλίας, όπου ο κινητήρας λειτουργεί συνεχώς στην ονομαστική του
ταχύτητα (υπό πλήρες φορτίο), με αποτέλεσμα η ρύθμιση της ταχύτητας ή της παροχής του
ρευστού να γίνεται με βάνες, κανάλια παράκαμψης κλπ. Θα μπορούσε κανείς να το
παρομοιάσει με κάποιον οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος έχει πατημένο το γκάζι και ταυτόχρονα
χρησιμοποιεί το φρένο για να ελέγξει την ταχύτητα του αυτοκινήτου.
Η ρύθμιση της ταχύτητας και της ροπής ενός κινητήρα, άρα και της ισχύος εξόδου, με
ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του φορτίου καθιστά περιττή την
ύπαρξη των μηχανικών συστημάτων ελέγχου της ισχύος. Τα ηλεκτρονικά αυτά μέσα είναι
ουσιαστικά ηλεκτρονικοί μετατροπείς συχνότητας (Variable Frequency Drives, VFD), οι οποίοι
μέσω κατάλληλου συστήματος ελέγχου μεταβάλλουν την συχνότητα (ή/και την τάση) του
κινητήρα. Επειδή, η ταχύτητα ενός επαγωγικού κινητήρα είναι ανάλογη της συχνότητας της
τάσης που εφαρμόζεται στο στάτη του, ονομάζονται και ηλεκτρονικοί μετατροπείς ταχύτητας
(Variable Speed Drives, VSD). Άλλες ονομασίες είναι AC drive ή motor drive.
Η εγκατάσταση συστημάτων οδήγησης μεταβλητής συχνότητας θα μπορούσε να
εξοικονομήσει 1.718 δις. kWh το χρόνο, ηλεκτρική ενέργεια που ισούται με την ενέργεια που
παράγουν 286 πυρηνικοί αντιδραστήρες. Προφανώς αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας σημαίνει
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.
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Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων οδήγησης μεταβλητής συχνότητας είναι
η δυνατότητα καλύτερου ελέγχου της διαδικασίας οδήγησης του κινητήρα. Τα φορτία σταθερής
ταχύτητας υποβάλλουν τον κινητήρα σε υψηλές ροπές εκκίνησης και μεγάλα ρεύματα, που
μπορούν να φτάσουν έως 8 φορές το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα. Οι διακοπτικοί
μετατροπείς συχνότητας μπορούν να αυξήσουν σταδιακά την ταχύτητα του κινητήρα,
προσφέροντας μια ομαλή εκκίνηση, και γενικότερα να ελέγξουν την ταχύτητά του γρήγορα και
με ακρίβεια. Επιπλέον, μέσω κατάλληλων αισθητηρίων και ελέγχου, μπορούν να παρέχουν
προστασία στον κινητήρα από διάφορα ανεπιθύμητα φαινόμενα, όπως υπερθέρμανση των
τυλιγμάτων του, υπερτάσεις και υποτάσεις, μειώνοντας, έτσι, τις ανάγκες συντήρησης και
παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του.

1.2 Περιγραφή και Λειτουργία ενός Συστήματος Ηλεκτροκίνησης
Ένα ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα αποτελείται από 3 κύρια μέρη:
•

Τον ηλεκτρικό κινητήρα

•

Τον ηλεκτρονικό μετατροπέα ισχύος (power electronic converter)

•

Τον ελεγκτή (drive controller)

Ο μετατροπέας ισχύος και ο ελεγκτής συνιστούν, όπως είπαμε και παραπάνω, το σύστημα
οδήγησης μεταβλητής συχνότητας ή ταχύτητας (VFD ή VSD).
Στο Σχήμα 1.1 παρουσιάζεται η βασική τοπολογία ενός συστήματος ηλεκτροκίνησης. Εκτός
από τα τρία βασικά του μέρη, φαίνονται η πηγή ισχύος (power source), το μηχανικό φορτίο
(mechanical load), τα ηλεκτρικά αισθητήρια (electric sensors) και τα αισθητήρια κίνησης
(motion sensors).
Οι κινητήρες που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ηλεκτροκίνησης μπορεί να είναι είτε
κινητήρες συνεχούς ρεύματος (DC), είτε κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), οπότε και
μπορούμε να διακρίνουμε τους εξής τύπους συστημάτων: DC κινητήρια συστήματα,
επαγωγικά κινητήρια συστήματα και κινητήρια συστήματα με σύγχρονους κινητήρες. Μέχρι τη
δεκαετία του 1960, λόγω της ευκολίας παραγωγής μιας DC τάσης μεταβλητού πλάτους καθώς
και της δυνατότητας ανεξάρτητου ελέγχου της ροής και της ροπής του κινητήρα, τα DC
κινητήρια συστήματα πλεονεκτούσαν στις εφαρμογές υψηλής απόδοσης. Ωστόσο, με την
αλματώδη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών ισχύος και των μικροεπεξεργαστών, μέχρι τα τέλη της
δεκαετίας του 1990, τα AC κινητήρια συστήματα ήταν η κυρίαρχη επιλογή και στις εφαρμογές
υψηλής απόδοσης.
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Σχήμα 1.1: Βασική τοπολογία ενός συστήματος ηλεκτροκίνησης
Σήμερα, στα περισσότερα ηλεκτροκινητήρια συστήματα χρησιμοποιούνται τριφασικοί
κινητήρες βραχυκυκλωμένου κλωβού, ως η πλέον οικονομική επιλογή. Σε ειδικές εφαρμογές,
προτιμώνται κάποιοι τύποι μονοφασικών κινητήρων και σύγχρονων κινητήρων μόνιμου
μαγνήτη (PMSM).
Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας παρέχει στον κινητήρα μια ελεγχόμενη – κατά πλάτος και
συχνότητα – τάση, για τον έλεγχο του ρεύματος, και κατά συνέπεια της ηλεκτρομαγνητικής
ροπής του κινητήρα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων, ανάλογα με το κινητήριο
σύστημα. Τα DC κινητήρια συστήματα βασίζονται σε ανορθωτές ελεγχόμενους από τη φάση
(AC-DC converters) ή σε choppers (DC-DC converters), ενώ τα AC κινητήρια συστήματα
χρησιμοποιούν αντιστροφείς (DC-AC converters) ή σε κυκλομετατροπείς (AC-AC converters).
Βασικό στοιχείο όλων των μετατροπέων είναι ο διακόπτης, ο οποίος μπορεί να είναι είτε ημιελεγχόμενος (π.χ. thyristor), είτε πλήρως ελεγχόμενος (π.χ. MOSFET, IGBT, GTO). Εξ’ αυτών,
το IGBT, που εφευρέθηκε το 1983, τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει κυριαρχήσει στην αγορά
των VFDs, λόγω των υψηλών συχνοτήτων μετάβασης και της σχετικά μεγάλης ισχύος που
μπορεί να διαχειριστεί.
Ο μετατροπέας ισχύος των AC κινητήριων συστημάτων, όπως αυτών που θα εξεταστούν
στην παρούσα εργασία, αποτελείται από τρία διακριτά υποσυστήματα:
•

Μία τριφασική γέφυρα πλήρους ανόρθωσης (rectifier bridge)

•

Ένα DC ζυγό (DC link)

•

Ένα τριφασικό αντιστροφέα (inverter)

Υπάρχουν πολλές τοπολογίες που υλοποιούν τον μετατροπέα AC-DC / DC-AC. Η πιο
συνηθισμένη είναι ο PWM αντιστροφέας πηγής τάσης (voltage source inverter, VSI) με
ανορθωτή διόδων. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τε την ταξινόμηση των μετατροπέων
3

μεταβλητής συχνότητας, αλλά και τις τεχνικές διαμόρφωσης, θα δοθούν σε επόμενο κεφάλαιο.
Στο Σχήμα 1.2 φαίνεται η βασική τοπολογία PWM-VSI με μη-ελεγχόμενη ανόρθωση της τάσης
του δικτύου.

Σχήμα 1.2: Τοπολογία PWM-VSI
Η τριφασική γέφυρα πλήρους ανόρθωσης 6-παλμών μετατρέπει την εναλλασσόμενη τάση του
δικτύου σε συνεχή, μη ελεγχόμενου πλάτους. Ο DC ζυγός αποτελείται από έναν πυκνωτή,
σχετικά μεγάλης χωρητικότητας, ο οποίος εξομαλύνει την τάση εξόδου του ανορθωτή και
προσφέρει μια πρακτικά σταθερή τάση εισόδου στον αντιστροφέα. Τυπικά, η κυμάτωση της
DC τάσης είναι μικρότερη από 10 𝑉𝑉, και εξαρτάται από την χωρητικότητα του πυκνωτή

εξομάλυνσης. Στη συνέχεια, ο αντιστροφέας μετατρέπει την συνεχή τάση σε εναλλασσόμενη,
επιτυγχάνοντας το επιθυμητό πλάτος και την επιθυμητή συχνότητα μέσω του κατάλληλου
ελέγχου των διακοπτών. Η τάση εξόδου του αντιστροφέα δεν είναι καθαρά ημιτονοειδής, αλλά
έχει τετραγωνική μορφή. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία του κινητήρα αφού οι
υψίσυχνες συνιστώσες της τάσης φιλτράρονται από την αυτεπαγωγή του κινητήρα, με
συνέπεια το ρεύμα του να έχει ημιτονοειδή κυματομορφή.
Ο σκοπός του ελεγκτή είναι να μετατρέψει τα επιθυμητά προφίλ κίνησης (προφίλ ροπής και
προφίλ ταχύτητας) στους παλμούς των διακοπτών ισχύος, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες
μεταβλητές (ρεύμα, ταχύτητα, κ.λπ.) που ανατροφοδοτούνται από τα αισθητήρια. Ανάλογα με
τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογή, να διακρίνουμε τις εξής στρατηγικές ελέγχου:
•

Βαθμωτός V/Hz έλεγχος (scalar control). Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου η ακρίβεια
και η ταχύτητα με την οποία ο κινητήρας παρακολουθεί τις εισόδους αναφοράς δεν είναι
κρίσιμη.
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•

Διανυσματικός έλεγχος (vector control), που με τη σειρά του διακρίνεται σε έλεγχο
προσανατολισμένου πεδίου (field-oriented control, FOC) και σε άμεσο έλεγχο ροπής
(direct torque control, DTC). Αυτοί οι τύποι ελέγχου χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές
υψηλής απόδοσης (servo), όπου η ταχύτητα και η ακρίβεια με την οποία ο κινητήρας
παρακολουθεί τις εισόδους αναφοράς της ταχύτητας και της θέσης έχουν ιδιαίτερη
σημασία.

1.3 Κριτήρια επιλογής των στοιχείων του κινητήριου συστήματος
Εν γένει, η επιλογή του καταλληλότερου συστήματος οδήγησης για μια συγκεκριμένη
εφαρμογή βασίζεται σε ορισμένα τεχνοοικονομικά κριτήρια και συμβιβασμούς μεταξύ
αντικρουόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Οι σημαντικότεροι παράμετροι που πρέπει να
διερευνηθούν για την επιλογή ενός κινητήριου συστήματος είναι οι εξής:
 Το αγοραστικό κόστος
 Το λειτουργικό κόστος
 Η περιοχή μεταβολής των στροφών
 Η απόδοση του συνολικού συστήματος
 Η ρύθμιση της ταχύτητας, δηλαδή την ποσοστιαία μεταβολή των στροφών από τη
λειτουργία χωρίς φορτίο στη λειτουργία με πλήρες φορτίο
 Τα τεταρτημόρια λειτουργίας
 Ο συντελεστής φόρτισης και ο κύκλος λειτουργίας
 Ο λόγος της ονομαστικής ισχύος προς το βάρος, και γενικότερα οι διαστάσεις
 Η αξιοπιστία
 Το είδος της τάσης του δικτύου
 Η επίδραση στο δίκτυο (αρμονικές, συντελεστής ισχύος)

1.4 Σκοπός και Δομή της Διπλωματικής Εργασίας
Δεδομένου ότι οι κινητήρες στις περισσότερες εφαρμογές ηλεκτροκίνησης δεν χρειάζεται να
λειτουργούν συνεχώς στην ονομαστική τους ισχύ, θα εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα
υπερφόρτισης του κινητήρα και του μετατροπέα ισχύος ώστε να επιλέξουμε την βέλτιστη
οικονομικά επιλογή και να μην καταφύγουμε σε λύσεις υπερδιαστασιολόγησης.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διαστασιολόγηση των συστημάτων ηλεκτροκίνησης
που φορτίζονται βραχυπρόθεσμα ή με κάποιο περιοδικό κύκλο με κριτήρια την αξιόπιστη,
ασφαλή και οικονομική λειτουργία τους. Προς επαλήθευση των αποτελεσμάτων, θα αναλυθούν
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και θα προσομοιωθούν στο λογισμικό PSIM κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις
συστημάτων.
Στο 2ο Κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργία του επαγωγικού κινητήρα. Αναφέρονται οι
βασικές αρχές λειτουργίας του, αναλύεται η χαρακτηριστική ροπής – ταχύτητας και γίνεται μια
συνοπτική αναφορά στη γενικευμένη θεωρία των ηλεκτρικών μηχανών, που θα χρειαστεί
αργότερα για την υλοποίηση του διανυσματικού ελέγχου.
Στο 3ο Κεφάλαιο, αφού προηγηθεί μια σύντομη αναφορά στις βασικές γνώσεις των
Ηλεκτρονικών Ισχύος που χρειάζονται για την εκπόνηση της εργασίας, αναφέρουμε τους
τρόπους ελέγχου ενός επαγωγικού κινητήρα. Η ταχύτητα ενός επαγωγικού κινητήρα μπορεί
να ελεγχθεί μέσω βαθμωτού ελέγχου, μεταβάλλοντας τη συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας.
Επιπλέον, η ροπή και η πεπλεγμένη ροή μπορούν να ελεγχθούν ανεξάρτητα μεταξύ τους μέσω
του διανυσματικού ελέγχου.
Στο 4ο Κεφάλαιο αναφέρονται οι τυποποιημένοι κύκλοι λειτουργίας των επαγωγικών
κινητήρων. Αρχικά, μελετάται η θερμική συμπεριφορά του επαγωγικού κινητήρα, και με
κριτήριο ότι η μέγιστη θερμοκρασία της μόνωσής του δεν πρέπει να ξεπερνά τη μέγιστη
επιτρεπτή προκύπτει η ισοδύναμη φόρτιση του κινητήρα για ένα κύκλο λειτουργίας, σύμφωνα
με την οποία θα γίνει η διαστασιολόγησή του.
Στο 5ο Κεφάλαιο περιγράφονται τα μηχανικά φορτία (κατηγορίες φορτίων, συνθήκες
βέλτιστης προσαρμογής με τον κινητήρα) και οι βασικοί νόμοι της Μηχανικής.
Στο 6ο Κεφάλαιο περιγράφονται τα βήματα για τη διαστασιολόγηση όλων των επιμέρους
στοιχείων ενός συστήματος ηλεκτροκίνησης.
Στα υπόλοιπα Κεφάλαια μελετώνται κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις συστημάτων
ηλεκτροκίνησης. Η διαστασιολόγησή τους θα γίνει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
του Κεφαλαίου 6. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 7 μελετάται ένας ανελκυστήρας (φορτίο
σταθερής ροπής), στο Κεφάλαιο 8 μια αντλία (φορτίο τετραγωνικά μεταβαλλόμενης ροπής),
στο Κεφάλαιο 9 μια μηχανή περιέλιξης (φορτίο σταθερής ισχύος) και στο Κεφάλαιο 10 ένας
κόφτης (φορτίο που απαιτεί ταχύτατες και ακριβείς μεταβολές της ροπής και της ταχύτητας).
Σε όλες τις περιπτώσεις το εκάστοτε σύστημα μοντελοποιήθηκε και προσομοιώθηκε στο PSIM.
Το είδος του ελέγχου και η τεχνική διαμόρφωσης που εφαρμόστηκαν σε κάθε περίπτωση
επιλέχθηκαν ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.
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Κεφάλαιο 2

Επαγωγικοί Κινητήρες

Ένας ασύγχρονος κινητήρας αποτελείται από δύο τυλίγματα εναλλασσόμενου ρεύματος, ένα
στο στάτη (τύλιγμα οπλισμού) και ένα στο δρομέα. Ονομάζεται και επαγωγικός κινητήρας, γιατί
το ρεύμα του δρομέα, που χρειάζεται για την παραγωγή ροπής, αποκτάται μέσω
ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής από το μαγνητικό πεδίο του τυλίγματος του στάτη.
Κατασκευαστικά το τύλιγμα του στάτη αποτελείται από τρία όμοια διανεμημένα μονοφασικά
τυλίγματα, κατανεμημένα στο χώρο κατά 120 ηλεκτρικές μοίρες. Ανάλογα με τις τάσεις
τροφοδοσίας και τον τύπο του κινητήρα, τα τυλίγματα του στάτη μπορεί να συνδέονται είτε σε
αστέρα είτε σε τρίγωνο.
Οι επαγωγικοί κινητήρες ανάλογα με την κατασκευή του δρομέα τους διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες: τους κινητήρες με βραχυκυκλωμένο δρομέα και τους κινητήρες με δακτυλιοφόρο
δρομέα. Το τύλιγμα των δακτυλιοφόρων είναι και αυτό ένα διανεμημένο τριφασικό τύλιγμα,
ίδιου αριθμού πόλων με το τύλιγμα οπλισμού. Στους κινητήρες βραχυκυκλωμένου κλωβού, το
τύλιγμα του δρομέα αποτελείται από χάλκινες ή αλουμινένιες μπάρες, οι οποίες είναι
τοποθετημένες κατά μήκος των αυλακώσεων του δρομέα και βραχυκυκλώνονται περιμετρικά
στα δύο του άκρα.
Οι τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα χρησιμοποιούνται ευρύτατα
στη βιομηχανικές εφαρμογές, χάρη στην απλή, στιβαρή, αξιόπιστη και οικονομική τους
κατασκευή. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν τα χαρακτηριστικά και οι βασικές αρχές
λειτουργίας του.

2.1 Αρχές Λειτουργίας του Επαγωγικού Κινητήρα
Το αντικείμενο της ανάλυσης που ακολουθεί είναι η εξήγηση, με τον απλούστερο δυνατό
τρόπο, της αλληλεπίδρασης του επαγωγικού κινητήρα με τον ηλεκτρονικό μετατροπέα ισχύος.
Έχοντας αυτό υπόψη, οι λεπτομέρειες των αναλογιών ανάμεσα στις διάφορες μεταβλητές του
κινητήρα εκφράζονται απλά ως 𝑘𝑘𝑗𝑗 (όπου ο δείκτης 𝑗𝑗 παίρνει αυθαίρετες αριθμητικές τιμές).
Επιπλέον, θεωρείται ότι ο κινητήρας δεν είναι μαγνητικά κορεσμένος.
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Αν στον κινητήρα εφαρμοστεί μια συμμετρική τριφασική πηγή τάσης με συχνότητα
𝑓𝑓 = 𝜔𝜔⁄2𝜋𝜋 , προκαλείται ένα συμμετρικό τριφασικό σύστημα ρευμάτων, το οποίο αναπτύσσει

στο διάκενο μια μαγνητική επαγωγή 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎 . Η μαγνητική επαγωγή του διακένου έχει σταθερό
πλάτος και περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα, η οποία ονομάζεται σύγχρονη
ταχύτητα 𝜔𝜔𝑠𝑠 . Σ’ ένα κινητήρα με 𝑝𝑝 πόλους, η σύγχρονη ταχύτητα δίνεται από τη σχέση:
𝜔𝜔𝑠𝑠 =

2
2𝜋𝜋/(𝑝𝑝⁄2)
2
= (2𝜋𝜋𝜋𝜋 ) = 𝜔𝜔
⁄
𝑝𝑝
1 𝑓𝑓
𝑝𝑝

(𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟/𝑠𝑠)

(2.1)

όπου 𝑓𝑓 είναι η συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας του στάτη. Η σύγχρονη ταχύτητα
εκφρασμένη σε στροφές ανά λεπτό (rpm) είναι:

𝑛𝑛𝑠𝑠 = 60 ⋅

𝜔𝜔
120
=
⋅ 𝑓𝑓
2𝜋𝜋
𝑝𝑝

(𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)

(2.2)

Η ροή διακένου 𝜑𝜑𝑎𝑎𝑎𝑎 (που οφείλεται στη μαγνητική επαγωγή 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎 ) ή συνιστάμενη ροή στρέφεται
σε σχέση με τα ακίνητα τυλίγματα του στάτη με τη σύγχρονη ταχύτητα. Αυτό έχει ως

αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας αντιηλεκτρεγερτικής δύναμης, που λέγεται και τάση διακένου
𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎, με συχνότητα 𝑓𝑓 σε κάθε τύλιγμα του στάτη. Πολλές χρήσιμες σχέσεις μεταξύ των

ηλεκτρικών και μηχανικών μεγεθών του κινητήρα μπορούν να αποκτηθούν από την ανάλυση

του ισοδύναμου κυκλώματος. Το ισοδύναμο κύκλωμα, που παρουσιάζεται στο Σχ. 2.1, είναι
μια μονοφασική αναπαράσταση ενός οποιουδήποτε πολυφασικού επαγωγικού κινητήρα και
ισχύει στη μόνιμη κατάσταση υπό ισοζυγισμένο φορτίο. Στο Σχ. 2.1, 𝑽𝑽𝒔𝒔 είναι η φασική τάση

(= 𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿 /√3), ενώ η τάση κατά μήκος της αντίδρασης μαγνήτισης είναι η τάση διακένου 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎. Το

ρεύμα μαγνήτισης 𝐼𝐼𝑚𝑚 προκαλεί τη μαγνητική ροή διακένου. Από το νόμο του Faraday

προκύπτει:

𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑁𝑁𝑠𝑠 ⋅

𝑑𝑑𝜑𝜑𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑑𝑑𝑑𝑑

(2.3)

όπου 𝑁𝑁𝑠𝑠 ο ανά φάση ισοδύναμος αριθμός των περιελίξεων του στάτη. Επειδή 𝜑𝜑𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,
η προηγούμενη εξίσωση γράφεται:

με ενεργό τιμή:

όπου 𝑘𝑘1 σταθερά.

𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝜔𝜔𝑁𝑁𝑠𝑠 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝜔𝜔
𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑘𝑘1 𝑓𝑓𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎
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(2.4)
𝑘𝑘1 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.

(2. 5)

Σχήμα 2.1 : Ισοδύναμο μονοφασικό κύκλωμα του επαγωγικού κινητήρα
Βλέπουμε ότι η μαγνητική ροή διακένου είναι ανάλογη του λόγου 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎⁄𝑓𝑓 , οπότε διατηρώντας
το λόγο αυτό σταθερό, και η ροή διακένου θα διατηρείται σταθερή.

Η ροπή του επαγωγικού κινητήρα προκαλείται από την αλληλεπίδραση της μαγνητικής ροής
διακένου και των ρευμάτων του δρομέα. Αν ο δρομέας περιστρέφεται με τη σύγχρονη
ταχύτητα, δεν υπάρχει σχετική κίνηση ανάμεσα στη 𝜑𝜑𝑎𝑎𝑎𝑎 και το δρομέα και κατά συνέπεια δεν
επάγονται τάσεις στους αγωγούς του. Έτσι, ο δρομέας δεν διαρρέεται από ρεύμα και δεν
αναπτύσσεται ροπή.
Για κάθε άλλη ταχύτητα 𝜔𝜔𝑟𝑟 του δρομέα, με την ίδια ταχύτητα περιστροφής με τη ροή

διακένου, ένας παρατηρητής στο δρομέα θα βλέπει το συνιστάμενο πεδίο διακένου να
περιστρέφεται με ταχύτητα:

𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜔𝜔𝑠𝑠 − 𝜔𝜔𝑟𝑟

(2.6)

η οποία ονομάζεται ταχύτητα ολίσθησης. Ολίσθηση 𝑠𝑠 ορίζεται η ταχύτητα ολίσθησης
κανονικοποιημένη ως προς τη σύγχρονη ταχύτητα:

𝑠𝑠 =

𝜔𝜔𝑠𝑠 − 𝜔𝜔𝑟𝑟
𝜔𝜔𝑠𝑠

(2.7)

Η ολίσθηση, η οποία κυμαίνεται από 0 στη σύγχρονη ταχύτητα έως 1 στη μηδενική ταχύτητα,
είναι αυτή που καθορίζει την ροπή του κινητήρα. Εφόσον, τα βραχυκυκλωμένα τυλίγματα του
δρομέα έχουν μικρή αντίσταση, ακόμα και μια μικρή ολίσθηση επάγει μεγάλο ρεύμα στο
δρομέα και παράγει σημαντική ροπή. Τυπικά, υπό ονομαστικό φορτίο, η ολίσθηση κυμαίνεται
από 1% έως 5%.
Σύμφωνα με το νόμο του Faraday, η τάση που επάγεται στο κύκλωμα του δρομέα έχει
συχνότητα:
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 =

𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠
⋅ 𝑓𝑓 = 𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜔𝜔𝑠𝑠
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(2.8)

και ενεργό τιμή:
𝐸𝐸𝑟𝑟 = 𝑘𝑘2 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑘𝑘2 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.

(2.9)

Επειδή τα τυλίγματα του δρομέα είναι βραχυκυκλωμένα, οι επαγόμενες τάσεις με τη συχνότητα
ολίσθησης προκαλούν στο δρομέα το ρεύμα 𝐼𝐼𝑟𝑟 με την ίδια συχνότητα:
𝑬𝑬𝑟𝑟 = 𝑅𝑅𝑟𝑟′ 𝑰𝑰𝑟𝑟 + 𝑗𝑗2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿′𝑟𝑟 𝑰𝑰𝒓𝒓

(2.10)

όπου 𝑅𝑅𝑟𝑟′ και 𝐿𝐿′𝑟𝑟 είναι η ανά φάση ισοδύναμη αντίσταση και αυτεπαγωγή διαρροής αντίστοιχα
του τυλίγματος του δρομέα.

Τα ρεύματα του δρομέα δημιουργούν ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο στρέφεται με την

ταχύτητα ολίσθησης ως προς το δρομέα και κατά συνέπεια με τη σύγχρονη ταχύτητα ως προς
το στάτη (𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝜔𝜔𝑟𝑟 = 𝜔𝜔𝑠𝑠 ). Σύμφωνα με το νόμο του Lenz, η κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου

του δρομέα, θα είναι τέτοια, ώστε να αντιτίθεται στη μεταβολή του ρεύματος του δρομέα. Η
αιτία των επαγόμενων ρευμάτων στο δρομέα είναι το στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο του στάτη.

Έτσι, ο δρομέας θα περιστρέφεται στην κατεύθυνση του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου
του στάτη. Είναι, δηλαδή, η αλληλεπίδραση της 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎 και του πεδίου που προκαλείται από τα
ρεύματα του δρομέα που παράγει την ηλεκτρομαγνητική ροπή. Όταν αυξηθεί το φορτίο, η
ταχύτητα του κινητήρα μειώνεται, έχοντας ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ολίσθηση, οπότε το
επαγόμενο ρεύμα αυξάνεται και έτσι αυξάνεται και η ροπή.
Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε τις εξισώσεις ισχύος ενός επαγωγικού κινητήρα. Από το
ισοδύναμο κύκλωμα έχουμε:
𝑅𝑅𝑟𝑟′ 𝑅𝑅𝑟𝑟′ (1 − 𝑠𝑠)
=
+ 𝑅𝑅𝑟𝑟′
𝑠𝑠
𝑠𝑠

(2.11)

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑃𝑃𝑟𝑟

(2.12)

οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ισχύει:

Ήτοι, η ισχύς διακένου ισούται με το άθροισμα της ηλεκτρομηχανική ισχύος και των απωλειών
χαλκού στο δρομέα, όπου:
και:

𝑃𝑃𝑟𝑟 = 3𝑅𝑅𝑟𝑟′ 𝐼𝐼𝑟𝑟′2
𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎

3𝑅𝑅𝑟𝑟′ 𝐼𝐼𝑟𝑟′2
=
𝑠𝑠
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(2.13)
(2.14)

Έτσι, έχουμε:
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒

3𝑅𝑅𝑟𝑟′ 𝐼𝐼𝑟𝑟′2 (1 − 𝑠𝑠)
=
= 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 (1 − 𝑠𝑠)
𝑠𝑠

(2.15)

Από την οποία παίρνουμε τη ροπή του κινητήρα:

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 3𝑅𝑅𝑟𝑟′ 𝐼𝐼𝑟𝑟′2
=
=
𝜔𝜔𝑟𝑟
𝜔𝜔𝑠𝑠
𝑠𝑠𝜔𝜔𝑠𝑠

(2.16)

Από την Εξ. (2.15) φαίνεται ότι από τη συνολική ισχύ διακένου ένα ποσοστό 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 (1 − 𝑠𝑠)

μετατρέπεται σε μηχανική ισχύ και το υπόλοιπο ποσοστό 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 καταναλίσκεται ως θερμότητα

στα τυλίγματα του δρομέα. Άρα, όσο μικρότερη είναι η ολίσθηση του κινητήρα, τόσο πιο
αποδοτική θα είναι η λειτουργία του.

Προκειμένου να εκφράσουμε την ηλεκτρομαγνητική ροπή ευθέως μέσω της ολίσθησης, η
IEEE προτείνει το μετασχηματισμό των 𝑅𝑅𝑠𝑠 , 𝑋𝑋𝑠𝑠 και 𝑋𝑋𝑚𝑚 στο ισοδύναμο κύκλωμα Thevenin.
Ωστόσο, σε ανάλογα αποτελέσματα μπορούμε να καταλήξουμε και με βάση την
ηλεκτρομαγνητική θεωρία. Έτσι, η ροπή που παράγεται θα δίνεται από τη σχέση:

όπου:

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑘𝑘3 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,

𝑘𝑘3 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝐿𝐿′𝑟𝑟
𝛿𝛿 = 90° + 𝜃𝜃𝑟𝑟 = 90° + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 � ′ �
𝑅𝑅𝑟𝑟 ⁄𝑠𝑠

(2.17)
(2.18)

είναι η γωνία ροπής ανάμεσα στο ρεύμα μαγνήτισης 𝐼𝐼𝑚𝑚 , το οποίο προκαλεί την 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎 και το

ρεύμα 𝐼𝐼𝑟𝑟 , το οποίο παριστάνει το πεδίο του δρομέα.

Στους επαγωγικούς κινητήρες με κανονική σχεδίαση, η τιμή της 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 έχει μικρή τιμή κατά την

κανονική λειτουργία, οπότε 2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿′𝑟𝑟 ≪ 𝑅𝑅𝑟𝑟′ , και συνεπώς 𝜃𝜃𝑟𝑟 ≈ 0° και 𝛿𝛿 ≈ 90°. Έτσι, η Εξίσωση

(2-16) γράφεται:

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ≈ 𝑘𝑘3 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑟𝑟

𝑘𝑘3 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.

(2.19)

Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση 2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿′𝑟𝑟 ≪ 𝑅𝑅𝑟𝑟′ και τις Εξ. (1-8) και (1-9) παίρνουμε:
𝐼𝐼𝑟𝑟 ≈ 𝑘𝑘4 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑘𝑘4 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.

(2.20)

Συνδυάζοντας τις Εξ. (2-19) και (2-20) τελικά προκύπτει:
2
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ≈ 𝑘𝑘5 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠
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𝑘𝑘5 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.

(2.21)

Είναι η Εξ. (2.21) πάνω στην οποία θα βασιστεί ο βαθμωτός έλεγχος του ηλεκτρονικού
μετατροπέα ισχύος. Δηλαδή, διατηρώντας σταθερή τη ροή διακένου (κρατώντας το λόγο 𝑉𝑉⁄𝑓𝑓

σταθερό), θα ελέγξουμε τη ροπή του κινητήρα μέσω του ελέγχου της συχνότητας ολίσθησης.
Από την παραπάνω ανάλυση μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής:

1. H σύγχρονη ταχύτητα μπορεί να μεταβάλλεται μεταβάλλοντας τη συχνότητα 𝑓𝑓 της τάσης
τροφοδοσίας.

2. Εκτός από την περίπτωση των χαμηλών συχνοτήτων, οι ωμικές απώλειες του κινητήρα
είναι μικρές, αρκεί η ολίσθηση να είναι μικρή.

3. Εκτός από την περίπτωση των χαμηλών συχνοτήτων, όταν η ολίσθηση είναι μικρή τότε η
ταχύτητα του κινητήρα μεταβάλλεται σχεδόν γραμμικά με τη συχνότητα 𝑓𝑓 της

εφαρμοζόμενης τάσης.

4. Για να διατηρείται η ροπή ίση με την ονομαστική ροπή σε κάθε συχνότητα, θα πρέπει η
ροή διακένου να διατηρείται σταθερή και ίση με την ονομαστική της τιμή. Αυτό απαιτεί η 𝑉𝑉𝑠𝑠
να μεταβάλλεται γραμμικά με την 𝑓𝑓.

5. Επειδή το 𝐼𝐼𝑟𝑟 είναι ανάλογο της 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 , για να μην υπερβεί το ρεύμα την ονομαστική του τιμή, η
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 στη μόνιμη κατάσταση ισορροπίας δεν πρέπει να υπερβεί την ονομαστική της τιμή
(αντιστοιχεί στη λειτουργία του κινητήρα υπό ονομαστικές συνθήκες).

2.2 Χαρακτηριστική ροπής – ταχύτητας επαγωγικού κινητήρα
Για την εξαγωγή της χαρακτηριστικής ροπής – ταχύτητας του κινητήρα θα υπολογίσουμε το
ισοδύναμο κατά Thevenin, ως προς τους ακροδέκτες του εγκάρσιου κλάδου, του ισοδύναμου
μονοφασικού κυκλώματος του Σχ. 2.1. Η ισοδύναμη τάση Thevenin δίνεται από τη σχέση:

𝑽𝑽 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑽𝑽𝑠𝑠 ⋅

𝑗𝑗𝑋𝑋𝑚𝑚
𝑅𝑅𝑠𝑠 + 𝑗𝑗 (𝑋𝑋𝑠𝑠 + 𝑋𝑋𝑚𝑚 )

(2.22)

Αντίστοιχα, η ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση κατά Thevenin θα είναι:

𝒁𝒁 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑗𝑗𝑋𝑋𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑗𝑗𝑋𝑋𝑚𝑚 // (𝑅𝑅𝑠𝑠 + 𝑗𝑗𝑋𝑋𝑠𝑠 ) =
Άρα, το ρεύμα του δρομέα προκύπτει:

𝑰𝑰𝑟𝑟 =

𝑽𝑽 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝒁𝒁 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑟𝑟 ⁄𝑠𝑠 + 𝑗𝑗𝑋𝑋𝑟𝑟
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𝑗𝑗𝑋𝑋𝑚𝑚 ⋅ (𝑅𝑅𝑠𝑠 + 𝑗𝑗𝑋𝑋𝑠𝑠 )
𝑅𝑅𝑠𝑠 + 𝑗𝑗(𝑋𝑋𝑠𝑠 + 𝑋𝑋𝑚𝑚 )

(2.23)

(2.24)

και σύμφωνα με την Εξ. (2.16) η ροπή του κινητήρα θα είναι:

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 =

1
⋅�
𝜔𝜔𝑠𝑠 �𝑅𝑅

𝑇𝑇𝑇𝑇

2
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇
⋅ (𝑅𝑅𝑟𝑟 ⁄𝑠𝑠 )
2

+ (𝑅𝑅𝑟𝑟 ⁄𝑠𝑠 )� + (𝑋𝑋𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑋𝑋𝑟𝑟 )2

�

(2.25)

Μια τυπική χαρακτηριστική ροπής – ταχύτητας του επαγωγικού κινητήρα κατά τη λειτουργία
με ονομαστική τάση και συχνότητα δίνεται στο Σχ. 2.2.
Στην κανονική λειτουργία του κινητήρα (motor region), ο δρομέας περιστρέφεται στην
κατεύθυνση του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου που παράγεται από τα ρεύματα του στάτη,
με ταχύτητες μεταξύ της μηδενικής και της σύγχρονης, που αντιστοιχούν σε ολίσθηση μεταξύ
1 και 0 αντίστοιχα.
Για να λειτουργεί ο κινητήρας στην περιοχή όπου η ολίσθηση παίρνει τιμές μεγαλύτερες της
μονάδας (braking region), θα πρέπει ο δρομέας να περιστρέφεται αντίστροφα της φοράς
περιστροφής του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου, από μια πηγή μηχανικής ισχύος ικανή να
αντισταθμίσει την ηλεκτρομαγνητική ροπή. Η πρακτική εφαρμογή αυτής της περιοχής
λειτουργίας είναι η γρήγορη ακινητοποίηση (plugging) του δρομέα. Αυτό επιτυγχάνεται με την
εναλλαγή των συνδέσεων δύο φάσεων του κινητήρα, και συνεπώς της αντιστροφής της φοράς
περιστροφής του πεδίου του στάτη.
Η μηχανή θα λειτουργεί σαν γεννήτρια (generator region) εάν συνδεθεί σε μια τριφασική
πηγή τάσης και ο δρομέας της οδηγηθεί, μέσω ενός κινητήριου μηχανισμού σε ταχύτητες
μεγαλύτερες από τη σύγχρονη, δηλαδή λειτουργεί με αρνητική ολίσθηση, με αποτέλεσμα η
ισχύς και η ροπή να γίνονται αρνητικές. Στη λειτουργία αυτή, η μηχανή εξακολουθεί να
απορροφά, για τη διέγερσή της, άεργη ισχύ από το δίκτυο.
Στο Σχ. 2.3 φαίνεται η τυπική χαρακτηριστική ροπής – ταχύτητας ενός επαγωγικού κινητήρα
κλάσης σχεδίασης B, στην οποία έχει συμπεριληφθεί και το ρεύμα του κινητήρα. Σε αυτό
μπορούμε να διακρίνουμε:
•

Τη ροπή ανατροπής (breakdown torque), η οποία είναι η μέγιστη ροπή που μπορεί να
αναπτυχθεί από τον κινητήρα σε υπό ονομαστική τάση και συχνότητα και κυμαίνεται
από 175% έως 300% της ονομαστικής ροπής.

•

Τη ροπή ακινητοποιημένου δρομέα (locked-rotor torque) ή ροπή εκκίνησης (stall
torque), η οποία είναι η ροπή του κινητήρα για 𝑠𝑠 = 1, και κυμαίνεται από 75% έως 275%
της ονομαστικής ροπής.

•

Τη ροπή έλξης (pull-up torque), η οποία ορίζεται ως η ελάχιστη ροπή που
αναπτύσσεται από τον κινητήρα κατά την περίοδο της επιτάχυνσης από την ακινησία
έως την ταχύτητα που αντιστοιχεί στην ροπή ανατροπής. Κυμαίνεται από 65% έως
190% της ονομαστικής ροπής.
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Σχήμα 2.2 : Χαρακτηριστική ροπής – ταχύτητας επαγωγικού κινητήρα

Σχήμα 2.3 : Ροπή και ρεύμα του κινητήρα συναρτήσει της ολίσθησης
Από τα Σχ. 2.2 και 2.3 βλέπουμε ότι για χαμηλές τιμές της ολίσθησης, η ροπή και το ρεύμα του
κινητήρα μεταβάλλονται γραμμικά με την ολίσθηση. Καθώς αυξάνει η ολίσθηση, λόγω της
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αύξησης του φορτίου, η ροπή και το ρεύμα παύουν να μεταβάλλονται γραμμικά με την
ολίσθηση για τους εξής λόγους:
•

Στην Εξ. (2.10) η επαγωγική αντίδραση του δρομέα δεν είναι πλέον αμελητέα σε σχέση με
την τιμή της αντίστασής του.

•
•

Στην Εξ. (2.18) η γωνία ροπής δεν θα είναι πλέον 90°, οπότε στην Εξ. (2.17) της ροπής θα

συμμετέχει και ο όρος 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠.

Η μεγαλύτερη τιμή του ρεύματος προκαλεί σημαντική πτώση τάσης στα τυλίγματα του
στάτη, με αποτέλεσμα η ροή διακένου 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎 (= 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎⁄𝑓𝑓 ) να μην είναι σταθερή για δεδομένη

τάση τροφοδοσίας 𝑉𝑉𝑠𝑠 και συχνότητα 𝑓𝑓.

Από την χαρακτηριστική ροπής – ταχύτητας των Σχημάτων 2.2 και 2.3 μπορούμε να
εξετάσουμε και την ευστάθεια της μηχανής στις διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η τιμή της
ολίσθησης για την οποία ο κινητήρας μπορεί να δώσει τη μέγιστη ροπή του βρίσκεται ως εξής:
𝑑𝑑𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒
=0
𝑑𝑑𝑑𝑑

⇒

𝑠𝑠@𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =

𝑅𝑅𝑟𝑟

�𝑅𝑅2𝑇𝑇𝑇𝑇 + (𝑋𝑋𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑋𝑋𝑟𝑟 )2

(2.26)

η οποία εξαρτάται μόνο από τις κατασκευαστικές παραμέτρους της μηχανής. Αντικαθιστώντας
στην Εξ. (2.26) προκύπτει η τιμή της μέγιστης ροπής:

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

2
1
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇
⋅
2𝜔𝜔𝑠𝑠 𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 + �𝑅𝑅2𝑇𝑇𝑇𝑇 + (𝑋𝑋𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑋𝑋𝑟𝑟 )2

(2.27)

Τώρα, η περιοχή λειτουργίας 𝑠𝑠@𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑠𝑠 < 0 χαρακτηρίζεται ως ευσταθής περιοχή λειτουργίας
για τον κινητήρα, διότι κάθε αύξηση του φορτίου θα προκαλέσει μείωση των στροφών, δηλαδή

αύξηση της ολίσθησης, με αποτέλεσμα αύξηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ροπής. Αντίθετα,

στην ασταθή περιοχή λειτουργίας 1 < 𝑠𝑠 < 𝑠𝑠@𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , κάθε αύξηση του φορτίου προκαλεί την

ελάττωση της παραγόμενης ροπής, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να μην μπορεί πλέον να
ανταπεξέλθει στο φορτίο και μειώνονται σταδιακά οι στροφές του.

Σύμφωνα με τους αμερικανικούς κανονισμούς ANSI/NEMA, οι οποίοι υιοθετούνται και από
την IEC στην ΕΕ, οι επαγωγικοί κινητήρες βραχυκυκλωμένου κλωβού, με βάση τη μορφή της
χαρακτηριστικής ροπής – ταχύτητάς τους, ταξινομούνται σε τέσσερις συγκεκριμένες κλάσεις
(A, B, C, D). Τυπικές χαρακτηριστικές ροπής – ταχύτητας για καθεμία από αυτές τις κατηγορίες
παρουσιάζονται στο Σχ. 2.4

15

Σχήμα 2.4: Ταξινόμηση κινητήρων κατά ANSI/NEMA
Οι κινητήρες των κατηγοριών A και B είναι απλού κλωβού, ενώ οι κινητήρες των κατηγοριών
C και D είναι διπλού κλωβού. Από άποψη εφαρμογών, οι κινητήρες των κατηγοριών A και B
είναι γενικής χρήσης, με κύριες εφαρμογές σε ανεμιστήρες, αντλίες, φυσητήρες,
εργαλειομηχανές, κ.λπ. Οι κινητήρες της κατηγορίας C, λόγω της υψηλής ροπής εκκίνησης,
χρησιμοποιούνται κυρίως σε συμπιεστές και μεταφορικές ταινίες. Τέλος, οι κινητήρες της
κατηγορίας D, λόγω της υψηλής ολίσθησης κανονικής λειτουργίας, παρουσιάζουν αυξημένες
απώλειες χαλκού και μειωμένη απόδοση. Χρησιμοποιούνται για φορτία μεγάλης αδράνειας,
όπως για παράδειγμα πρέσσες, ψαλίδια, στράντζες κ.λπ.

2.3

Επίδραση της μεταβολής της τάσης και της συχνότητας στη

χαρακτηριστική ροπής - ταχύτητας
Αρχικά, θα εξεταστεί η επίδραση της μεταβολής της τάσης, διατηρώντας τη συχνότητα
σταθερή, στη χαρακτηριστική ροπής – ταχύτητας του κινητήρα. Από απλή εποπτεία των
2
2
Εξισώσεων (2.22), (2.25) και (2.27) προκύπτει: 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇 ∼ 𝑉𝑉𝑠𝑠 , 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ∼ 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇
∼ 𝑉𝑉𝑠𝑠2 και 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 ∼ 𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇
∼ 𝑉𝑉𝑠𝑠2

Επίσης, από την Εξ. (2.26) είναι προφανές ότι η ολίσθηση για την οποία έχουμε τη μέγιστη
ροπή (για σταθερή συχνότητα) είναι σταθερή και ανεξάρτητη της τάσης τροφοδοσίας.

Άρα, η χαρακτηριστική ροπής – ταχύτητας του επαγωγικού κινητήρα, για διάφορες τιμές της
τάσης τροφοδοσίας και 𝑓𝑓 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎. θα έχει τις μορφές του Σχ. 2.5.
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Σχήμα 2.5 : Χαρακτηριστικές ροπής – ταχύτητας για διάφορες τιμές της τάσης τροφοδοσίας
Σύμφωνα με την Εξ. (2.2) η περιστροφική ταχύτητα του επαγωγικού κινητήρα εξαρτάται
από τη συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας και τον αριθμό των πόλων των τυλιγμάτων. Οι
κινητήρες των οποίων η ρύθμιση των στροφών γίνεται με την αλλαγή του αριθμού των πόλων
είναι συνήθως δύο ταχυτήτων και χρησιμοποιούνται κυρίως στους ηλεκτρικούς ανελκυστήρες.
Η μεταβολή της συχνότητας της τάσης τροφοδοσίας επιτυγχάνει συνεχής ρύθμιση των
στροφών σε μια ευρεία περιοχή λειτουργίας και αποτελεί τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Για την
καλύτερη

χρησιμοποίηση

των

μαγνητικών

χαρακτηριστικών

του

σιδηρομαγνητικού

κυκλώματος, η μεταβολή της συχνότητας συνοδεύεται και από ανάλογη μεταβολή της τάσης
τροφοδοσίας, έτσι ώστε η μαγνητική ροή στο διάκενο να διατηρείται σταθερή.
Πράγματι, από την Εξ. (2.21) η οποία ξαναγράφεται εδώ:
2
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ≈ 𝑘𝑘5 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑘𝑘5 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.

(2.21)

η σταθερότητα της 𝜑𝜑𝑎𝑎𝑎𝑎 , για μικρές τιμές της συχνότητας ολίσθησης, συνεπάγεται μια γραμμική
σχέση μεταξύ 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 και 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 για κάθε τιμή της 𝑓𝑓:

ή, αφού 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 ∝ 𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠 :

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ≈ 𝑘𝑘6 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑘𝑘6 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.

(2.28)

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ≈ 𝑘𝑘7 𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑘𝑘7 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.

(2.29)

Έστω, δυο συχνότητες 𝑓𝑓1 και 𝑓𝑓2 . Οι σύγχρονες ταχύτητες 𝜔𝜔𝑠𝑠1 και 𝜔𝜔𝑠𝑠2 . είναι ανάλογες των 𝑓𝑓1

και 𝑓𝑓2 . Αν και στις δύο ταχύτητες πρέπει να αναπτυχθεί η ίδια ροπή, τότε από την Εξ. (2.29)
προκύπτει ότι 𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠1 = 𝜔𝜔𝑠𝑠𝑙𝑙2 . Έτσι, στο επίπεδο ροπής – ταχύτητας, ίσες ροπές και ίσες ταχύτητες
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ολίσθησης προκαλούν μια παράλληλη μετατόπιση της χαρακτηριστικής. Αυτό φαίνεται στο Σχ.
2.6, για ένα διπολικό κινητήρα και πέντε διαφορετικές συχνότητες της τάσης τροφοδοσίας.

Σχήμα 2.6 : Χαρακτηριστικές ροπής – ταχύτητας για διαφορετικές συχνότητες λειτουργίας
Από την Εξ. (2.5) 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑘𝑘1 𝑓𝑓𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎 , (𝑘𝑘1 = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎. ) προκύπτει ότι η ροή διακένου (ή

συνιστάμενη ροή) είναι ανάλογη του λόγου της τάσης διακένου προς τη συχνότητα 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎⁄𝑓𝑓 . Στις

χαμηλές συχνότητες (πρακτικά κάτω από 10 Hz) και για λειτουργία με ονομαστικό ρεύμα, η
πτώση τάσης στην ωμική αντίσταση του τυλίγματος του στάτη αποτελεί σημαντικό μέρος της
τάσης τροφοδοσίας, η οποία είναι σχετικά μικρή λόγω της μικρής συχνότητας και του ελέγχου
𝑉𝑉⁄𝑓𝑓 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. Έτσι, θα μειωθεί η ροή διακένου και επομένως και η διαθέσιμη ροπή του

κινητήρα. Η επίδραση της 𝑅𝑅𝑠𝑠 μπορεί να αντισταθμιστεί, δίνοντας μια πρόσθετη τάση (voltage

boost) στις χαμηλές συχνότητες. Δεδομένου ότι για να διατηρείται η ροή διακένου σταθερή, θα

πρέπει το ρεύμα 𝐼𝐼𝑚𝑚 να είναι σταθερό, η απαιτούμενη πρόσθετη τάση θα έχει τιμή: 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =

𝑅𝑅𝑠𝑠 𝐼𝐼𝑟𝑟

Για υψηλές συχνότητες λειτουργίας, η συνιστώσα της πτώσης τάσης του τυλίγματος

οπλισμού 𝑰𝑰𝑠𝑠 = 𝑅𝑅𝑠𝑠 + 𝑗𝑗𝑋𝑋𝑠𝑠 μπορεί να αμεληθεί, οπότε θεωρούμε 𝑉𝑉𝑠𝑠 ≈ 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎 , και επομένως η ροπή

και η γενικότερη συμπεριφορά του κινητήρα εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη
συχνότητα του δρομέα.
Ο έλεγχος της ταχύτητας με μεταβολή της συχνότητας και της τάσης επιτρέπει στον
κινητήρα να λειτουργεί με ταχύτητες μικρότερες και μεγαλύτερες από την ονομαστική ταχύτητα.
Λόγω της εύρωστης κατασκευής του, ο επαγωγικός κινητήρας μπορεί να λειτουργεί σε
ταχύτητες μέχρι και διπλάσιες της ονομαστικής του χωρίς μηχανικά προβλήματα. Αυξάνοντας
τη συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας πάνω από την ονομαστική, είναι δυνατό να αυξηθεί η
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ταχύτητα πάνω από την ονομαστική ή βασική ταχύτητα. Ωστόσο, για λόγους αντοχής της
μόνωσης, η τάση του κινητήρα δεν μπορεί να αυξηθεί πάνω από την ονομαστική της τιμή.
Έτσι, ο λόγος 𝑉𝑉⁄𝑓𝑓 δεν θα είναι πλέον σταθερός, και άρα σε ταχύτητες μεγαλύτερες της βασικής
ταχύτητας η ροή διακένου θα μειώνεται.

Ωστόσο, για κάθε περιοχή της ταχύτητας του κινητήρα θα πρέπει να διευκρινιστούν οι

δυνατότητες ροπής και ισχύος του. Το εύρος λειτουργίας ενός επαγωγικού κινητήρα μπορεί
να χωριστεί σε τρεις περιοχές (βλέπε Σχ. 2.7): α) την περιοχή σταθερής ροπής, για ταχύτητες
μικρότερες της ονομαστικής, β) στην περιοχή σταθερής ισχύος, για ταχύτητες μεγαλύτερες της
ονομαστικής και γ) στην περιοχή σταθερής συχνότητας ολίσθησης για λειτουργία σε υψηλές
ταχύτητες.

Σχήμα 2.7 : Περιοχές λειτουργίας του επαγωγικού κινητήρα
α) Περιοχή σταθερής ροπής
Στην περιοχή αυτή, η ροπή διακένου 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎 διατηρείται σταθερή ελέγχοντας το λόγο 𝑉𝑉𝑠𝑠 ⁄𝑓𝑓 . Η τάση

του στάτη μεταβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα. Αν η ροή διακένου παραμένει σταθερή, τότε
ο κινητήρας μπορεί, σε συνεχή βάση, να αποδίδει την ονομαστική του ροπή, απορροφώντας
το ονομαστικό του ρεύμα με μικρή συχνότητα ολίσθησης 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 , η οποία και παραμένει σταθερή.

Στην περιοχή σταθερής ροπής, οι απώλειες στην αντίσταση του δρομέα 𝑃𝑃𝑟𝑟 = 3𝑅𝑅𝑟𝑟 𝐼𝐼𝑟𝑟2

παραμένουν σταθερές, αφού το 𝐼𝐼𝑟𝑟 παραμένει σταθερό.
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β) Περιοχή σταθερής ισχύος
Στην περιοχή αυτή, η ροπή διακένου 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎 μειώνεται (έχουμε εξασθένηση πεδίου) αντιστρόφως

ανάλογα της συχνότητας 𝑓𝑓, διότι αυξανόμενης της συχνότητας, η τάση τροφοδοσίας 𝑉𝑉𝑠𝑠

παραμένει σταθερή στην ονομαστική της τιμή. Τότε, από την Εξ. (2.21) παίρνουμε:

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 ≈

𝑘𝑘8
𝜔𝜔
𝑓𝑓 2 𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑘𝑘8 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.

(2.30)

δηλαδή, σε ταχύτητες μεγαλύτερες της ονομαστικής οι χαρακτηριστικές ροπής – ταχύτητας
έχουν κλίση 1⁄𝑓𝑓 2 . Στα όρια δυνατοτήτων του κινητήρα σε αυτή την περιοχή, το 𝐼𝐼𝑟𝑟 παραμένει
ίσο με το ονομαστικό, διότι η ολίσθηση 𝑠𝑠 = 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 ⁄𝑓𝑓 παραμένει σταθερή. Άρα, με την αύξηση της
συχνότητας, αυξάνεται και η συχνότητα ολίσθησης. Από την Εξ. (2.20) προκύπτει:

𝐼𝐼𝑟𝑟 ≈ 𝑘𝑘9

𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠
= 𝑘𝑘9 ⋅ 𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.
𝑓𝑓

𝑘𝑘9 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.

(2.31)

Θεωρώντας τα 𝑉𝑉𝑠𝑠 και 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑙𝑙 ⁄𝑓𝑓 σταθερά, η μέγιστη ροπή σε αυτή την περιοχή μπορεί να εκφραστεί

σαν συνάρτηση της ονομαστικής ροπής και συχνότητας από τη σχέση:

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑓𝑓

(2.32)

Δηλαδή, η μέγιστη ροπή μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με τη συχνότητα. Και εφόσον, η
ταχύτητα μεταβάλλεται αναλόγως της συχνότητας, τότε η μέγιστη ισχύς 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜔𝜔𝑟𝑟 ⋅ 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
θα παραμένει σταθερή.

γ) Περιοχή σταθερής συχνότητας ολίσθησης
Με την τάση τροφοδοσίας σταθερή και ίση με την ονομαστική της τιμή, ανάλογα με τη σχεδίαση
της μηχανής, πάνω από μια ταχύτητα ίση με 1,5 – 2 φορές την ονομαστική ταχύτητα, η
ελάττωση της ροής διακένου, οδηγεί τον κινητήρα κοντά στη ροπή ανατροπής. Σε τόσο
μεγάλες ταχύτητες, η συχνότητα ολίσθησης παραμένει σταθερή, ενώ η ικανότητα ροπής του
κινητήρα μειώνεται με ρυθμό:
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≈ 𝑘𝑘10

1
𝑓𝑓 2

𝑘𝑘10 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.

(2.33)

Στην περιοχή αυτή, η ροπή και το ρεύμα μειώνονται με την ταχύτητα. Διατηρώντας την τάση
του στάτη σταθερή, η ροπή του κινητήρα δεν περιορίζεται από το ρεύμα το κινητήρα, αφού
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αυτό είναι μικρότερο από το ονομαστικό. Αντίθετα, είναι το ρεύμα που περιορίζεται από τη
μέγιστη ροπή του κινητήρα.

2.4 Ενεργειακή Απόδοση των Επαγωγικών Κινητήρων
Στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το ενεργειακό ζήτημα,
η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (International Electrotechnical Commission, IEC) έχει
θεσπίσει συγκεκριμένα στάνταρντ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κινητήρων.
Συγκεκριμένα, το πρότυπο IEC 60034-30-1 ορίζει τέσσερις κλάσεις ενεργειακής απόδοσης IE
(International Efficiency) για όλους τους κινητήρες που τροφοδοτούνται με ημιτονοειδή τάση:
•

Standard Efficiency (IE1)

•

High Efficiency (IE2)

•

Premium Efficiency (IE3)

•

Super Premium Efficiency (IE4)

Η ενεργειακή κλάση του κάθε κινητήρα καθορίζεται μετά από καθορισμένες δοκιμές, σύμφωνα
με το πρότυπο IEC 60034-2-1.
Η ταξινόμηση αυτή επιτρέπει στις κυβερνήσεις να καθορίζουν τα όρια για την ελάχιστη
απόδοση των κινητήρων. Για παράδειγμα, από το 2017 στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλεται
όλοι οι καινούργιοι επαγωγικοί κινητήρες ισχύος από 0,75 έως 350 kW να είναι τουλάχιστον
ενεργειακής κλάσης IE3 (ή τουλάχιστον IE2 σε περίπτωση που οδηγούνται από ένα
μετατροπέα μεταβλητής συχνότητας).

2.5 Δυναμική Ανάλυση της Επαγωγικής Μηχανής
Η κανονική ή μόνιμη κατάσταση λειτουργίας αφορά στη λειτουργία της μηχανής με σταθερές
στροφές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες φόρτισης. Όμως, προβλήματα που σχετίζονται με
τη δυναμική συμπεριφορά της μηχανής , π.χ. θέματα ευστάθειας, εκκίνησης και απότομης
αλλαγής φορτίου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ανάλυση που έγινε παραπάνω. Στη
συνέχεια, θα αναπτυχθούν οι διαφορικές εξισώσεις της μηχανής που μπορούν να
περιγράψουν οποιαδήποτε επαγωγική μηχανή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

2.5.1 Αυτεπαγωγές και αλληλεπαγωγές τυλιγμάτων στάτη και δρομέα
Έστω τριφασικό συγκεντρωμένο τύλιγμα και 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ ο συνολικός αριθμός των σπειρών του

τυλίγματος της κάθε φάσης. Η θεμελιώδης συνιστώσα της χωρικής κατανομής της
μαγνητεγερτικής δύναμης (ΜΕΔ) ανά πόλο του τυλίγματος της κάθε φάσης θα έχει τη μορφή:
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𝐹𝐹 (𝜃𝜃) = 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ sin 𝜃𝜃

(2.34)

Με εφαρμογή του νόμου του Ampere κατά μήκος μιας μαγνητικής γραμμής (κλειστή διαδρομή)
του δημιουργούμενου πεδίου και κάνοντας την παραδοχή ότι η ροή στο διάκενο είναι ακτινική,
παίρνουμε:

όπου:

� 𝑯𝑯 ⋅ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = � 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 2 ⋅

𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ
𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ
⋅ 𝑖𝑖 (𝑡𝑡) = 2𝐻𝐻𝐻𝐻 ⇒ 𝐻𝐻 =
⋅ 𝑖𝑖 (𝑡𝑡)
𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃

(2.35)

𝐻𝐻 η ένταση του μαγνητικού πεδίου (σε 𝐴𝐴⁄𝑚𝑚 )

𝑃𝑃 ο αριθμός των πόλων

𝑔𝑔 το μήκος του διακένου της μηχανής (σε 𝑚𝑚) και

𝑖𝑖 (𝑡𝑡) το ρεύμα του τυλίγματος (σε 𝐴𝐴)

Επομένως, η θεμελιώδης συνιστώσα της έντασης του μαγνητικού πεδίου θα έχει τη μορφή:

Αλλά
όπου:

𝐻𝐻 (𝜃𝜃) = 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ sin 𝜃𝜃 =

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
⋅ sin 𝜃𝜃
𝑔𝑔

𝛣𝛣 (𝜃𝜃) = 𝜇𝜇0 ⋅ 𝐻𝐻 (𝜃𝜃)

(2.36)
(2.37)

𝑩𝑩 η πυκνότητα της μαγνητικής ροής (σε 𝑊𝑊𝑊𝑊⁄𝑚𝑚 2 ) και

𝜇𝜇0 = 4𝜋𝜋 ⋅ 10−7 𝐻𝐻 ⁄𝑚𝑚 η μαγνητική διαπερατότητα του αέρα. Επομένως:
𝛣𝛣 (𝜃𝜃) =

𝜇𝜇0 ⋅ 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
⋅ sin 𝜃𝜃
𝑔𝑔

(2.38)

Η μαγνητική ροή ανά πόλο προκύπτει από το ολοκλήρωμα της πυκνότητας της μαγνητικής
ροής στην επιφάνεια ενός πόλου. Δηλαδή:
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝐿𝐿𝐿𝐿 2
⋅ 𝑑𝑑𝜃𝜃𝑚𝑚 = 𝛣𝛣 (𝜃𝜃) ⋅
⋅ ⋅ 𝑑𝑑𝑑𝑑 ⇒
2
2 𝑃𝑃
𝜇𝜇0 ⋅ 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜃𝜃) =
⋅
⋅ sin 𝜃𝜃 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑔𝑔
𝑃𝑃

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜃𝜃) = 𝛣𝛣(𝜃𝜃) ⋅ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛣𝛣 (𝜃𝜃) ⋅
και τελικά:

𝜋𝜋

όπου:

𝛷𝛷 = � 𝑑𝑑𝛷𝛷 =

𝐿𝐿 το ενεργό μήκος των αγωγών (σε 𝑚𝑚)

0

2𝜇𝜇0 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑃𝑃𝑃𝑃
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(2.39)
(2.40)

𝐷𝐷 η διάμετρος της περιφέρειας του διακένου (σε 𝑚𝑚) και

𝜃𝜃𝑚𝑚 η μηχανική γωνία (σε 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟)

Η συνολική πεπλεγμένη ροή του τυλίγματος της φάσης 𝑎𝑎 του στάτη είναι:
𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠 ⋅ 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎 =

2𝜇𝜇0 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑃𝑃𝑃𝑃

(2.41)

Στην περίπτωση συγκεντρωμένου τυλίγματος, η μέγιστη τιμή 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 της μαγνητεγερτικής
δύναμης 𝐹𝐹(𝜃𝜃) προκύπτει από την ανάλυση κατά Fourier και είναι:
𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

4 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠
⋅
⋅ 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎
𝜋𝜋 𝑃𝑃

(2.42)

οπότε αντικαθιστώντας στην Εξ. (2.41) παίρνουμε τη συνολική πεπλεγμένη ροή του
συγκεντρωμένου τυλίγματος της φάσης 𝑎𝑎 του στάτη:
𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎

2𝜇𝜇0 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠 𝐿𝐿𝐿𝐿 4 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠
8𝜇𝜇0 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠 2
=
⋅ ⋅
⋅ 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 =
⋅�
� ⋅ 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃
𝜋𝜋 𝑃𝑃
𝜋𝜋𝑔𝑔

(2.43)

Η αυτεπαγωγή του τυλίγματος της φάσης 𝑎𝑎 είναι, εξ’ ορισμού, ο λόγος της πεπλεγμένης ροής
του τυλίγματος, η οποία οφείλεται στο ρεύμα που διαρρέει το τύλιγμα, προς το αντίστοιχο
ρεύμα. Δηλαδή:

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎 =

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎 8𝜇𝜇0 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠 2
=
⋅�
�
𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑃𝑃
𝜋𝜋𝑔𝑔

(2.44)

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐

(2.45)

Λόγω συμμετρίας, οι αυτεπαγωγές των δύο υπόλοιπων φάσεων θα είναι ίσες με την 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎 .
Επομένως

Οι αλληλεπαγωγές μεταξύ των τυλιγμάτων των τριών φάσεων υπολογίζονται ως εξής: Αν 𝜆𝜆𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

ορίσουμε την πεπλεγμένη ροή του τυλίγματος της φάσης 𝑏𝑏 που οφείλεται στο ρεύμα 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 της
φάσης 𝑎𝑎, τότε έχουμε:

2𝜋𝜋 ⁄3+𝜋𝜋

𝜆𝜆𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠 ⋅ 𝛷𝛷𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠 ⋅ �

2𝜋𝜋 ⁄3

𝐵𝐵𝑎𝑎 (𝜃𝜃)𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎 cos �
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2𝜋𝜋
1
� = − 𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎
3
2

(2.46)

Επομένως
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎 =
Λόγω συμμετρίας ισχύει ότι:

𝜆𝜆𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
1 𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎
1
=− ⋅
= − 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎
2 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎
2

(2.47)

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐

(2.48)

Ανάλογες εκφράσεις ισχύουν και για το τριφασικό τύλιγμα του δρομέα, με μόνη αλλαγή αυτή
στον αριθμό των σπειρών. Έτσι, αν 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑟𝑟 είναι ο αριθμός των σπειρών ενός τυλίγματος του
δρομέα, τότε οι αυτεπαγωγές και οι αλληλεπαγωγές των τυλιγμάτων του θα είναι:
𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎

και

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎 8𝜇𝜇0 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑟𝑟 2
=
=
⋅�
�
𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑃𝑃
𝜋𝜋𝑔𝑔

(2.49)

1
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎 = − 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎
2

και

(2.50)

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐

(2.51)

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐

(2.52)

και

2.5.2 Αλληλεπαγωγές μεταξύ των τυλιγμάτων στάτη – δρομέα

Έστω 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 η αλληλεπαγωγή του τυλίγματος της φάσης 𝑎𝑎 του δρομέα, με την αντίστοιχη φάση

𝑎𝑎 του τυλίγματος του στάτη. Εξ’ ορισμού η αλληλεπαγωγή αυτή θα ισούται με το λόγο της
πεπλεγμένης ροής 𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 του τυλίγματος αυτού, η οποία οφείλεται στο ρεύμα της φάσης 𝑎𝑎,
προς το ρεύμα 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 . Επομένως:
𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =

και
𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =
ή

𝜃𝜃𝑟𝑟 +𝜋𝜋

𝐿𝐿𝐿𝐿 2
= 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑟𝑟 � 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝜃𝜃)𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑟𝑟 ⋅
⋅ � 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝜃𝜃)𝑑𝑑𝑑𝑑 ⇒
2 𝑃𝑃
𝜃𝜃𝑟𝑟

𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑟𝑟 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝜇𝜇0 ⋅ 𝐹𝐹𝑠𝑠,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
⋅
⋅ 2 cos 𝜃𝜃𝑚𝑚
𝑃𝑃
𝑔𝑔

𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑟𝑟
𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑟𝑟 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠 ⋅ 𝜆𝜆𝑎𝑎𝑎𝑎
=
⋅
⋅ cos 𝜃𝜃𝑚𝑚 =
⋅ 𝐿𝐿 ⋅ cos 𝜃𝜃𝑚𝑚
𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠
𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =

8𝜇𝜇0 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑟𝑟 ⋅ 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠
⋅
⋅ cos 𝜃𝜃𝑚𝑚
𝑃𝑃 2
𝜋𝜋𝑔𝑔
24

(2.53)
⇒

(2.54)

Εντελώς ανάλογα ισχύει ότι:

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 ⋅ cos 𝜃𝜃𝑚𝑚 = 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝐿𝐿𝑏𝑏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 ⋅ cos(𝜃𝜃𝑚𝑚 + 120°) = 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 ⋅ cos(𝜃𝜃𝑚𝑚 − 120°) = 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Ομοίως, λόγω συμμετρίας έχουμε:

𝐿𝐿𝑏𝑏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝐿𝐿𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

(2.53)

(2.54)
(2.55)

(2.56)
(2.57)

Συνοψίζοντας, εάν λάβουμε υπόψη και τις αυτεπαγωγές σκέδασης των τυλιγμάτων 𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙 και 𝐿𝐿𝑙𝑙𝑅𝑅 ,
οι προηγούμενες σχέσεις παίρνουν τη μορφή:

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚

(2.58)

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚

(2.60)

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 ⋅ cos 𝜃𝜃𝑚𝑚

(2.62)

𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 ⋅ cos(𝜃𝜃𝑚𝑚 − 120°)

(2.64)

1
𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = − 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚
2

και

1
𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = − 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚
2

𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 ⋅ cos(𝜃𝜃𝑚𝑚 + 120°)
όπου:

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚 =

8𝜇𝜇0 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑠𝑠 2
⋅�
�
𝑃𝑃
𝜋𝜋𝑔𝑔

8𝜇𝜇0 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑟𝑟 2
⋅�
�
𝑃𝑃
𝜋𝜋𝑔𝑔

(2.59)
(2.61)
(2.63)

(2.65)
(2.66)

οι αντίστοιχες αυτεπαγωγές μαγνήτισης των τυλιγμάτων στάτη και δρομέα και 𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆 η
αλληλεπαγωγή μαγνήτισης. Μεταξύ των προαναφερθέντων τιμών ισχύουν οι σχέσεις:
2

𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑆𝑆
𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚
=�
�
𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑅𝑅
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(2.67)

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑆𝑆
=
𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑅𝑅

(2.68)

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ𝑟𝑟
=
𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠

(2.69)

2.5.3 Διαφορικές εξισώσεις της μηχανής και Μετασχηματισμός του Park
Οι διαφορικές εξισώσεις λειτουργίας της μηχανής προκύπτουν με εφαρμογή του νόμου των
τάσεων του Kirchhoff στα αντίστοιχα τυλίγματα στάτη και δρομέα. Έτσι, υπό μορφή πινάκων
(Εξ. 2.70) έχουμε:
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑅𝑅
⎡𝑉𝑉 ⎤ ⎡⎡ 𝑠𝑠
0
⎢ 𝑏𝑏𝑏𝑏 ⎥ ⎢⎢
𝑉𝑉
⎢
0
𝑐𝑐
𝑐𝑐
⎢ ⎥ = ⎢⎢
⎢ 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 ⎥ ⎢⎢ 0
⎢𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏 ⎥ ⎢⎢ 0
⎣ 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐 ⎦ ⎣⎣ 0

0
𝑅𝑅𝑠𝑠
0
0
0
0

0 0
0 0
𝑅𝑅𝑠𝑠 0
0 𝑅𝑅𝑟𝑟
0 0
0 0

0
0
0
0
𝑅𝑅𝑟𝑟
0

0
⎤
0
⎥
0 ⎥ 𝑑𝑑
0 ⎥ + 𝑑𝑑𝑑𝑑
0⎥
𝑅𝑅𝑟𝑟 ⎦

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎
⎡ 𝐿𝐿
⎢ 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
⎢ 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
⎢𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
⎢𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
⎣ 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

και σε συνοπτική μορφή θα είναι:

�

[𝑈𝑈𝑠𝑠 ]
𝑑𝑑 [𝐿𝐿𝑠𝑠 ]
[𝑅𝑅 ] [0]
�+
�
� = �� 𝑠𝑠
[0] [𝑅𝑅𝑟𝑟 ]
[𝑈𝑈𝑟𝑟 ]
𝑑𝑑𝑑𝑑 [𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 ]𝑡𝑡

[𝑖𝑖𝑠𝑠 ]
[𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 ]
�� ⋅ � �
[𝐿𝐿𝑟𝑟 ]
[𝑖𝑖𝑟𝑟 ]

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ⎤ 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ⎤⎥ ⎡𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏 ⎤
⎥
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ⎥⎥ ⎢⎢ 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 ⎥⎥
𝐿𝐿𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ⎥⎥ ⋅ ⎢𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 ⎥
𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 ⎥⎥ ⎢𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏 ⎥
⎥
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐 ⎦⎦ ⎣ 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 ⎦

(2.71)

Το σύστημα των διαφορικών εξισώσεων (2.70) περιγράφει τη συμπεριφορά του ηλεκτρικού
μέρους της ασύγχρονης μηχανής, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε μεταβολής ή διαταραχής.
Ωστόσο, η επίλυση του συστήματος αυτού είναι αρκετά δύσκολη, διότι αποτελείται από μη
γραμμικές Δ.Ε. με μεταβλητούς συντελεστές.
Το πρόβλημα αυτό έρχεται να το λύσει η γενικευμένη θεωρία των ηλεκτρικών μηχανών,
σύμφωνα με την οποία η ασύγχρονη μηχανή, μέσω ενός μαθηματικού μετασχηματισμού, είναι
ισοδύναμη με μια μηχανή, της οποίας οι μαγνητικοί άξονες των τυλιγμάτων, τόσο του στάτη
όσο και του δρομέα, έχουν μεταξύ τους μηδενική σχετική ταχύτητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
ότι οι διάφορες αυτεπαγωγές και αλληλεπαγωγές της μηχανής να γίνονται πλέον σταθερές
ποσότητες, μη εξαρτώμενες από τη γωνία περιστροφής 𝜃𝜃𝑚𝑚 του δρομέα, και ως εκ τούτου το
ισοδύναμο σύστημα των Δ.Ε. είναι γραμμικό με σταθερούς συντελεστές και του οποίου η

επίλυση είναι εύκολη και γρήγορη με τις κλασσικές αριθμητικές μεθόδους μέσω Η/Υ. Στη

συνέχεια, μέσω του αντίστροφου μετασχηματισμού, επανερχόμαστε στα αρχικά μεγέθη
(τάσεις, ρεύματα) της ασύγχρονης μηχανής.
Ο μετασχηματισμός αυτός, γνωστός ως μετασχηματισμός dq0, διατυπώθηκε από τους
Doherty, Nickle και Park, για αυτό και ονομάζεται μετασχηματισμός του Park. Η βασική ιδέα
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του μετασχηματισμού dq0 είναι η ανάλυση των ποσοτήτων (τάσεων, ρευμάτων και ροών) των
τυλιγμάτων του στάτη και του δρομέα σε δύο άξονες: τον ευθύ άξονα d (direct axis), ο οποίος
έχει την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου του δρομέα, και τον εγκάρσιο άξονα q (quadrature
axis) που είναι κάθετος στον προηγούμενο.
Ο μετασχηματισμός dq0 βασίζεται στην ηλεκτρική γωνία 𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 (= (𝑃𝑃 ⁄2) ⋅ 𝜃𝜃𝑚𝑚 ) μεταξύ των

μαγνητικών αξόνων του δρομέα και της φάσης 𝑎𝑎 του στάτη, όπου 𝜃𝜃𝑚𝑚 η μηχανική γωνία μεταξύ
των προαναφερθέντων αξόνων. Έτσι, εάν S είναι ένα μέγεθος (τάση, ρεύμα ή ροή) του στάτη
ή του δρομέα, τότε ο μετασχηματισμός του στο σύστημα dq0 δίνεται από τη σχέση:
𝑆𝑆𝑑𝑑
𝜃𝜃
2 cos 𝑚𝑚𝑚𝑚
�𝑆𝑆𝑞𝑞 � = �− sin 𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚
3
𝑆𝑆0
1⁄2

cos(𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 − 120°)
− sin(𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 − 120°)
1⁄2

cos(𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 + 120°) 𝑆𝑆𝑎𝑎
− sin(𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 + 120°)� �𝑆𝑆𝑏𝑏 �
𝑆𝑆𝑐𝑐
1⁄2

(2.72)

και ο αντίστροφος μετασχηματισμός:
cos 𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑎𝑎
(
�𝑆𝑆𝑏𝑏 � = �cos 𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 − 120°)
𝑆𝑆𝑐𝑐
cos(𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 + 120°)

− sin 𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚
− sin(𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 − 120°)
− sin(𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 + 120°)

1 𝑆𝑆𝑑𝑑
1� �𝑆𝑆𝑞𝑞 �
1 𝑆𝑆0

(2.73)

Η ποσότητα 𝑆𝑆0 είναι η ομοπολική συνιστώσα του μετασχηματισμού και είναι αναγκαία ώστε ο
μετασχηματισμός να είναι μονοσήμαντος. Η ποσότητα 𝑆𝑆0 αντιστοιχεί στις συνιστώσες των

ρευμάτων του στάτη που δεν παράγουν μαγνητική ροή στο διάκενο και επομένως δεν έχουν
σύζευξη στο δρομέα. Στην κανονική, ισοζυγισμένη λειτουργία της μηχανής, η συνιστώσα 𝑆𝑆0

ισούται με μηδέν.

2.5.4 Οι εξισώσεις της ασύγχρονης μηχανής στο σύστημα (d,q)
Για το μετασχηματισμό των Εξισώσεων (2.70) στο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς dq0
είναι απαραίτητη η γωνία 𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 των Εξισώσεων (2.72) και (2.73). Σε μια σύγχρονη μηχανή, η

επιλογή ενός συστήματος dq0 που περιστρέφεται με το δρομέα είναι προφανής, επειδή –
τουλάχιστον στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας – ο δρομέας στρέφεται με τη σύγχρονη
ταχύτητα.
Εάν επιλέγαμε και για την ασύγχρονη μηχανή ένα σύστημα dq0 που στρέφεται με το
δρομέα, τότε, λόγω της ολίσθησης, οι πεπλεγμένες ροές όπως φαίνονται από το δρομέα δεν
είναι χρονικά σταθερές. Επομένως, οι μετασχηματισμένες τάσεις και τα μετασχηματισμένα
ρεύματα δεν θα είναι σταθερά, οπότε ο μετασχηματισμός δεν θα είχε πρακτική σημασία.
Σε μια ασύγχρονη μηχανή είναι πιο βολικό να επιλέξουμε ένα σύστημα dq0, το οποίο θα
στρέφεται με τη σύγχρονη ταχύτητα και όχι με την ταχύτητα του δρομέα. Σε αυτή την
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περίπτωση θα πρέπει να μετασχηματιστούν τα μεγέθη τόσο του δρομέα, όσο και του στάτη.
Για το μετασχηματισμό των ποσοτήτων του στάτη, η ηλεκτρική γωνία 𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 (= (𝑃𝑃 ⁄2) ⋅ 𝜃𝜃𝑚𝑚 ) των

Εξισώσεων (2.72) και (2.73) αντικαθίστανται από τη γωνία 𝜃𝜃𝑠𝑠 όπου:
𝜃𝜃𝑠𝑠 = 𝜔𝜔𝑒𝑒 𝑡𝑡 + 𝜃𝜃0

(2.74)

είναι η γωνία μεταξύ του μαγνητικού άξονα της φάσης 𝑎𝑎 του στάτη και του άξονα του

συστήματος αναφοράς dq0, το οποίο στρέφεται με τις σύγχρονες στροφές, συν μια αρχική

γωνία 𝜃𝜃0 . Άρα, οι εξισώσεις μετασχηματισμού των ποσοτήτων του στάτη στο σύστημα dq0
γράφονται:

και

𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜃𝜃
2 cos 𝑠𝑠
�𝑆𝑆𝑞𝑞𝑞𝑞 � = �− sin 𝜃𝜃𝑠𝑠
3
𝑆𝑆0𝑠𝑠
1⁄2

cos(𝜃𝜃𝑠𝑠 − 120°)
− sin(𝜃𝜃𝑠𝑠 − 120°)
1⁄2

cos(𝜃𝜃𝑠𝑠 + 120°) 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎
− sin(𝜃𝜃𝑠𝑠 + 120°)� �𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 �
𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐
1⁄2

− sin 𝜃𝜃𝑠𝑠
cos 𝜃𝜃𝑠𝑠
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎
�𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 � = �cos(𝜃𝜃𝑠𝑠 − 120°) − sin(𝜃𝜃𝑠𝑠 − 120°)
𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐
cos(𝜃𝜃𝑠𝑠 + 120°) − sin(𝜃𝜃𝑠𝑠 + 120°)

1 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑
1� �𝑆𝑆𝑞𝑞𝑞𝑞 �
1 𝑆𝑆0𝑠𝑠

(2.75)

(2.76)

Αντίστοιχα, για το μετασχηματισμό των ποσοτήτων του δρομέα, θα χρησιμοποιηθεί η γωνία:
𝜃𝜃𝑟𝑟 = (𝜔𝜔𝑒𝑒 − 𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 )𝑡𝑡 + 𝜃𝜃0

(2.77)

η οποία είναι η γωνία μεταξύ του μαγνητικού άξονα της φάσης 𝑎𝑎 του δρομέα και του άξονα του

σύγχρονα στρεφόμενου πλαισίου αναφοράς dq0, ενώ (𝜔𝜔𝑒𝑒 − 𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 ) είναι η ηλεκτρική γωνιακή
ταχύτητα του πλαισίου αναφοράς dq0, όπως φαίνεται από το δρομέα. Τότε, οι εξισώσεις
μετασχηματισμού για τις ποσότητες του δρομέα θα είναι:

και

𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜃𝜃
2 cos 𝑟𝑟
�𝑆𝑆𝑞𝑞𝑞𝑞 � = �− sin 𝜃𝜃𝑟𝑟
3
𝑆𝑆0𝑟𝑟
1⁄2

cos(𝜃𝜃𝑟𝑟 − 120°)
− sin(𝜃𝜃𝑟𝑟 − 120°)
1⁄2

cos 𝜃𝜃𝑟𝑟
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎
�𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 � = �cos(𝜃𝜃𝑟𝑟 − 120°)
𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐
cos(𝜃𝜃𝑟𝑟 + 120°)

cos(𝜃𝜃𝑟𝑟 + 120°) 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎
− sin(𝜃𝜃𝑟𝑟 + 120°)� �𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏 �
𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐
1⁄2

− sin 𝜃𝜃𝑟𝑟
− sin(𝜃𝜃𝑟𝑟 − 120°)
− sin(𝜃𝜃𝑟𝑟 + 120°)

1 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑
1� �𝑆𝑆𝑞𝑞𝑞𝑞 �
1 𝑆𝑆0𝑟𝑟

(2.78)

(2.79)

Χρησιμοποιώντας τις Εξισώσεις (2.75) και (2.78), η μετασχηματισμένες πεπλεγμένες ροές με
το στάτη είναι:
𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑
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(2.80)

𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞

(2.81)

𝜆𝜆0𝑠𝑠 = 𝐿𝐿0𝑠𝑠 𝑖𝑖0𝑠𝑠

(2.82)

𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑

(2.83)

𝜆𝜆0𝑟𝑟 = 𝐿𝐿0𝑟𝑟 𝑖𝑖0𝑟𝑟

(2.85)

και αντίστοιχα οι μετασχηματισμένες πεπλεγμένες ροές με το δρομέα:

𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞

Οι μετασχηματισμένες τάσεις του στάτη στο σύστημα dq0 θα είναι:
𝑑𝑑𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑
− 𝜔𝜔𝑒𝑒 𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞
+ 𝜔𝜔𝑒𝑒 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑅𝑅𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 +
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜆𝜆0𝑠𝑠
𝑉𝑉0𝑠𝑠 = 𝑅𝑅𝑠𝑠 𝑖𝑖0𝑠𝑠 +
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑅𝑅𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 +

(2.84)

(2.86)
(2.87)

(2.88)

και αντίστοιχα οι μετασχηματισμένες στο σύστημα dq0 τάσεις του δρομέα προκύπτουν:
𝑑𝑑𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑
− (𝜔𝜔𝑒𝑒 − 𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 )𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 0
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑉𝑉𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑅𝑅𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 +
+ (𝜔𝜔𝑒𝑒 − 𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 )𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜆𝜆0𝑟𝑟
=0
𝑉𝑉0𝑟𝑟 = 𝑅𝑅𝑟𝑟 𝑖𝑖0𝑟𝑟 +
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑅𝑅𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 +

(2.89)
(2.90)

(2.91)

Η ροπή στον άξονα της ασύγχρονης μηχανής μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους,
όπως:

ή

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 =

3 𝑃𝑃
�𝜆𝜆 𝑖𝑖 − 𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 �
2 2 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑞𝑞𝑞𝑞

3 𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑚𝑚
�𝜆𝜆 𝑖𝑖 − 𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 �
2 2 𝐿𝐿𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑞𝑞𝑞𝑞
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(2.92)
(2.93)

Τέλος, το ισοδύναμο κύκλωμα του κινητήρα στο σύστημα dq0 παρουσιάζεται στο Σχ. 2.8

Σχήμα 2.8 : Ισοδύναμο κύκλωμα του επαγωγικού κινητήρα στο σύστημα dq0

30

Κεφάλαιο 3

Έλεγχος Επαγωγικών Κινητήρων

3.1 Γενικά περί Ηλεκτρονικών Μετατροπέων Συχνότητας
Σύμφωνα με την ανάλυση του 2ου Κεφαλαίου, για την αποδοτική ρύθμιση της ταχύτητας του
επαγωγικού κινητήρα για ένα μεγάλο εύρος λειτουργίας, απαιτείται η ταυτόχρονη μεταβολή
της τάσης και της συχνότητας τροφοδοσίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ειδικών διατάξεων που
αποκαλούνται μετατροπείς συχνότητας (Variable Frequency Drives, VFDs), οι οποίοι
παρεμβάλλονται μεταξύ του δικτύου και του κινητήρα και μπορούν να μεταβάλλουν το πλάτος
και τη συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας του κινητήρα, και συνεπώς να ελέγχουν την ταχύτητα
και τη ροπή του. Η AC τάση του δικτύου, σταθερής τάσης και συχνότητας, μετατρέπεται σε DC
με τη βοήθεια ενός ελεγχόμενου ή μη, ανορθωτή. Κατόπιν, ο αντιστροφέας μετατρέπει αυτή τη
συνεχή τάση σε τριφασική, εναλλασσόμενη, με ελεγχόμενο πλάτος και συχνότητα. Αυτοί οι
μετατροπείς μπορούν να ταξινομηθούν, ανάλογα με το είδος του ανορθωτή και του
αντιστροφέα που τον αποτελούν, στις εξής κατηγορίες:
1. PWM αντιστροφέας πηγής τάσης (PWM-VSI) με ανορθωτή διόδων
2. Αντιστροφέας πηγής τάσης με τετραγωνική κυματομορφή (six-step VSI) και ανορθωτή με
θυρίστορ
3. Αντιστροφέας πηγής ρεύματος (CSI) και ανορθωτή με θυρίστορ
Στους αντιστροφείς πηγής τάσης, η DC είσοδος του αντιστροφέα παρέχεται από μια DC πηγή
τάσης, ιδανικά χωρίς εσωτερική αντίσταση. Συγκεκριμένα, στη DC ζεύξη χρησιμοποιείται ένας
μεγάλος πυκνωτής, ώστε στη συχνότητα της μετάβασης η DC πηγή τάσης να παρουσιάζει
μικρή εσωτερική αντίσταση. Αντίθετα, στους αντιστροφείς πηγής ρεύματος, η DC είσοδος του
αντιστροφέα παρέχεται από μια DC πηγή ρεύματος, ιδανικά με άπειρη εσωτερική αντίσταση.
Έτσι, στη DC ζεύξη τοποθετείται μια μεγάλη αυτεπαγωγή. Οι δύο αυτές τοπολογίες φαίνονται
στο Σχ. 3.1.
Στις βιομηχανικές εφαρμογές, η τοπολογία VSI έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο αποδοτική, έχει
μεγαλύτερη αξιοπιστία και γρηγορότερη δυναμική απόκριση από την τοπολογία CSI. Η
τελευταία χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές μέσης τάσης, όπου απαιτούνται υψηλής
ποιότητας κυματομορφές τάσης.
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Σχήμα 3.1: Αριστερά: PWM-VSI με ανορθωτή διόδων. Δεξιά: CSI με ελεγχόμενο ανορθωτή
Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε συνοπτικά, τους μετατροπείς μεταβλητής συχνότητας με
PWM-VSI, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά τόσο σε εφαρμογές χαμηλής
τάσης. Στο Σχ. 3.2 δίνεται το σχηματικό διάγραμμα ενός τριφασικού PWM-VSI. Επειδή, ο
αντιστροφέας με διαμόρφωση PWM ελέγχει ταυτόχρονα και το πλάτος και τη συχνότητα της
τάσης εξόδου, στην είσοδο χρησιμοποιείται συνήθως μια μη ελεγχόμενη γέφυρα με διόδους.
Τα δύο τμήματα του μετατροπέα, ο ανορθωτής και ο αντιστροφέας θα εξεταστούν ξεχωριστά.

Σχήμα 3.2: Κύκλωμα ισχύος του τριφασικού αντιστροφέα πηγής τάσης (VSI)

3.1.1 Ανορθωτής
Όπως έχει αναφερθεί, η μετατροπή της AC τάσης του δικτύου σε DC γίνεται μέσω μιας μη
ελεγχόμενης, τριφασικής γέφυρας πλήρους ανόρθωσης. Αυτή αποτελείται από έξι διόδους.
Κάθε χρονική στιγμή, ο πλήρης τριφασικός ανορθωτής συνδέει τη μεγαλύτερη από τις τρεις
εισόδους στο ένα άκρο του φορτίου και ταυτόχρονα τη μικρότερη από τις τρεις φάσεις εισόδου
στην άλλη πλευρά του φορτίου. Υποθέτουμε ότι η αυτεπαγωγή της AC πλευράς είναι μηδενική,
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και επομένως, η μετάβαση του ρεύματος από τη μια δίοδο στην επόμενη θεωρείται ακαριαία.
Η στιγμιαία κυματομορφή της τάσης εξόδου αποτελείται από έξι τμήματα ανά περίοδο της
τάσης του δικτύου. Γι’ αυτό και ο ανορθωτής αυτός ονομαζεται συχνά και ως ανορθωτής έξι
παλμών. Στο Σχ. 3.3 φαίνονται οι κυματομορφές του ανορθωτή έξι παλμών για τάση δικτύου
𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿 = 400 𝑉𝑉. Η μέση τιμή της τάσης εξόδου προκύπτει από την ολοκλήρωση της τάσης εξόδου

στο διάστημα των 𝜋𝜋⁄3 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟. Έτσι, έχουμε:
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜋𝜋 ⁄6

1
𝜋𝜋
� √2 𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿 cos(𝜔𝜔𝜔𝜔) 𝑑𝑑(𝜔𝜔𝜔𝜔) = √2𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿 ≈ 1.35𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿
= 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝜋𝜋⁄3
3
−𝜋𝜋 ⁄6

(3.1)

Σχήμα 3.3: Κυματομορφές της τριφασικής γέφυρας πλήρους ανόρθωσης

3.1.2 Αντιστροφέας
Αντικειμενικός σκοπός των τριφασικών αντιστροφέων με διαμόρφωση PWM είναι η
μορφοποίηση και ο έλεγχος των τριφασικών τάσεων εξόδου κατά πλάτος και συχνότητα, με
μια ουσιαστικά σταθερή τάση εισόδου 𝑉𝑉𝑑𝑑 . Η μορφή της τάσης στην έξοδο του αντιστροφέα

εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη λογική της παλμοδότησης των διακοπτικών στοιχείων.

Για την επίτευξη συμμετρικών τριφασικών τάσεων εξόδου, κατάλληλων για την οδήγηση

επαγωγικών κινητήρων, συγκρίνεται μια τριγωνική κυματομορφή τάσης με τρεις ημιτονοειδείς
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τάσεις ελέγχου (με την επιθυμητή συχνότητα 𝑓𝑓1 και πλάτος 𝑉𝑉�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜 ανάλογο του επιθυμητού

πλάτους εξόδου), οι οποίες είναι κατά 120° εκτός φάσης, όπως φαίνεται στο Σχ. 3.4.

Σχήμα 3.4: Κυματομορφές του τριφασικού αντιστροφέα με ημιτονοειδή PWM
Γενικά, το πλάτος 𝑉𝑉�𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 και η συχνότητα 𝑓𝑓𝑠𝑠 του τριγωνικού σήματος διατηρούνται σταθερά.

Ορίζεται ως συντελεστής διαμόρφωσης πλάτους 𝑚𝑚𝑎𝑎 ο λόγος 𝑉𝑉�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ⁄𝑉𝑉�𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 , και ως συντελεστής

διαμόρφωσης συχνότητας 𝑚𝑚𝑓𝑓 ο λόγος 𝑓𝑓𝑠𝑠 ⁄𝑓𝑓1 . Η τάση εξόδου του αντιστροφέα δεν θα είναι μια

τέλεια ημιτονοειδής κυματομορφή, αλλά θα περιέχει και αρμονικές της 𝑓𝑓1 .

Στους τριφασικούς αντιστροφείς, ενδιαφέρον έχουν οι αρμονικές των πολικών τάσεων.

Γενικά, οι αρμονικές εμφανίζονται ως πλευρικές ζώνες με κέντρο τον 𝑚𝑚𝑓𝑓 και τα πολλαπλάσιά

του. Ωστόσο, η επιλογή ενός κατάλληλου 𝑚𝑚𝑓𝑓 μπορεί να μειώσει το αρμονικό περιεχόμενο της

τάσης εξόδου. Έτσι, αν ο 𝑚𝑚𝑓𝑓 είναι περιττός ακέραιος, τότε απαλοίφονται όλες οι άρτιες
αρμονικές. Επίσης, αν ο 𝑚𝑚𝑓𝑓 είναι πολλαπλάσιο του 3, τότε απαλοίφονται από την πολική τάση

οι αρμονικές στο 𝑚𝑚𝑓𝑓 και τα πολλαπλάσια του. Ανάλογα με την τιμή του 𝑚𝑚𝑎𝑎 , διακρίνουμε δύο

περιοχές λειτουργίας:

1. Περιοχή γραμμικής διαμόρφωσης (𝑚𝑚𝑎𝑎 ≤ 1). Στην περιοχή αυτή, η θεμελιώδης συνιστώσα
της τάσης εξόδου μεταβάλλεται γραμμικά με το συντελεστή διαμόρφωσης πλάτους. Το
πλάτος της θεμελιώδους συνιστώσας σ’ ένα από τα σκέλη του αντιστροφέα είναι:

𝑉𝑉�𝐿𝐿𝐿𝐿,1 = 𝑚𝑚𝑎𝑎

𝑉𝑉𝑑𝑑
2
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(3.2)

Επομένως, η πολική RMS τάση εξόδου στη θεμελιώδη συχνότητα θα είναι:

𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿,1 =

√3

√2

𝑉𝑉�𝐿𝐿𝐿𝐿,1 ≈ 0.612𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑑𝑑

(3.3)

2. Περιοχή υπερδιαμόρφωσης (𝑚𝑚𝑎𝑎 > 1). Στην περιοχή αυτή το πλάτος των τάσεων ελέγχου
επιτρέπεται να υπερβαίνει το πλάτος της τριγωνικής κυματομορφής. Τότε, το πλάτος της

τάσης της θεμελιώδους συνιστώσας αυξάνεται, αλλά όχι ανάλογα με την τιμή του 𝑚𝑚𝑎𝑎 . Στην

περιοχή υπερδιαμόρφωσης, σε σχέση με τη περιοχή γραμμικής διαμόρφωσης,

εμφανίζονται περισσότερες αρμονικές πλευρικών ζωνών με κέντρο τις συχνότητες των
αρμονικών του 𝑚𝑚𝑓𝑓 και των πολλαπλάσιων του. Ωστόσο, οι κύριες αρμονικές μπορεί να μην
έχουν τόσο μεγάλο πλάτος, όσο για 𝑚𝑚𝑎𝑎 ≤ 1.

Για επαρκώς μεγάλες τιμές του 𝑚𝑚𝑎𝑎 η διαμόρφωση PWM εκφυλίζεται σε λειτουργία

τετραγωνικής κυματομορφής ή έξι παλμών. Εδώ κάθε διακόπτης είναι κλειστός για 180°,

δηλαδή η σχετική διάρκεια αγωγής είναι 50%. Επομένως, σε κάθε χρονική στιγμή είναι κλειστοί

τρεις διακόπτες. Στη λειτουργία αυτή ο αντιστροφέας δεν μπορεί να ελέγξει το πλάτος των AC
τάσεων εξόδου, οι οποίες είναι οι μέγιστες δυνατές που μπορεί να δώσει ένας αντιστροφέας.
Η RMS τιμή της θεμελιώδους συνιστώσας της πολικής τάσης δίνεται από τη σχέση:
𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿,1 ≈ 0.78𝑉𝑉𝑑𝑑

(3.4)

Η κυματομορφή της πολικής τάσης εξόδου δεν εξαρτάται από το φορτίο και περιέχει αρμονικές
(6𝑛𝑛 ± 1 , 𝑛𝑛 = 1,2, … ) τα πλάτη των οποίων μειώνονται αντιστρόφως ανάλογα με την αρμονική
τους τάξη:

𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿,ℎ =
όπου ℎ = 6𝑛𝑛 ± 1 (𝑛𝑛 = 1,2, … ).

0.78
𝑉𝑉
ℎ 𝑑𝑑

(3.5)

Όταν ο αντιστροφέας PWΜ-VSI οδηγεί κάποιον κινητήρα, επειδή οι αρμονικές της τάσης

εισόδου έχουν υψηλές συχνότητες, οι αντιδράσεις σκέδασης είναι μεγάλες σε αυτές τις
συχνότητες και συνεπώς η κυμάτωση του ρεύματος του κινητήρα θα είναι σχετικά μικρή. Στην
πράξη οι απώλειες που οφείλονται στις αρμονικές μπορεί να είναι μεγαλύτερες στον
αντιστροφέα PWM, παρά στον αντιστροφέα με τετραγωνική κυματομορφή. Αυτό εξαρτάται
από την κλάση σχεδίασης του κινητήρα, τα μαγνητικά υλικά και τη συχνότητα μετάβασης.
Στα κινητήρια συστήματα με διαμόρφωση PWM η κυμάτωση της ροπής, λόγω αρμονικών,
έχει μικρό πλάτος και μεγάλη συχνότητα. Ωστόσο, λόγω της αδράνειας του κινητήρα, προκαλεί
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ελάχιστη κυμάτωση στη ροπή. Τέλος, με διάφορες χρησιμοποιούμενες μεθόδους εξάλειψης
των αρμονικών, όπως για παράδειγμα με την τεχνική της ημιτονοειδούς διαμόρφωσης εύρους
παλμών με έγχυση αρμονικών, είναι δυνατόν η τάση εξόδου του αντιστροφέα να πλησιάσει
την ιδανική ημιτονοειδή μορφή.
Σε εφαρμογές όπως οι AC σερβοκινητήρες, αν και χρησιμοποιείται συχνά ένας
αντιστροφέας πηγής τάσης, αυτό που πρέπει να ελεγχθεί είναι το ρεύμα του κινητήρα, το οποίο
παρέχεται από τον αντιστροφέα. Αυτό επιτυγχάνεται με το λεγόμενο και ως έλεγχο του
ρεύματος με υστέρηση (hysteresis current control), ο οποίος υποχρεώνει το ρεύμα του
κινητήρα να ακολουθεί την ημιτονοειδή κυματομορφή του ρεύματος αναφοράς.
Ο ελεγκτής παράγει το ημιτονοειδές ρεύμα αναφοράς στο επιθυμητό πλάτος και συχνότητα
το οποίο και συγκρίνεται με το πραγματικό ρεύμα γραμμής του κινητήρα. Οι συγκριτές που
χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου ελέγχου έχουν μια ζώνη υστέρησης
(hysteresis band), έτσι ώστε το ρεύμα του στάτη να περιορίζεται μέσα στα όρια του πάνω
κατωφλίου (upper band) και του κάτω κατωφλίου (lower band). Αν το ρεύμα ξεπεράσει το άνω
όριο της ζώνης υστέρησης, τότε ανοίγει ο πάνω διακόπτης (και ταυτόχρονα κλείνει ο κάτω
διακόπτης) του αντίστοιχου σκέλους του αντιστροφέα. Έτσι, το ρεύμα αρχίζει να μειώνεται. Η
αντίθετη μετάβαση συμβαίνει όταν το πραγματικό ρεύμα πέσει κάτω από το κάτω όριο της
ζώνης υστέρησης (βλ. Σχήμα 3.5).
Η κυμάτωση του ρεύματος εξαρτάται από την τιμή του πλάτους της ζώνης υστέρησης. Η
συχνότητα μετάβασης δεν παραμένει σταθερή και εξαρτάται από το πόσο γρήγορα
μεταβάλλεται το ρεύμα από το άνω όριο στο κάτω όριο της ζώνης ανοχής και αντίστροφα.
Αυτό, με τη σειρά του, εξαρτάται από τη συνεχή τάση εισόδου του αντιστροφέα, την
αυτεπαγωγή και την αντιηλεκτρεγερτική δύναμη του κινητήρα.

Σχήμα 3.5: Κυματομορφές της τεχνικής ελέγχου ρεύματος με υστέρηση
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3.2

Πέδηση Επαγωγικών Κινητήρων και Λειτουργία Τεσσάρων

Τεταρτημορίων
Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται η ταχεία μείωση της ταχύτητας του κινητήρα ή η
ακινητοποίησή του. Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης ηλεκτρονικών μετατροπέων
συχνότητας είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει με ελεγχόμενο τρόπο. Ο έλεγχος παρέχει μια
εναλλακτική λύση ως προς τις μεθόδους μείωσης της ταχύτητας που δεν θεωρούνται
ελκυστικές, όπως τα ενεργοβόρα μηχανικά φρένα και η απότομη αντιστροφή δύο φάσεων, που
προκαλεί μεγάλα ρεύματα στο δίκτυο και ακινητοποιεί τον κινητήρα με μη ελεγχόμενο τρόπο.
Η διαδικασία της πέδησης οφείλεται στο γεγονός ότι ο επαγωγικός κινητήρας μπορεί να
λειτουργήσει και ως γεννήτρια αν περιστρέφεται μηχανικά με ταχύτητα μεγαλύτερη από τη
σύγχρονη, ή ισοδύναμα, αν η σύγχρονη ταχύτητα, και επομένως και η συχνότητα της τάσης
τροφοδοσίας, είναι μικρότερη από την ταχύτητα περιστροφής. Συγκεκριμένα, μια ταχύτητα του
δρομέα μεγαλύτερη από τη σύγχρονη ταχύτητα 𝜔𝜔𝑠𝑠 προκαλεί αρνητική ταχύτητα ολίσθησης 𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠

και κατά συνέπεια αρνητική ολίσθηση 𝑠𝑠. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, η
ηλεκτρομαγνητική ροπή που αναπτύσσεται είναι αρνητική και δρα σε κατεύθυνση αντίθετη από
αυτή του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου.

Στην πράξη, η συχνότητα του στάτη ελαττώνεται αργά, διατηρώντας τη ροή διακένου
σταθερή, ώστε να αποφευχθούν μεγάλα ρεύματα στον ηλεκτρονικό μετατροπέα ισχύος. Η
διαδικασία της πέδησης μπορεί να θεωρηθεί ως το αντίθετο της εκκίνησης, με τη διαφορά ότι
ο ελεγκτής μεταβλητής συχνότητας πρέπει να είναι ικανός να διαχειριστεί την ενέργεια που
επιστρέφει ο κινητήρας κατά την πέδηση. Η ενέργεια αυτή μπορεί είτε να καταναλώνεται σε
μια αντίσταση (dynamic braking), που συνδέεται παράλληλα στον πυκνωτή εξομάλυνσης όταν
γίνει αντιληπτή μια αύξηση της τάσης του, είτε να επιστρέφει στο δίκτυο (regenerative braking).
Για να είναι δυνατή η πέδηση με ανάκτηση ισχύος, θα πρέπει ο ανορθωτής να υποστηρίζει
λειτουργία τεσσάρων τεταρτημορίων, δηλαδή θα πρέπει να υλοποιείται με δύο αντιπαράλληλες
εξαπαλμικές γέφυρες με θυρίστορ ή έναν αντιστροφέα με πλήρως ελεγχόμενους διακόπτες.
Οι πιθανοί συνδυασμοί, ως προς τη φορά περιστροφής, ροπής – ταχύτητας μπορούν να
αποτυπωθούν στο επίπεδο ροπής – ταχύτητας από το γράφημα του Σχήματος 3.6, το οποίο
αποτελείται από τέσσερα τεταρτημόρια. Ανάλογα με τις απαιτήσεις κίνησης του φορτίου, η
λειτουργία του κινητήριου συστήματος μπορεί να είναι λειτουργία ενός, δύο ή τεσσάρων
τεταρτημορίων. Έτσι:
•

Στο πρώτο τεταρτημόριο, η ροπή και η ταχύτητα είναι θετικές, το οποίο υποδηλώνει
λειτουργία κινητήρα και περιστροφή κατά την ωρολογιακή φορά, αφού η ροπή του κινητήρα
είναι στην κατεύθυνση της κίνησης.

37

•

Στο δεύτερο τεταρτημόριο, η ροπή είναι αρνητική και η ταχύτητα θετική, το οποίο σημαίνει
πέδηση της μηχανής (λειτουργία γεννήτριας), εφόσον η ροπή του κινητήρα είναι αντίθετη
της κατεύθυνσης της κίνησης.

•

Στο τρίτο τεταρτημόριο, η ροπή και η ταχύτητα είναι αρνητικές, που σημαίνει περιστροφή
του κινητήρα κατά την ανθωρολογιακή φορά.

•

Στο τέταρτο τεταρτημόριο, η ταχύτητα είναι αρνητική και η ροπή θετική, που σημαίνει ότι η
μηχανή

(λειτουργία

γεννήτριας),

στρεφόμενη

κατά

την

ανθωρολογιακή

φορά,

επιβραδύνεται.

Σχήμα 3.6: Τεταρτημόρια λειτουργίας ενός κινητήριου συστήματος

3.3 Έλεγχος με Αντιστροφείς Πηγής Τάσης
Όπως αναφέρθηκε, ο έλεγχος του επαγωγικού κινητήρα με τη ρύθμιση του λόγου 𝑉𝑉⁄𝑓𝑓 , στην
περίπτωση που η πτώση τάσης του τυλίγματος του στάτη θεωρηθεί αμελητέα, μας εξασφαλίζει

σταθερότητα τη σταθερότητα της μαγνητικής ροής. Η συνθήκη αυτή ικανοποιείται με αρκετά
μεγάλη ακρίβεια για συχνότητες λειτουργίας κοντά στην ονομαστική.
Για λειτουργία με ονομαστικό ρεύμα, στις χαμηλές συχνότητες λειτουργίας, ο παράγοντας

𝑰𝑰𝑺𝑺 𝑅𝑅𝑆𝑆 γίνεται συγκρίσιμος με την τάση ακροδεκτών, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της
τάσης 𝑬𝑬𝟏𝟏 του κάδου μαγνήτισης, και κατ’ επέκταση της ροής διακένου. Άρα, με σταθερή
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ρύθμιση του λόγου 𝑉𝑉⁄𝑓𝑓 (συνήθως στην τιμή 𝑉𝑉𝑛𝑛 ⁄𝑓𝑓𝑛𝑛 ), στις χαμηλές συχνότητες λειτουργίας, ο

κινητήρας φαίνεται υποδιεγερμένος, με αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητάς του σε ροπή.

Το πρόβλημα αυτό λύνεται με τη διόρθωση του λόγου 𝑉𝑉⁄𝑓𝑓 στις χαμηλές συχνότητες, έτσι

ώστε να αντισταθμίζουμε κατά το καλύτερο δυνατόν την πτώση τάσης στην ωμική αντίσταση

του τυλίγματος του στάτη. Υπενθυμίζουμε ότι, στις χαμηλές συχνότητες λειτουργίας, η πτώση
τάσης στην αντίδραση σκέδασης θεωρείται αμελητέα.
Ο απλούστερος τρόπος να γίνει αυτή η διόρθωση είναι μέσω της χαρακτηριστικής
𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑘𝑘𝑘𝑘 , που φαίνεται στο Σχ. 3.7 με τη συνεχή γραμμή. Η αρχική τιμή της τάσης 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

εξαρτάται από τις απαιτήσεις του φορτίου κατά την εκκίνηση. Για παράδειγμα, σε υψηλές
ροπές εκκίνησης, η 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 μπορεί να έχει μεγαλύτερη τιμή και συνεπώς ο κινητήρας θα
τροφοδοτείται με μεγαλύτερα ρεύματα. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή, καθώς παρατεταμένη

λειτουργία στην περιοχή χαμηλών συχνοτήτων μπορεί να προκαλέσει σημαντική

υπερθέρμανση των τυλιγμάτων και πιθανόν καταστροφή τους.
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Σχήμα 3.7: Διόρθωση της χαρακτηριστικής 𝑉𝑉⁄𝑓𝑓 για ένα τετραπολικό κινητήρα

Σε πολλά βιομηχανικά συστήματα οδήγησης υπάρχει η δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης της
αρχικής τάσης 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 , έτσι ώστε να γίνεται η κατά το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή του

κινητήρα στις εκάστοτε απαιτήσεις του φορτίου.

3.4 Σύστημα Ελέγχου Ανοιχτού Βρόχου
Στο Σχ. 3.8 παρουσιάζεται το μπλοκ διάγραμμα ενός τυπικού συστήματος ελέγχου ανοιχτού
βρόχου.
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Σχήμα 3.8: Σύστημα ελέγχου των στροφών τριφασικού επαγωγικού κινητήρα, ανοιχτού
βρόχου, με ρύθμιση του λόγου 𝑉𝑉⁄𝑓𝑓
∗
∗
Είσοδο του συστήματος αποτελεί η εντολή της ταχύτητας 𝜔𝜔𝑀𝑀
(ή εναλλακτικά 𝑛𝑛𝑀𝑀
), στην οποία

προστίθεται η ταχύτητα ολίσθησης 𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠 (λαμβάνεται για λειτουργία του κινητήρα υπό τις

∗
.
ονομαστικές συνθήκες). Το άθροισμα τους ισούται με τη σύγχρονη ταχύτητα αναφοράς 𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

Η τιμή αυτή αφενός πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ζευγών πόλων, 𝑃𝑃𝑃𝑃 , για να πάρουμε

τη συχνότητα της τάσης αναφοράς 𝜔𝜔∗ και αφετέρου, χρησιμοποιείται, μέσω της

χαρακτηριστικής 𝑉𝑉⁄𝑓𝑓 , για να προκύψει η τάση αναφοράς 𝑉𝑉 ∗ . Έτσι, παράγεται η ημιτονοειδής

κυματομορφή της τάσης ελέγχου (μέσω ενός Voltage Controlled Oscillator, VCO) και
αναλόγως της τεχνικής διαμόρφωσης (π.χ. ημιτονοειδή PWM) μετατρέπεται στους παλμούς

των διακοπτικών στοιχείων του αντιστροφέα.
Το σύστημα ενδεχομένως να περιέχει και κάποιον περιοριστή ρεύματος (current limiter).
Αυτός μετράει το DC ρεύμα, το οποίο είναι ανάλογο του ρεύματος του κινητήρα, και αν αυτό
ξεπεράσει μια προκαθορισμένη τιμή, επεμβαίνει μειωτικά στην τάση αναφοράς 𝑉𝑉 ∗, έτσι ώστε

το μηχανικό μέρος του συστήματος να μπορεί να προσαρμόζεται στις απότομες μεταβολές,
αφού η χρονική σταθερά του είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη χρονική σταθερά του ηλεκτρικού
μέρους.
Αυτό το είδος ελέγχου συναντάται σε εφαρμογές που δεν απαιτούν υψηλή ακρίβεια στον
έλεγχο της ταχύτητας, όπως αντλίες και ανεμιστήρες.
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3.5 Σύστημα Ελέγχου Κλειστού Βρόχου
Αν και τα συστήματα ανοιχτού βρόχου είναι σχετικά απλά και οικονομικά, εμφανίζουν μειωμένη
δυναμική απόκριση, καθώς και προβλήματα αστάθειας σε χαμηλές συχνότητες λειτουργίας
λόγω της μείωσης της ροπής ανατροπής. Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι στη μόνιμη
κατάσταση λειτουργίας κάθε αύξηση του φορτίου συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση των
στροφών με αποτέλεσμα την αύξηση της ολίσθησης και επομένως την αύξηση των απωλειών
του κινητήρα.
Τη λύση στα παραπάνω έρχονται να δώσουν τα συστήματα ελέγχου κλειστού βρόχου, τα
οποία μας εξασφαλίζουν την ακριβή ρύθμιση της ταχύτητας σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων,
βελτιώνοντας παράλληλα και τη δυναμική απόκριση του συστήματος. Στο Σχ. 3.9
παρουσιάζεται το μπλοκ διάγραμμα ενός τυπικού συστήματος κλειστού βρόχου, με έλεγχο της
συχνότητας ολίσθησης και ρύθμιση του λόγου 𝑉𝑉⁄𝑓𝑓 .

Σχήμα 3.8: Σύστημα ελέγχου των στροφών τριφασικού επαγωγικού κινητήρα, κλειστού
βρόχου, με έλεγχο της συχνότητας ολίσθησης και ρύθμιση του λόγου 𝑉𝑉⁄𝑓𝑓
Κάθε χρονική στιγμή, η ταχύτητα αναφοράς συγκρίνεται με την πραγματική ταχύτητα

περιστροφής της μηχανής, η οποία μετριέται από κάποιο ταχόμετρο. Το σφάλμα των στροφών
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αποτελεί την είσοδο ενός ελεγκτή ταχύτητας (τυπικά αναλογικού – ολοκληρωτικού, PI), η
έξοδος του οποίου είναι η εντολή της συχνότητας ολίσθησης. Στο σήμα αυτό, μέσω του
αθροιστή, προστίθεται το σήμα της ταχογεννήτριας και σχηματίζεται η εντολή της συχνότητας
ελέγχου του αντιστροφέα. Το σήμα αυτό οδηγείται σε ένα περιοριστή, για λόγους ευστάθειας
και προστασίας του κινητήρα από υπερρεύματα. Στη συνέχεια, η δομή του είναι ίδια με αυτή
του συστήματος ανοιχτού βρόχου.
Για σταθερή ροή διακένου, η ηλεκτρική ροπή είναι ανάλογη της συχνότητας ολίσθησης (βλ.
2
Εξ. 2.21 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑐𝑐𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 ). Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι ο βρόχος ελέγχου της συχνότητας

ολίσθησης λειτουργεί και ως εσωτερικός βρόχος ελέγχου της ροπής.

3.6 Διανυσματικός Έλεγχος Επαγωγικών Κινητήρων
Με την εξέλιξη της ηλεκτρονικής και την κατασκευή μικροεπεξεργαστών και ψηφιακών
επεξεργαστών σημάτων (DPS) υψηλής ταχύτητας και ανάλυσης έγινε δυνατή η εφαρμογή των
τεχνικών του διανυσματικού ελέγχου σε συστήματα οδήγησης με κινητήρες Ε.Ρ.
Τα συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση, τόσο σε στατικές, όσο και σε
δυναμικές συνθήκες και στα τέσσερα τεταρτημόρια, ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες. Ο
έλεγχος της ροπής γίνεται μέσω του ρεύματος του στάτη, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη
δημιουργία της ροής διακένου, καθώς και της συνιστώσας εκείνης του ρεύματος που μαζί με
τη ροή παράγουν την ηλεκτρομαγνητική ροπή.
Με το διανυσματικό έλεγχο καθίσταται δυνατός ο διαχωρισμός του ρεύματος του στάτη (με
την ανάλυσή του σε συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς) σε δύο συνιστώσες, τη συνιστώσα που
ευθύνεται για τη δημιουργία της ροής διακένου και τη συνιστώσα που ευθύνεται για τη
δημιουργία της ηλεκτρομαγνητικής ροπής. Με διάφορες τεχνικές αποσύζευξης καθίσταται
δυνατός ο ανεξάρτητος έλεγχος των κυκλωμάτων ελέγχου των δύο επιμέρους συνιστωσών.
Στην περίπτωση αυτή, η δυναμική συμπεριφορά του κινητήρα είναι ανάλογη με εκείνη ενός
κινητήρα Σ.Ρ. ανεξάρτητης διέγερσης.
Λόγω δε των πλεονεκτημάτων αυτών σε σύγκριση με τις κλασσικές τεχνικές ελέγχου και τη
συνεχή εξέλιξη της ηλεκτρονικής, και άρα μείωση του κόστους, αναμένεται η επικράτησή τους
ακόμα και σε συστήματα κίνησης, στα οποία η δυναμική απόκριση παίζει δευτερεύοντα ρόλο.
Παρόλο που ο μετασχηματισμός του Park είχε δημοσιευτεί από το 1929, χρειάστηκε να
περάσει αρκετός καιρός μέχρι να αναπτυχθεί η ιδέα του διανυσματικού ελέγχου, ο οποίος
βασίζεται στη θεμελιώδη θεώρηση ότι η ροπή είναι ανάλογη του εξωτερικού γινομένου του
ρεύματος του στάτη επί την πεπλεγμένη ροή του δρομέα 𝑰𝑰𝑺𝑺 × 𝜳𝜳𝑅𝑅 . Ήταν αρχές του 1970 όταν
ο Hasse και ο Blaschke της Siemens ανέπτυξαν τον άμεσο και έμμεσο έλεγχο
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προσανατολισμένου πεδίου αντίστοιχα και μέσα της δεκαετίας του 1980 όταν οι Takahashi και
Noguchi της ABB παρουσίασαν τον άμεσο έλεγχο ροπής (Direct Torque Control, DTC).
Ανάλογα με το πλαίσιο αναφοράς, στο οποίο γίνεται η ανάλυση του ρεύματος, διακρίνουμε τις
εξής μεθόδους ελέγχου προσανατολισμένου πεδίου (FOC):
•

Έλεγχος με προσανατολισμό στο διάνυσμα της συνολικής πεπλεγμένης ροής του δρομέα
ή μέθοδος προσανατολισμένου πεδίου. Είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδος.

•

Έλεγχος με προσανατολισμό στο διάνυσμα της πεπλεγμένης ροής του στάτη.

•

Έλεγχος με προσανατολισμό στο διάνυσμα της πεπλεγμένης ροής μαγνήτισης.

Ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού του χωρικού διανύσματος (μέτρο και γωνία) της ροής του
δρομέα, υπάρχουν δύο παραλλαγές της μεθόδου, ο άμεσος και ο έμμεσος έλεγχος
προσανατολισμένου πεδίου. Στον άμεσο έλεγχο (DFOC) είτε έχουμε απευθείας μέτρηση της
ροής μέσω ειδικών αισθητηρίων, είτε υπολογιστικά μέσω του μοντέλου ροής. Στον έμμεσο
έλεγχο προσανατολισμένου πεδίου (IFOC) ο υπολογισμός της ροής γίνεται συνήθως μέσω
των ρευμάτων του στάτη και της γωνιακής περιστροφής του δρομέα. Η γωνία του χωρικού
διανύσματος της ροής προκύπτει από το άθροισμα της γωνίας του δρομέα και μιας γωνίας
ολίσθησης, η οποία εκφράζει τη σχετική θέση του διανύσματος με τον ορθό άξονα του
στρεφόμενου, με την ταχύτητα του δρομέα, πλαισίου αναφοράς.
Συνοπτικά, οι κυριότερες τεχνικές ελέγχου της ταχύτητας ή/και της ροπής των επαγωγικών
κινητήρων φαίνονται στο Σχ. 3.9.

Σχήμα 3.9: Ταξινόμηση των μεθόδων ελέγχου των συστημάτων ηλεκτροκίνησης
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Στη συνέχεια, θα αναλυθεί ο έμμεσος έλεγχος προσανατολισμένου πεδίου (IFOC), μιας και
είναι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί στην προσομοίωση. Επιπλέον, χρησιμοποιείται συχνότερα
στις βιομηχανικές εφαρμογές, επειδή σε κυκλώματα ελέγχου κλειστού βρόχου μπορεί να
λειτουργεί καλύτερα από τη μηδενική έως και τις μεγάλες ταχύτητες στην περιοχή εξασθένησης
πεδίου (Bose, 2006, pp. 419, 474).
Σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε στο 2ο Κεφάλαιο, οι μετασχηματισμένες στο
στρεφόμενο με τη σύγχρονη ταχύτητα πλαίσιο αναφοράς dq0, εξισώσεις που περιγράφουν
την λειτουργία της μηχανής κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες είναι οι εξής:
𝑑𝑑
𝜆𝜆 − 𝜔𝜔𝑒𝑒 𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑅𝑅𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝜔𝜔𝑒𝑒 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑅𝑅𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑 − (𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝜔𝜔𝑚𝑚 )𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 0
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝑅𝑅𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞 + (𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝜔𝜔𝑚𝑚 )𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0
𝑑𝑑𝑑𝑑
3 𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑚𝑚
�𝜆𝜆 𝑖𝑖 − 𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 �
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 =
2 2 𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑅𝑅𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 +

όπου:

(3.6)

(3.7)

(3.8)
(3.9)

(3.10)

𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑

(3.11)

𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑

(3.13)

𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞

𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞

(3.12)

(3.14)

οι πεπλεγμένες ροές, μετασχηματισμένες στο σύστημα αναφοράς dq0, του στάτη και του
δρομέα αντίστοιχα.
Για να έχει πρακτική σημασία ο μετασχηματισμός θα πρέπει η συνιστώσα 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 του ρεύματος

του στάτη να είναι ευθυγραμμισμένη με το μαγνητικό άξονα του πεδίου του δρομέα και η

συνιστώσα 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑠𝑠 να είναι κάθετη στην 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 . Τότε, η συνιστώσα 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία

της ροής του δρομέα, ενώ η συνιστώσα 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑠𝑠 είναι υπεύθυνη για τη παραγωγή της ροπής. Άρα,
διατηρώντας το πλάτος της πεπλεγμένης ροής του δρομέα σε μια προκαθορισμένη, σταθερή
τιμή, τότε η ροπή του κινητήρα θα είναι ανάλογη μόνο του ρεύματος ροπής 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑠𝑠 .

Αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας ως ταχύτητα περιστροφής του πλαισίου αναφοράς, τη

ταχύτητα 𝜔𝜔𝑒𝑒 της πεπλεγμένης ροής του δρομέα και «κλειδώνοντας» τη φάση του συστήματος

αναφοράς, έτσι ώστε ο μαγνητικός άξονας του δρομέα να είναι ευθυγραμμισμένος με τον ορθό

άξονα (d axis). Έτσι, έχουμε:
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και

𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞 =

𝑑𝑑
𝜆𝜆 = 0
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑞𝑞𝑞𝑞

𝜆𝜆𝑟𝑟 = 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑

Άρα, η ροπή του κινητήρα θα δίνεται πλέον από τη σχέση:

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 =
Για 𝜆𝜆𝑞𝑞𝑞𝑞 = 0 από την Εξ. 3.14 παίρνουμε:

(3.15)
(3.16)

3 𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑚𝑚
𝜆𝜆 𝑖𝑖
2 2 𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑟𝑟 𝑞𝑞𝑞𝑞

(3.17)

𝐿𝐿𝑚𝑚
𝑖𝑖
𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑞𝑞𝑞𝑞

(3.18)

𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 = −

ενώ από την Εξ. (3.9) και λόγω της (3.18) ισχύει:

𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝜔𝜔𝑟𝑟 = −
Επιπλέον, από την Εξ. (3.13) έχουμε:

𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝑅𝑅𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑅𝑅𝑟𝑟 𝐿𝐿𝑚𝑚
=
𝑖𝑖
𝜆𝜆𝑟𝑟
𝐿𝐿𝑟𝑟 𝜆𝜆𝑟𝑟 𝑞𝑞𝑞𝑞

𝜆𝜆𝑟𝑟 𝐿𝐿𝑚𝑚
−
𝑖𝑖
𝐿𝐿𝑟𝑟 𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑

(3.19)

(3.20)

οπότε αντικαθιστώντας στην Εξ. (3.8) προκύπτει:

𝑑𝑑
𝑅𝑅𝑟𝑟
𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑟𝑟
𝜆𝜆𝑟𝑟 = − � � 𝜆𝜆𝑟𝑟 + �
� 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐿𝐿𝑟𝑟
𝐿𝐿𝑟𝑟

(3.21)

δηλαδή η σχέση μεταξύ της πεπλεγμένης ροής του δρομέα και του ρεύματος 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 δίνεται από

μια γραμμική συνάρτηση μεταφοράς 1ης τάξης, με χρονική σταθερά τη χρονική σταθερά του
δρομέα 𝐿𝐿𝑟𝑟 ⁄𝑅𝑅𝑟𝑟 . Τώρα, αν η πεπλεγμένη ροή παραμένει σταθερή, δηλαδή 𝑑𝑑𝜆𝜆𝑟𝑟 ⁄𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0, τότε:
𝜆𝜆𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑

(3.22)

Άρα, σε ένα τυπικό σύστημα ελέγχου που οδηγεί τον κινητήρα στην περιοχή σταθερής ροπής,
σύμφωνα με την Εξ. (3.22) η πεπλεγμένη ροή του δρομέα καθορίζεται μόνο από τη συνιστώσα
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𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 του ρεύματος του στάτη και συνήθως κρατιέται σταθερή στην ονομαστική της τιμή. Στη,

συνέχεια, από την Εξ. (3.17) προκύπτει ότι η ροπή του κινητήρα καθορίζεται μόνο από τη

συνιστώσα 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 του ρεύματος του στάτη. Έγινε πλέον πραγματικότητα η αποσύζευξη του

ρεύματος του στάτη σε ρεύμα ροπής και ρεύμα διέγερσης, κατ’ αναλογία με τους DC κινητήρες.
Για την υλοποίηση του μετασχηματισμού των ρευμάτων 𝑖𝑖𝑎𝑎 , 𝑖𝑖𝑏𝑏 , 𝑖𝑖𝑐𝑐 του στάτη σε 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑠𝑠 και 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞

και αντίστροφα, είναι απαραίτητη η γνώση της γωνίας 𝜃𝜃𝑠𝑠 , δηλαδή της ηλεκτρικής γωνίας
μεταξύ του άξονα της φάσης 𝑎𝑎 και του ορθού άξονα του σύγχρονα περιστρεφόμενου
συστήματος αναφοράς.

Εφόσον δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί απευθείας αυτή η γωνία, θα χρησιμοποιήσουμε την

Εξ. (3.19) της ολίσθησης, ώστε να εμμέσως να υπολογίσουμε ή εκτιμήσουμε την τιμή της. Για
αυτό και η τεχνική αυτή αναφέρεται ως έμμεσος έλεγχος προσανατολισμένου πεδίου. Έτσι,
από την Εξ. (3.14) παίρνουμε:

𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 = −
Τότε, η Εξ. (3.19) γίνεται:

𝜔𝜔𝑒𝑒 = 𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 +

𝐿𝐿𝑚𝑚
𝑖𝑖
𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑞𝑞𝑞𝑞

𝑅𝑅𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞
1 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞
� � = 𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 + � �
𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜏𝜏𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑

(3.23)

(3.24)

όπου 𝜏𝜏𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑟𝑟 ⁄𝑅𝑅𝑟𝑟 η χρονική σταθερά του δρομέα. Άρα, ολοκληρώνοντας την Εξ. (3.24)

προκύπτει η εκτιμώμενη τιμή της γωνίας 𝜃𝜃𝑠𝑠 :
𝑡𝑡

𝜃𝜃𝑠𝑠 = � �𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 +
0

1 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞
� �� 𝑑𝑑𝑡𝑡 ′
𝜏𝜏𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑

(3.25)

Στο Σχ. 3.10 παρουσιάζεται το σχηματικό διάγραμμα του κυκλώματος ελέγχου ενός τριφασικού
επαγωγικού κινητήρα με μέθοδο του προσανατολισμένου πεδίου. Το μπλοκ “Estimator”
αντιπροσωπεύει την Εξ. (3.25) και υπολογίζει τη γωνία 𝜃𝜃𝑠𝑠 . Το μπλοκ “Auxiliary Controller”

υπολογίζει τις τιμές αναφορές των ρευμάτων 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑠𝑠 και 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 σε περίπτωση που τεθούν περιορισμοί

στο ρεύμα, την τάση ή και τη ροή διακένου της μηχανής.

Τέλος, από την παραπάνω ανάλυση είναι προφανές και το βασικό μειονέκτημα του ελέγχου
προσανατολισμένου πεδίου. Αυτό της εξάρτησής του από τα κατασκευαστικά στοιχεία της
μηχανής και συγκεκριμένα του δρομέα. Η χρονική σταθερά του δρομέα δεν μπορεί να
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προσδιοριστεί επ’ ακριβώς, τόσο λόγω της αβεβαιότητας στη μέτρησή της, όσο και λόγω της
μεταβολής της τιμής της αντίστασης του δρομέα από τη θερμοκρασία.

Σχήμα 3.10: (a) Μπλοκ διάγραμμα του έμμεσου ελέγχου προσανατολισμένου πεδίου (b)
Κλειστός βρόχος ελέγχου της ταχύτητας για το για το σχήμα ελέγχου (a)
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Κεφάλαιο 4

Κύκλοι Λειτουργίας και Δυνατότητα
Υπερφόρτισης των Επαγωγικών
Κινητήρων
Σε αντίθεση με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, οι επαγωγικοί κινητήρες έχουν σημαντικά
περιθώρια υπερφόρτισης, τα οποία περιορίζονται από τη θερμοκρασία των μονώσεων. Η
θερμοκρασία των μονώσεων καθορίζεται από τις απώλειες ισχύος και από τη μέθοδο ψύξης
σε συνδυασμό με το ψυκτικό μέσο. Επειδή η ανύψωση της θερμοκρασίας ακολουθεί τις
απώλειες ισχύος με σημαντική καθυστέρηση (λόγω της σχετικά μεγάλης θερμικής χρονικής
σταθεράς του κινητήρα), είναι δυνατή η προσωρινή υπερφόρτιση του κινητήρα χωρίς να
υπερβούμε τη μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία των μονώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η
αρχική θερμοκρασία των μονώσεων είναι μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπτή.
Ονομαστική ισχύς ενός κινητήρα είναι η μέγιστη ισχύς που αυτός μπορεί να αποδίδει
συνεχώς και υπό ονομαστικό φορτίο (Continuous Maximum Rating, CMR). Ωστόσο, μια
μηχανή ενδέχεται να μην λειτουργεί με το ονομαστικό της φορτίο σε συνεχή βάση. Μπορεί να
λειτουργεί με μεταβλητό φορτίο, το οποίο περιλαμβάνει επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις, παύσεις
λειτουργίας, αντιστροφές της φοράς περιστροφής, ένα μεγάλο εύρος ταχυτήτων, και όλα αυτά
να παρουσιάζουν περιοδικότητα. Η χρήση ενός κινητήρα, βαθμονομημένο στην μέγιστη
βραχυχρόνια ισχύ που απαιτεί ένα μεταβλητό φορτίο έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη απόδοση
σε μικρότερες φορτίσεις, άρα και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, και επιπλέον,
μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης.
Για την οικονομική και ταυτόχρονα ασφαλή επιλογή του κινητήρα, η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική
Επιτροπή θέσπισε το πρότυπο IEC 60034-1, στο οποίο ορίζονται οι κύκλοι λειτουργίας (duty
cycles) των ηλεκτρικών κινητήρων. Στο κεφάλαιο αυτό, θα αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του
κάθε κύκλου λειτουργίας και θα γίνει μια συνοπτική ανάλυση της θερμικής συμπεριφοράς του
κινητήρα, θεωρώντας τον ως ένα ομογενές σώμα, ώστε να καταλήξουμε στη σχέση που μας
δίνει την ισοδύναμη επιτρεπτή ισχύ ενός κινητήρα για βραχυχρόνια ή διακοπτόμενη περιοδική
φόρτιση.
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4.1 Χαρακτηριστικές Καμπύλες Ψύξης και Θέρμανσης του Κινητήρα
Η θερμική συμπεριφορά ενός επαγωγικού κινητήρα, μέχρι περίπου το διπλάσιο ονομαστικό
του ρεύμα, μπορεί να θεωρηθεί ως εκθετική, αφού ένα μέρος της παραγόμενης θερμότητας
αντισταθμίζεται από την απαγωγή θερμότητας διαμέσου των τυλιγμάτων. Ωστόσο, όταν το
ρεύμα του κινητήρα είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο ονομαστικό του, η θερμική συμπεριφορά
θα πρέπει να θεωρείται αδιαβατική (γραμμική), αφού πλέον η παραγόμενη θερμότητα
αυξάνεται με τέτοιο ρυθμό ώστε τα τυλίγματα δεν μπορούν να την απάγουν (μέσω
συναγωγής), ειδικά όταν αυτό συμβαίνει σε μικρό χρονικό διάστημα.
Εφόσον, υπό κανονικές συνθήκες, ο κινητήρας λειτουργεί με περίπου το ονομαστικό του
ρεύμα, οι εκθετικές καμπύλες θέρμανσης και ψύξης (που παριστάνονται με τις καμπύλες a και
b στο Σχ. 4.1) είναι αυτές που προσδιορίζουν τη θερμική συμπεριφορά του κινητήρα.
Καθορίζουν την απόδοση του κινητήρα, ιδιαίτερα όταν αυτός δεν λειτουργεί συνεχώς με την
ονομαστική του ισχύ και βοηθούν στον καθορισμό της ασφαλούς φόρτισης του κινητήρα, κατά
τη κανονική λειτουργία του, τις εκκινήσεις, τις πεδήσεις κ.λπ. Αυτές οι χαρακτηριστικές,
γνωστές ως καμπύλες θερμικής αντοχής (thermal withstand curves), συνήθως παρέχονται
από τον κατασκευαστή του κινητήρα.
Οι καμπύλες θερμικής αντοχής χρησιμοποιούνται για να ρυθμίσουν το θερμίστορ. Το
θερμίστορ είναι μια εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία αντίσταση που τοποθετείται στις κεφαλές
των τυλιγμάτων της κάθε φάσης για να ελέγχει τη θερμοκρασία και να προστατεύει τον
κινητήρα από μια μη επιτρεπτή αύξηση της θερμοκρασίας των τυλιγμάτων του. Κάτω από μια
συγκεκριμένη θερμοκρασία το θερμίστορ παρουσιάζει μια σχετικά χαμηλή αντίσταση, αλλά
πάνω από αυτή τη θερμοκρασία η αντίστασή του αυξάνεται απότομα. Η αλλαγή αυτή στην
τιμή της αντίστασης μετασχηματίζεται σε σήμα ελέγχου, το οποίο προειδοποιεί ή και
αποσυνδέει τη μηχανή.

4.1.1 Θερμικές Χρονικές Σταθερές ενός Κινητήρα
Η θερμική χρονική σταθερά ενός κινητήρα ισούται με το χρόνο που χρειάζεται ώστε η
θερμοκρασία της μόνωσης του κινητήρα να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά 0,632 φορές τη
θερμοκρασία της μόνιμης κατάστασης θερμικής ισορροπίας 𝜃𝜃𝑚𝑚 . Έχει διαφορετική τιμή κατά τη

θέρμανση και κατά τη ψύξη και είναι μεγαλύτερη σε μεγαλύτερους κινητήρες.

Η ικανότητα βραχυχρόνιας υπερφόρτισης ενός κινητήρα εξαρτάται από τις τιμές των

θερμικών χρονικών σταθερών και διαφέρει για κινητήρες ίδιας ισχύος αλλά διαφορετικών
κατασκευαστών, αφού εξαρτάται από το σχεδιασμό και την απόδοση του συστήματος ψύξης.
Όσο μικρότερη είναι η τιμή των θερμικών σταθερών, τόσο μικρότερη είναι η δυνατότητα
απαγωγής της θερμότητας, άρα και της βραχυχρόνιας υπερφόρτισης.
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Σχήμα 4.1: Καμπύλες θερμικής συμπεριφοράς ενός επαγωγικού κινητήρα. a) Καμπύλη
θέρμανσης, b) Καμπύλη ψύξης, c) Βραχυχρόνια φόρτιση που η θερμοκρασία μόνιμης
κατάστασης δεν ξεπερνά τη θερμοκρασία μόνιμης κατάστασης με ονομαστική φόρτιση,
d) Βραχυχρόνια φόρτιση που η θερμοκρασία μόνιμης κατάστασης ξεπερνά τη θερμοκρασία
μόνιμης κατάστασης με ονομαστική φόρτιση

4.1.2 Χαρακτηριστικές Καμπύλες Θέρμανσης
Ανάλογα με το ρεύμα του κινητήρα και τη θερμοκρασία του κατά την εκκίνηση διακρίνουμε τις
εξής περιπτώσεις:
1. Ψυχρή Εκκίνηση με Εκθετική Θέρμανση
Η αύξηση της θερμοκρασίας είναι εκθετική συνάρτηση του χρόνου και δίνεται από τη σχέση:

όπου:

𝜃𝜃𝑐𝑐 = 𝜃𝜃𝑚𝑚 �1 − 𝑒𝑒 −𝑡𝑡 ⁄𝜏𝜏 �

(4.1)

𝜏𝜏 η χρονική σταθερά θέρμανσης του κινητήρα

𝜃𝜃𝑐𝑐 (σε ℃) η αύξηση της θερμοκρασίας του κινητήρα πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος
μετά από 𝑡𝑡 ώρες. Αν 𝜃𝜃𝑒𝑒 (σε ℃) είναι η τελική θερμοκρασία της μόνωσης του κινητήρα και

𝜃𝜃𝑎𝑎 (σε ℃) η θερμοκρασία περιβάλλοντος τότε: 𝜃𝜃𝑐𝑐 = 𝜃𝜃𝑒𝑒 − 𝜃𝜃𝑎𝑎

𝜃𝜃𝑚𝑚 (σε ℃) η ανύψωση της θερμοκρασίας στην κατάστασης θερμικής ισορροπίας ή η μέγιστη

επιτρεπτή αύξηση της θερμοκρασίας του κινητήρα υπό συνεχή λειτουργία και ονομαστικό

φορτίο. Έτσι, για παράδειγμα, για ένα κινητήρα κλάσης μόνωσης F και θερμοκρασία
περιβάλλοντος 40℃, η μέγιστη επιτρεπτή ανύψωση της θερμοκρασίας είναι: 𝜃𝜃𝑚𝑚 = 145 − 40 =
105℃.
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Η αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται στις απώλειες Joule των τυλιγμάτων του κινητήρα,
οπότε εξαρτάται από το ρεύμα του κινητήρα και συγκεκριμένα, μεταβάλλεται με το τετράγωνο
του ρεύματος. Έτσι, η Εξίσωση (4.1) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη βαθμονόμηση του
ρελαί προστασίας, παίρνει τη μορφή:
2 �1
𝐾𝐾𝐼𝐼𝑟𝑟2 = 𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
− 𝑒𝑒 −𝑡𝑡 ⁄𝜏𝜏 �

όπου:

(4.2)

𝐾𝐾 ένας συντελεστής ο οποίος εξαρτάται από τον τύπο του ρελαί και η τιμή του οποίου δίνεται

από τον κατασκευαστή του ρελαί. Τυπικές τιμές είναι μεταξύ 1 και 1.2
𝐼𝐼𝑟𝑟 το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα και
𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 το πραγματικό ρεύμα του κινητήρα

Η σχετική αύξηση της θερμοκρασίας μετά από χρόνο 𝑡𝑡 που οφείλεται σε μια μεταβολή του
ρεύματος από 𝛪𝛪𝜊𝜊 σε 𝛪𝛪1 δίνεται από τη σχέση:

𝜃𝜃𝑐𝑐 = (𝐼𝐼12 − 𝐼𝐼02 )�1 − 𝑒𝑒 −𝑡𝑡 ⁄𝜏𝜏 �

(4.3)

2. Θερμή Εκκίνηση με Εκθετική Θέρμανση
Η αύξηση της θερμοκρασίας περιγράφεται από την εξίσωση:
𝜃𝜃ℎ = 𝜃𝜃0 + (𝜃𝜃1 − 𝜃𝜃0 )�1 − 𝑒𝑒 −𝑡𝑡 ⁄𝜏𝜏 �

(4.4)

ή με βάση τα ρεύματα του κινητήρα:

όπου:

𝜃𝜃ℎ = 𝐼𝐼02 + (𝐼𝐼12 − 𝐼𝐼02 )�1 − 𝑒𝑒 −𝑡𝑡 ⁄𝜏𝜏 �

(4.5)

𝜃𝜃ℎ (= 𝜃𝜃𝑒𝑒 − 𝜃𝜃𝑎𝑎 ) η ανύψωση της θερμοκρασίας του κινητήρα πάνω από τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος κατά τη θερμή εκκίνηση

𝜃𝜃0 (= 𝜃𝜃𝑖𝑖 − 𝜃𝜃𝑎𝑎 ) η αρχική ανύψωση της θερμοκρασίας πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος

(𝜃𝜃𝑖𝑖 , σε ℃ είναι η αρχική θερμοκρασία του κινητήρα πριν την εκκίνηση)

𝐼𝐼𝑜𝑜 το αρχικό ρεύμα του κινητήρα

𝐼𝐼1 το πραγματικό ρεύμα του κινητήρα

Η Εξ. (4.5) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία της μόνωσης του κινητήρα από
υπερθέρμανση. Έτσι, αν 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 είναι η μέγιστη ισοδύναμη RMS τιμή του ρεύματος με την
οποία ο κινητήρας μπορεί να λειτουργεί συνεχώς, τότε έχουμε:
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2
𝐾𝐾𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 𝐼𝐼02 + (𝐼𝐼12 − 𝐼𝐼02 )�1 − 𝑒𝑒 −𝑡𝑡 ⁄𝜏𝜏 �

(4.6)

όπου ο χρόνος 𝑡𝑡 μπορεί, πλέον, να θεωρηθεί ως ο χρόνος κατά τον οποίο ο κινητήρας

επιτρέπεται να λειτουργεί με ένα ψηλότερο ρεύμα 𝐼𝐼1 πριν την ενεργοποίηση του θερμίστορ.
Λύνοντας την Εξ. (4.6) ως προς 𝑡𝑡 παίρνουμε:
𝑡𝑡 = 𝜏𝜏 ln

𝐼𝐼12 − 𝐼𝐼02
𝐼𝐼12 − 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑟𝑟2

(4.7)

Άρα, από την Εξ. (4.7) και θεωρώντας γνωστή τη θερμική χρονική σταθερά του κινητήρα
μπορούμε να σχεδιάσουμε σε ένα λογαριθμικό χαρτί, όπως φαίνεται στο Σχ. 4.2 τις καμπύλες
θερμικής αντοχής του κινητήρα για διαφορετικές φορτίσεις του κινητήρα.
Οι Εξ. (4.1) – (4.7) ισχύουν μόνο όταν η διαδικασία θέρμανσης ή η ψύξης του κινητήρα είναι
εκθετική, το οποίο αληθεύει για ρεύματα του κινητήρα μέχρι περίπου δύο φορές το ονομαστικό.
Σε μεγαλύτερα ρεύματα ο λόγος 𝑡𝑡⁄𝜏𝜏 μειώνεται, αφού ο χρόνος αντοχής της μόνωσης του

κινητήρα μειώνεται απότομα όσο το ρεύμα αυξάνεται. Έτσι, η διαδικασία της θέρμανσης του
κινητήρα είναι πλέον αδιαβατική (γραμμική) και περιγράφεται από τις παρακάτω σχέσεις.

3.

Ψυχρή Εκκίνηση με Αδιαβατική Θέρμανση

𝜃𝜃𝑐𝑐 = 𝜃𝜃𝑒𝑒 − 𝜃𝜃𝑎𝑎 = 𝐼𝐼12
4. Θερμή Εκκίνηση με Αδιαβατική Θέρμανση

ή

𝑡𝑡
𝜏𝜏

(4.8)

𝜃𝜃ℎ = 𝜃𝜃𝑒𝑒 − 𝜃𝜃𝑎𝑎 = 𝜃𝜃0 + (𝜃𝜃1 − 𝜃𝜃0 )
𝜃𝜃ℎ = 𝛪𝛪02 + (𝛪𝛪12 − 𝛪𝛪02 )
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𝑡𝑡
𝜏𝜏

𝑡𝑡
𝜏𝜏

(4.9)
(4.10)

Σχήμα 4.2: Καμπύλες θερμικής αντοχής

4.1.3 Χαρακτηριστικές Καμπύλες Ψύξης
Όταν ο κινητήρας αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία και το ρεύμα του μηδενιστεί, η
θερμοκρασία της μόνωσής του θα αρχίσει να μειώνεται εκθετικά, σύμφωνα με τη σχέση:
𝜃𝜃 = 𝜃𝜃𝑚𝑚 𝑒𝑒 −𝑡𝑡 ⁄𝜏𝜏

όπου:

′

(4.11)

𝜏𝜏 ′ η χρονική σταθερά ψύξης, σε ώρες. Κατά κανόνα είναι μεγαλύτερη από τη χρονική σταθερά

θέρμανσης 𝜏𝜏. Αυτό συμβαίνει διότι, όταν ο κινητήρας σταματήσει, μαζί του σταματάει να

περιστρέφεται και ο ανεμιστήρας που είναι συνδεδεμένος στο δρομέα, με αποτέλεσμα η
απαγωγή θερμότητας να γίνεται με μικρότερο ρυθμό.

4.2 Συντελεστής Αδράνειας
Για το χαρακτηρισμό ενός κινητήριου συστήματος συχνά χρησιμοποιείται ο λεγόμενος
συντελεστής αδράνειας (Factor of Inertia, FI), ο οποίος ορίζεται από το λόγο της συνολικής
ροπής αδράνειας του συστήματος αναφερόμενη στον άξονα του κινητήρα προς τη ροπή
αδράνειας του κινητήρα:
𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝐽𝐽𝑚𝑚 + ∑𝑖𝑖 𝐽𝐽𝑖𝑖
𝐽𝐽𝑚𝑚
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(4.12)

4.3 Λειτουργία Συνεχούς Μέγιστης Φόρτισης (CMR) (duty cycle S1)
Ο κινητήρας λειτουργεί με το ονομαστικό του φορτίο για μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο
είναι πολλαπλάσιο της θερμικής χρονικής σταθεράς του. Η θερμοκρασία των μονώσεων έχει
φτάσει τη τιμή της μόνιμης κατάστασης. Η λειτουργία συνεχούς μέγιστης φόρτισης (Continuous
Maximum Rating, CMR) φαίνεται στο Σχ. 4.3. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι αντλίες,
ανεμιστήρες, συμπιεστές και χαρτοποιητικές μηχανές.

Σχήμα 4.3: Κύκλος λειτουργίας S1

4.4 Περιοδικοί Κύκλοι Λειτουργίας
Βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων κύκλων λειτουργίας είναι ότι οι κινητήρες δεν
λειτουργούν σε συνεχή βάση με το ονομαστικό τους φορτίο, και επομένως μπορούν να
υπερφορτιστούν σε τιμές ισχύος μεγαλύτερες από την ονομαστική ισχύ τους, αρκεί να μην
ξεπερνιέται η μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία της μόνωσής του.

4.4.1 Βραχυχρόνια φόρτιση κινητήρα (duty cycle S2)
Σε αυτή την περίπτωση ο κινητήρας λειτουργεί με σταθερό φορτίο για τόσο χρονικό διάστημα,
ώστε να φτάσει στη μέγιστη επιτρεπτή αύξηση της θερμοκρασίας του και στη συνέχεια μένει
αφόρτιστος για αρκετό χρόνο ώστε η θερμοκρασία του να γίνει ίση με τη θερμοκρασία του
ψυκτικού μέσου. Αυτή η λειτουργία του κινητήρα φαίνεται στο Σχ. 4.4. Ο κινητήρας θα πρέπει
να ξεκινήσει τον επόμενο κύκλο λειτουργίας μόνο εφόσον η θερμοκρασία του γίνει ίση με τη
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θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στην πράξη αυτό συμβαίνει όταν ο κινητήρας φορτίζεται για
χρόνο μικρότερο από τρεις θερμικές χρονικές σταθερές και μένει αφόρτιστος για χρόνους
μεγαλύτερους από τρεις θερμικές χρονικές σταθερές. Οι προτεινόμενες τιμές για τη χρονική
διάρκεια της υπερφόρτισης είναι 10, 30, 60 και 90 λεπτά, οπότε αν o προσδιορισμός ενός
κινητήρα είναι, για παράδειγμα, S2 – 30 min., τότε θα μπορεί να υπερφορτιστεί για 30 λεπτά.
Τέτοιους κύκλους λειτουργίας μπορούν να έχουν οι κινητήρες γερανών ή ανυψωτικών
μηχανημάτων.

Σχήμα 4.4: Κύκλος λειτουργίας S2

4.4.2 Περιοδική Διακοπτόμενη Φόρτιση (duty cycle S3)
Στη περίπτωση αυτή ο κινητήρας έχει μια ακολουθία παρόμοιων κύκλων λειτουργίας, κάθε
ένας από τους οποίους αποτελείται από ένα χρονικό διάστημα σταθερής φόρτισης και ένα
χρονικό διάστημα παύσης λειτουργίας. Κατά το χρονικό διάστημα φόρτισης η θερμοκρασία
μπορεί να φτάσει στην τιμή της μέγιστης επιτρεπτής αύξησής της 𝜗𝜗𝑚𝑚 , ενώ η περίοδος παύσης

λειτουργίας είναι αρκετή ώστε να επέλθει θερμική ισορροπία με το ψυκτικό μέσο. Η λειτουργία
αυτή φαίνεται στο Σχ. 4.5. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η περίοδος του κάθε κύκλου
λειτουργίας πρέπει να είναι 10 λεπτά. Ορίζεται ως CDF (Cyclic Duration Factor) το χρονικό
διάστημα φόρτισης της μηχανής ανά περίοδο ως ποσοστό της περιόδου αυτής. Δηλαδή:

όπου:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝑁𝑁
𝑁𝑁 + 𝑅𝑅

𝛮𝛮 το χρονικό διάστημα σταθερής φόρτισης της μηχανής
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(4.13)

𝑅𝑅 το χρονικό διάστημα ηρεμίας και αποφόρτισης της μηχανής

Τυπικές τιμές του συντελεστή κυκλικής διάρκειας είναι 15%, 25%, 40% και 60%. Η περιγραφή
αυτού του κύκλου λειτουργίας είναι για παράδειγμα 𝑆𝑆3 25% και πιθανές εφαρμογές του είναι οι
κινητήρες των μηχανών περιέλιξης.

Σχήμα 4.5: Κύκλος λειτουργίας S3

4.4.3 Περιοδική Διακοπτόμενη Φόρτιση με Εκκίνηση (duty cycle S4)
Πρόκειται για μια ακολουθία παρόμοιων κύκλων λειτουργίας, ο καθένας από τους οποίους
συνίσταται από την περίοδο εκκίνησης, την περίοδο λειτουργίας με σταθερό φορτίο και την
περίοδο παύσης λειτουργίας της μηχανής. Η περίοδος του κύκλου λειτουργίας είναι αρκετά
μικρή, ώστε να επέλθει θερμική ισορροπία. Σε αυτή τη λειτουργία, που φαίνεται στο Σχήμα 4.6
ο κινητήρας σταματά είτε επιβραδύνοντας φυσικά αφού έχει αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία
του, είτε με μηχανικά φρένα τα οποία δεν προκαλούν επιπρόσθετη θέρμανση στα τυλίγματά
του. Επίσης, έχουμε :

όπου:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝐷𝐷 + 𝑁𝑁
𝐷𝐷 + 𝑁𝑁 + 𝑅𝑅

(4.14)

𝐷𝐷 το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εκκίνηση του κινητήρα

Η τυποποίηση αυτής της λειτουργίας ορίζεται από τον συντελεστή κυκλικής διάρκειας, τον

αριθμό των κύκλων λειτουργίας ανά ώρα (𝑐𝑐 ⁄ℎ) και το συντελεστή αδράνειας FI. Έτσι, για

παράδειγμα, για 40% CDF με 90 κύκλους λειτουργίας ανά ώρα και συντελεστή ροπής
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αδράνειας 2.5, ο λειτουργία του κινητήρα μπορεί να γραφεί: 𝑆𝑆4 − 40% − 90 𝑐𝑐 ⁄ℎ − 𝐹𝐹𝐹𝐹 2.5.

Πιθανές εφαρμογές είναι γερανοί, ανυψωτικά μηχανήματα και ανελκυστήρες.

Σχήμα 4.6: Κύκλος Λειτουργίας S4

4.4.4 Περιοδικά Διακοπτόμενη Φόρτιση με Εκκίνηση και Πέδηση (duty cycle S5)
Η φόρτιση του κινητήρα είναι περιοδική, με τον κάθε κύκλο λειτουργίας να περιλαμβάνει
εκκίνηση, φόρτιση υπό σταθερό φορτίο, επιβράδυνση και παύση λειτουργίας (Σχ. 4.7). Η
περίοδος του κύκλου λειτουργίας είναι αρκετά μικρή, ώστε να επέλθει θερμική ισορροπία. Σε
αυτή τη λειτουργία η πέδηση γίνεται ηλεκτρικά, με τις απώλειες κατά την πέδηση, άρα και η
καταπόνηση του κινητήρα, να είναι μεγαλύτερες από ότι στην εκκίνηση. Ο συντελεστής
κυκλικής διάρκειας για τη λειτουργία αυτή θα είναι:

όπου:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝐷𝐷 + 𝑁𝑁 + 𝐹𝐹
𝐷𝐷 + 𝑁𝑁 + 𝐹𝐹 + 𝑅𝑅

𝐹𝐹 το χρονικό διάστημα που διαρκεί η πέδηση του κινητήρα

(4.14)

Αυτός ο κύκλος λειτουργίας περιγράφεται όπως ο S4, δηλαδή για παράδειγμα: 𝑆𝑆5 − 40% −

90 𝑐𝑐 ⁄ℎ − 𝐹𝐹𝐹𝐹 2.5. Πιθανές εφαρμογές είναι οι κινητήρες γερανών, ανυψωτικών μηχανημάτων
και ανελκυστήρων.

58

Σχήμα 4.7: Κύκλος Λειτουργίας S5

4.4.5 Περιοδική Φόρτιση χωρίς Αποσύνδεσή του από το Δίκτυο (duty cycle S6)
Ο κύκλος λειτουργίας αυτής της περίπτωσης αποτελείται από μια περίοδο φόρτισης του
κινητήρα και μια περίοδο στη οποία λειτουργεί εν κενώ (Σχ. 4.8). Δεν υπάρχουν παύσεις της
λειτουργίας του και στο τέλος του κάθε κύκλου η θερμοκρασία της μόνωσης είναι μεγαλύτερη
από αυτή του ψυκτικού. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο κύκλος λειτουργίας διαρκεί 10
λεπτά. Ο συντελεστής κυκλικής διάρκειας έχει τιμή:

όπου:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝑁𝑁
𝑁𝑁 + 𝑉𝑉

(4.15)

𝛮𝛮 το χρονικό διάστημα σταθερής φόρτισης της μηχανής

𝑉𝑉 το χρονικό διάστημα της εν κενώ λειτουργίας της μηχανής

Τυπικές τιμές του CDF είναι 15%, 25%, 40% και 60%. Η λειτουργία αυτή περιγράφεται ως
εξής: 𝑆𝑆6 − 40% 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶. Πιθανές εφαρμογές είναι οι κινητήρες των ταινιών μεταφοράς και των

εργαλειομηχανών.
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Σχήμα 4.8: Κύκλος Λειτουργίας S6

4.4.6 Συνεχής Φόρτιση με Εκκίνηση και Πέδηση (duty cycle S7)
Πρόκειται για μια ακολουθία παρόμοιων κύκλων λειτουργίας, κάθε ένας από τους οποίους
αποτελείται από ένα χρονικό διάστημα εκκίνησης, ένα διάστημα λειτουργίας με σταθερό φορτίο
και ένα χρονικό διάστημα πέδησης (Σχ. 4.9). Δεν υπάρχουν χρονικά διαστήματα παύσης της
λειτουργίας του κινητήρα, ενώ σε κάθε κύκλο λειτουργίας η θερμοκρασία της μόνωσης δεν
φτάνει σε θερμική ισορροπία με αυτή του ψυκτικού.
Σε αυτή τη λειτουργία ο συντελεστής κυκλικής διάρκειας είναι προφανώς μονάδα, και η
λειτουργία της μηχανής περιγράφεται από τον αριθμό των κύκλων λειτουργίας ανά ώρα και το
συντελεστή αδράνειας: 𝑆𝑆7 − 300 𝑐𝑐 ⁄ℎ − 2.5 𝐹𝐹𝐹𝐹. Πιθανές εφαρμογές αυτής της περίπτωσης είναι

διάφορες εργαλειομηχανές.
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Σχήμα 4.9: Κύκλος Λειτουργίας S7

4.4.7 Συνεχής Φόρτιση με Περιοδικές Αλλαγές στην Ταχύτητα (duty cycle S8)
Πρόκειται για μια ακολουθία παρόμοιων κύκλων λειτουργίας, κάθε ένας από τους οποίους
αποτελείται από ένα χρονικό διάστημα λειτουργίας με σταθερό φορτίο, που αντιστοιχεί σε μια
συγκεκριμένη ταχύτητα περιστροφής, που ακολουθείται από λειτουργία με διαφορετικό φορτίο
σε διαφορετική ταχύτητα περιστροφής. Ο κινητήρας λειτουργεί συνεχώς, χωρίς διαστήματα
παύσης ή αποφόρτισης. Η λειτουργία αυτή φαίνεται στο Σχ. 4.10. Αντιστοιχεί σε κινητήρες των
οποίων η λειτουργία απαιτεί διαφορετικές ταχύτητες και εμφανίζει περιοδικότητα.

4.4.8 Μη Περιοδική Φόρτιση σε Διαφορετικές Ταχύτητες (duty cycle S9)
Αυτός είναι ένας τύπος λειτουργίας στον οποίο το φορτίο και η ταχύτητα περιστροφής του
κινητήρα μεταβάλλονται με μη περιοδικό τρόπο. Ο κύκλος λειτουργίας είναι παρόμοιος με τον
κύκλο S8, με τη διαφορά ότι, για κάποια διαστήματα, η φόρτιση ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη
από την ονομαστική, ωστόσο, χωρίς να ξεπερνιέται η μέγιστη επιτρεπτή αύξηση της
θερμοκρασίας. Η λειτουργία αυτή φαίνεται στο Σχ. 4.11, όπου:
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D είναι το χρονικό διάστημα εκκίνησης
Ν1, Ν2, Ν3 είναι το χρονικό διάστημα λειτουργίας με ονομαστικό φορτίο
Ν4 είναι το χρονικό διάστημα της υπερφόρτισης του κινητήρα
F είναι το χρονικό διάστημα πέδησης και
R το χρονικό διάστημα παύσης της λειτουργίας του κινητήρα

4.4.9 Λειτουργία με Διακριτά Διαστήματα Σταθερής Φόρτισης (duty cycle S10)
Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει μέχρι, το πολύ, τέσσερα διαστήματα διακριτής φόρτισης, κάθε
ένα από τα οποία έχει σταθερό πλάτος και ικανή διάρκεια για να φτάσει η θερμοκρασία των
μονώσεων του κινητήρα την αντίστοιχη μόνιμη κατάσταση ισορροπίας της. Η λειτουργία αυτή
φαίνεται στο Σχ. 4.12, όπου:
t1, t2, t3, t4 η διάρκεια των διακριτών διαστημάτων σταθερής φόρτισης P1, P2, P3 και P4
αντίστοιχα και
P η ισοδύναμη ισχύς για συνεχή φόρτιση S1

Σχήμα 4.10: Κύκλος Λειτουργίας S8
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Σχήμα 4.11: Κύκλος Λειτουργίας S9

Σχήμα 4.12: Κύκλος Λειτουργίας S10
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4.5 Βραχυχρόνια Ικανότητα Υπερφόρτισης Επαγωγικών Κινητήρων
Εάν ένας CMR κινητήρας λειτουργεί σε ένα βραχυχρόνιο κύκλο λειτουργίας με διαστήματα
παύσης της λειτουργίας του ή πολύ χαμηλού φορτίου, τότε η αύξηση της θερμοκρασίας του 𝜃𝜃

μπορεί να μην φτάσει στη μέγιστη τιμή της 𝜃𝜃𝑚𝑚 , όπως φαίνεται στην καμπύλη c του Σχ. 4.1.

Αυτό σημαίνει ότι ο κινητήρας θα μπορεί να λειτουργήσει με μεγαλύτερη ισχύ για αυτή τη μικρής
διάρκειας φόρτιση, όπως δείχνει η καμπύλη d του Σχ. 4.1. Το πόσο μπορεί να υπερφορτιστεί

ένας κινητήρας μπορεί να υπολογιστεί από την παρακάτω ανάλυση.
Έστω ότι ένας κινητήρας φορτίζεται υψηλότερα από την ονομαστική του ισχύ για χρονικό
διάστημα 𝑡𝑡𝑂𝑂𝑂𝑂 , και οι απώλειές του στην κατάσταση υπερφόρτισης είναι 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑂𝑂𝑂𝑂 . Επίσης, έστω

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑛𝑛 οι απώλειες κατά την ονομαστική λειτουργία του. Η θερμοκρασία της μόνωσης

αυξάνεται σύμφωνα με την Εξ. (3.1), μέχρι τη χρονική στιγμή 𝑡𝑡𝑂𝑂𝑂𝑂 όπου αποσυνδέεται, και η

ανύψωση της θερμοκρασίας του είναι 𝜃𝜃𝑐𝑐 (βλέπε καμπύλη c στο Σχ. 4.1):
𝜃𝜃𝑐𝑐 = 𝜃𝜃𝑡𝑡ℎ_𝑠𝑠𝑠𝑠 �1 − 𝑒𝑒 −𝑡𝑡𝑂𝑂𝑂𝑂⁄𝜏𝜏 �

(4.16)

όπου 𝜃𝜃𝑡𝑡ℎ_𝑠𝑠𝑠𝑠 η αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι την κατάσταση της θερμικής ισορροπίας.

Η αύξηση της θερμοκρασίας 𝜃𝜃𝑐𝑐 πρέπει να είναι μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπτή αύξηση

της θερμοκρασίας 𝜃𝜃𝑚𝑚 , η οποία ορίζεται από τη συνεχή λειτουργία του κινητήρα σε ονομαστική

ισχύ, οπότε και ονομαστικές απώλειες 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑛𝑛 . Άρα, οι 𝜃𝜃𝑡𝑡ℎ_𝑠𝑠𝑠𝑠 και 𝜃𝜃𝑚𝑚 συνδέονται μέσω της
σχέσης:

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑂𝑂𝐿𝐿
𝜃𝜃𝑡𝑡ℎ_𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑂𝑂𝑂𝑂
=
⇒ 𝜃𝜃𝑡𝑡ℎ_𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜃𝜃𝑚𝑚 ⋅
𝜃𝜃𝑚𝑚
𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑛𝑛
𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑛𝑛

(4.17)

Αντικαθιστώντας την Εξ. (4.17) στην Εξ. (4.16) παίρνουμε:

αφού 𝑡𝑡𝑂𝑂𝑂𝑂 << 𝜏𝜏.

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑂𝑂𝑂𝑂
1
𝜏𝜏
=
≈
⁄
−𝑡𝑡
𝜏𝜏
𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑂𝑂𝑂𝑂
1 − 𝑒𝑒 𝑂𝑂𝑂𝑂

(4.18)

Όπως προκύπτει από την Εξ. (4.18), η βραχυχρόνια ικανότητα υπερφόρτισης του κινητήρα

είναι αντιστρόφως ανάλογη του χρόνου υπερφόρτισης. Στο σημείο αυτό υπάρχει ο
περιορισμός της ροπής του κινητήρα. Συγκεκριμένα, αύξηση της ισχύος του κινητήρα
συνεπάγεται – για σταθερή ταχύτητα – αύξηση της ροπής του. Άρα, η δυνατότητα

υπερφόρτισης του κινητήρα περιορίζεται από τη μέγιστη ροπή (ροπή ανατροπής) που αυτός
μπορεί να αναπτύξει.
Παρόλο που η θερμική χρονική σταθερά ενός κινητήρα είναι διαθέσιμη από τον αντίστοιχο
κατασκευαστή, συνήθως, η βραχυχρόνια ικανότητα υπερφόρτισης δεν υπολογίζεται από την
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Eξ. (4.18), αλλά δίνεται απευθείας από τον κατασκευαστή. Για παράδειγμα, στους Πίνακες 4.1
και 4.2 παρουσιάζονται οι μέγιστες επιτρεπτές τιμές της ισχύος εξόδου των επαγωγικών
κινητήρων χαμηλής τάσης (με 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 > 1,8𝑇𝑇𝑛𝑛 ) της ABB για κύκλους λειτουργίας S2 και S3

αντίστοιχα.

Πίνακας 4.1: Μέγιστη επιτρεπτή ισχύς σε βραχυχρόνια φόρτιση S2
Μέγιστη επιτρεπτή φόρτιση ως ποσοστό (%) της
Βραχυχρόνια
Φόρτιση S2

30 min
60 min

Πόλοι

ονομαστικής φόρτισης S1 με μέγεθος πλαισίου
κινητήρα
56 – 100

112 – 250

280 – 450

2

105

125

130

4–8

110

130

130

2–8

100

110

115

Πίνακας 4.2: Μέγιστη επιτρεπτή ισχύς σε κύκλο λειτουργίας με διακοπτική φόρτιση S3

Κύκλος
Λειτουργίας S3

15%

25%

40%

60%

Μέγιστη επιτρεπτή φόρτιση ως ποσοστό (%) της
Πόλοι

ονομαστικής φόρτισης S1 με μέγεθος πλαισίου κινητήρα
56 – 100

112 – 250

280 – 450

2

115

145

140

4

140

140

140

6, 8

140

140

140

2

110

130

130

4

130

130

130

6, 8

135

125

130

2

110

110

120

4

120

110

120

6, 8

125

108

120

2

105

107

110

4

110

107

110

6, 8

115

105

110
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4.6

Ισοδύναμη Φόρτιση του Κινητήρα για Περιοδικούς Κύκλους

Λειτουργίας
Στα περισσότερα κινητήρια συστήματα, ο κινητήρας δεν λειτουργεί ούτε στις μέγιστες στροφές
του, ούτε στο σημείο της μέγιστης ροπής του, αλλά σε ενδιάμεσες τιμές της ροπής, η οποία
μπορεί να μεταβάλλεται με το χρόνο. Στο Σχ. 4.11 φαίνεται, υπό μορφή παραδείγματος, το
προφίλ της ροπής ενός κινητήρα. Στους ηλεκτρικούς κινητήρες, η ηλεκτρομαγνητική ροπή 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒

είναι ανάλογη της ροής διακένου Φ𝑎𝑎𝑎𝑎 και του ρεύματος οπλισμού 𝛪𝛪𝑎𝑎 :
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑘𝑘 ⋅ 𝛷𝛷𝑎𝑎𝑎𝑎 ⋅ 𝐼𝐼𝑎𝑎

(4.19)

Εάν υποθέσουμε ότι ο κινητήρας τροφοδοτείται από σταθερή τάση, τότε η ροή παραμένει
σταθερή, και επομένως:
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑘𝑘1 ⋅ 𝐼𝐼𝑎𝑎

(4.20)

Σχήμα 4.11: Ροπή και ρεύμα ενός κινητήρα
Από την Εξ. 4.20 είναι φανερό ότι το προφίλ ροπής του σχήματος 4.11α, θα δημιουργήσει ένα
ανάλογο προφίλ ρεύματος, όπως στο σχήμα 4.11β. Οι τιμές του ρεύματος 𝐼𝐼1 … . 𝐼𝐼6 είναι RMS

τιμές, εφόσον ο κινητήρας είναι AC, ενώ αν ο κινητήρας είναι DC, τα ρεύματα είναι DC. Το
οποιοδήποτε ρεύμα στο τύλιγμα ισχύος του κινητήρα προκαλεί ωμικές απώλειες, λόγω της
αντίστασης 𝑅𝑅 που εμφανίζει το τύλιγμα. Οι ωμικές απώλειες είναι ανάλογες του τετραγώνου
66

της RMS τιμής του ρεύματος, και επομένως της ηλεκτρομαγνητικής ροπής του κινητήρα. Αν η
περίοδος 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 του σχήματος 4.11 είναι μικρή, συγκρινόμενη με τη θερμική σταθερά χρόνου

του κινητήρα, τότε η θέρμανση και η άνοδος της θερμοκρασίας του κινητήρα μπορούν να

βρεθούν υπολογίζοντας τη μέση τιμή των ωμικών απωλειών 𝑃𝑃𝑅𝑅 στο διάστημα της περιόδου
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 . Έτσι, έχουμε:

2
𝑃𝑃𝑅𝑅 = 𝑅𝑅 ⋅ 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

(4.23)

όπου 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 είναι η ισοδύναμη RMS τιμή του ρεύματος στο διάστημα μιας περιόδου και δίνεται

από τη σχέση:

2
𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
=

2
∑𝑚𝑚
𝑘𝑘=1 𝐼𝐼𝑘𝑘 ⋅ 𝑡𝑡𝑘𝑘
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

(4.24)

με 𝑚𝑚 = 6 για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επειδή η ροπή είναι ανάλογη του ρεύματος του

κινητήρα, η ισοδύναμη ηλεκτρομαγνητική ροπή 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 στο διάστημα μιας περιόδου θα είναι:
2
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

2
∑𝑚𝑚
𝑘𝑘=1 𝐼𝐼𝑘𝑘 ⋅ 𝑡𝑡𝑘𝑘
2
2
= 𝑘𝑘1 ⋅
⇒ 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
= 𝑘𝑘1 ⋅ 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

(4.25)

Από τις Εξ. (4.23) και (4.25) προκύπτει:
2
𝑃𝑃𝑅𝑅 = 𝑘𝑘2 ⋅ 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

δηλαδή,

οι

ωμικές

απώλειες

είναι

ανάλογες

(4.26)
του

τετραγώνου

της

ισοδύναμης

ηλεκτρομαγνητικής ροπής του κινητήρα.
Εκτός των ωμικών απωλειών, που αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα των ολικών απωλειών του
κινητήρα, υπάρχουν και άλλες απώλειες που συμβάλλουν στη θέρμανση του. Αυτές είναι οι
απώλειες τριβών και εξαερισμού 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹 , οι απώλειες δινορρευμάτων και υστέρησης 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸 στον
πυρήνα της μηχανής, οι απώλειες που οφείλονται στις αρμονικές του ρεύματος κινητήρα 𝑃𝑃𝑠𝑠 ,

όταν αυτός τροφοδοτείται από ένα διακοπτικό μετατροπέα ισχύος και τέλος οι κατανεμημένες
απώλειες 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 . Έτσι, οι συνολικές απώλειες του κινητήρα είναι:

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑃𝑃𝑅𝑅 + 𝑃𝑃𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝑃𝑃𝑠𝑠 + 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

(4.27)

Οι απώλειες ισχύος αποτελούν πηγή θερμότητας για τον κινητήρα η οποία προκαλεί αύξηση
της θερμοκρασίας στα διάφορα μέρη του. Το πιο ευάλωτο μέρος είναι οι μονώσεις των
τυλιγμάτων, επειδή είναι κατασκευασμένες από συνθετικά υλικά. Καταστροφή της μόνωσης
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συνεπάγεται βραχυκύκλωμα ανάμεσα σε σπείρες είτε της ίδιας φάσης (μονοφασικό
βραχυκύκλωμα), είτε διαφορετικών φάσεων (διφασικό βραχυκύκλωμα). Το βραχυκύκλωμα
των σπειρών των τυλιγμάτων απαιτεί άμεση και σημαντική σε κόστος επισκευή του κινητήρα.
Για το λόγο αυτό, η θερμοκρασία της μόνωσης του κινητήρα θα πρέπει να είναι μικρότερη από
μια μέγιστη τιμή, που καθορίζεται από το είδος της μόνωσης.
Τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις μηχανές ανήκουν σε τρεις κατηγορίες
(κλάσεις): κλάση B, κλάση F και κλάση H. Τα χαρακτηριστικά της κάθε κλάσης δίνονται στον
Πίνακα 4.3.
Πίνακας 4.3: Κλάσεις μόνωσης των μηχανών και μέγιστες επιτρεπτές θερμοκρασίες
Κλάση
μόνωσης
B

F

H

Χρησιμοποιούμενα υλικά
Σύνθετα υλικά από: υαλοϊνες, μίκα, αμίαντο, με
συνθετικό εποξειδικές και αλκυλικές ρητίνες
Σύνθετα υλικά από: υαλοϊνες, μίκα και αμίαντο
εμποτισμένα με σιλικονούχες ρυτίνες
Υαλοϊνες, μίκα εμποτισμένη με ελαστικό
σιλικόνης

Μέγιστη επιτρεπτή
θερμοκρασία, ℃
130

155

180

Η απαγωγή θερμότητας από τους περισσότερους κινητήρες γίνεται μέσω του αέρα του
περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος ρέει στο εσωτερικό του κινητήρα μέσω ενός ανεμιστήρα που
είναι συνδεδεμένος στο δρομέα. Δηλαδή, το ψυκτικό μέσο είναι ο αέρας του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, ο αέρας του περιβάλλοντος θεωρείται ότι έχει θερμοκρασία
40℃. Σε ειδικές περιπτώσεις, το ψυκτικό μέσο μπορεί να είναι νερό που κυκλοφορεί σε κλειστό

κύκλωμα με βεβιασμένη κυκλοφορία.

Γνωρίζοντας τη θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου και τη μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία

της μόνωσης, η επιτρεπτή ανύψωση της θερμοκρασίας της μόνωσης λόγω των απωλειών
ισχύος υπολογίζεται ως η διαφορά των ανωτέρω θερμοκρασιών αφήνοντας και ένα περιθώριο
ασφαλείας για τα λεγόμενα θερμά σημεία (hot spots), λόγω της μη ομοιόμορφης κατανομής
της θερμοκρασίας. Στο Σχήμα 4.12 φαίνεται η επιτρεπτή ανύψωση της θερμοκρασίας κατά τη
λειτουργία του κινητήρα για τις προαναφερθείσες κλάσεις μόνωσης και αερόψυκτους
κινητήρες.
Έτσι, για παράδειγμα, για την κλάση μόνωσης F, θεωρώντας ότι η θερμοκρασία του
ψυκτικού μέσου (αέρας) είναι 40℃, και αφήνοντας ένα περιθώριο 10℃ για τα τοπικά θερμά

σημεία, η επιτρεπτή ανύψωση της θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία της μηχανής θα είναι
105℃. Εάν η θερμοκρασία του ψυκτικού ανέβει στους 50℃, τότε η επιτρεπτή άνοδος της
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θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία της μηχανής θα πρέπει να μειωθεί στους 95℃, το οποίο
σημαίνει ότι οι απώλειες της μηχανής θα πρέπει να περιοριστούν, και επομένως να μειωθεί και
η φόρτισή της. Το αντίστροφο ισχύει σε περίπτωση μείωσης της θερμοκρασίας του ψυκτικού,
όπου μπορούμε να αυξήσουμε τη φόρτιση της μηχανής.
Στη μόνιμη κατάσταση ισορροπίας, η αύξηση της θερμοκρασίας του κινητήρα δίνεται από
τη σχέση:
∆Θ = 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ⋅ 𝑅𝑅𝑡𝑡ℎ

όπου 𝑅𝑅𝑡𝑡ℎ [σε ℃⁄𝑊𝑊 ] είναι η θερμική αντίσταση του κινητήρα.

(4.28)

Σχήμα 4.12: Επιτρεπτή ανύψωση θερμοκρασίας ανάλογα με την κλάση μόνωσης
Οι περισσότεροι κινητήρες είναι αυτοψυχόμενοι, δηλαδή ψύχονται μέσω του αέρα του
περιβάλλοντος που κυκλοφορεί βεβιασμένα μέσω ενός ανεμιστήρα που είναι συνδεδεμένος
με τον άξονα του κινητήρα. Άρα, στις χαμηλές στροφές η κυκλοφορία του αέρα ψύξης μειώνεται
σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι η θερμική αντίσταση του κινητήρα αυξάνει και επομένως, για την
ίδια ΔΘ, θα πρέπει να μειωθούν οι απώλειες. Έτσι, θα πρέπει να εξεταστεί εάν οι ωμικές

απώλειες, οπότε και η ισοδύναμη RMS ηλεκτρομαγνητική ροπή, βρίσκονται μέσα στα πλαίσια
επιτρεπτής λειτουργίας του κινητήρα, για όλο το εύρος των ταχυτήτων του. Η μέγιστη περιοχή

ασφαλούς λειτουργίας του κινητήρα για διάφορες ροπές και ταχύτητες εξαρτάται από τη
σχεδίαση του κινητήρα και προδιαγράφεται στα φυλλάδια των κατασκευαστών. Για
παράδειγμα, στο Σχ. 4.13 παρουσιάζονται οι τυπικές καμπύλες που δίνει ένας κατασκευαστής
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(Siemens) της μέγιστης επιτρεπτής ροπής αυτοψυχόμενων κινητήρων με ονομαστική
συχνότητα 50 𝐻𝐻𝐻𝐻.

Ωστόσο, η μείωση της επιτρεπτής ροπής του κινητήρα στις χαμηλές ταχύτητες δεν θα

αποτελεί πρόβλημα για τα φορτία τετραγωνικά μεταβαλλόμενης ροπής (𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ~𝑛𝑛2 ), όπως για
παράδειγμα οι ανεμιστήρες και οι αντλίες, που απαιτούν τη μέγιστη ροπή στην ονομαστική
ταχύτητα.

Σχήμα 4.13: Θερμικά επιτρεπτή ροπή των επαγωγικών κινητήρων της Siemens
Αρά, εφαρμόζοντας την παραπάνω ανάλυση για τη διαστασιολόγηση ενός κινητήριου
συστήματος με μεταβλητά φορτία (Σχήμα 4.14) ή βραχυχρόνιες φορτίσεις (Σχήμα 4.15),
συμπεραίνουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να επιλέξουμε έναν κινητήρα ο οποίος αντιστοιχεί στη
μέγιστη ισχύ του φορτίου σε έναν κύκλο λειτουργίας. Η ισοδύναμη ονομαστική ισχύς του
κινητήρα καθορίζεται όπως φαίνεται παρακάτω, εξασφαλίζοντας ότι ο επιλεγμένος κινητήρας
θα είναι επαρκής για την ανάπτυξη της απαιτούμενης ροπής.
Η ισοδύναμη ονομαστική ισχύς του κινητήρα του Σχ. 3.14 θα δίνεται από τη σχέση:

𝑃𝑃 2 ⋅ 𝑡𝑡1 + 𝑃𝑃22 ⋅ 𝑡𝑡2 + 𝑃𝑃32 ⋅ 𝑡𝑡3
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = � 1
𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2 + 𝑡𝑡3

(4.28)

Εάν είναι γνωστό το προφίλ ροπής του κινητήρα τότε η ισοδύναμη ηλεκτρομαγνητική ροπή θα
είναι:
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𝑇𝑇 2 ⋅ 𝑡𝑡1 + 𝑇𝑇22 ⋅ 𝑡𝑡2 + 𝑇𝑇32 ⋅ 𝑡𝑡3
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = � 1
𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2 + 𝑡𝑡3

(4.29)

οπότε η ισχύς σε [kW] προκύπτει:
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ⋅ 𝑛𝑛
9550

(4.30)

Σχήμα 4.14: Ισοδύναμη ισχύς για μεταβλητά φορτία. Καμπύλη a: Θερμική καμπύλη του
κινητήρα ισοδύναμης ονομαστικής ισχύς 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 . Καμπύλη b: Καμπύλες θέρμανσης για τα
μεταβλητά φορτία.
Εάν ο κύκλος λειτουργίας περιλαμβάνει διακοπτόμενα διαστήματα φόρτισης, ο κινητήρας θα
ψύχεται κατά τη διάρκεια της παύσης της λειτουργίας του, και αναλόγως της μέγιστης ροπής
του και του χρόνου ηρεμίας του, ένας μικρότερος κινητήρας μπορεί να επιλεγεί με ισοδύναμη
ονομαστική ισχύ:
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑃𝑃12 ⋅ 𝑡𝑡1 + 𝑃𝑃22 ⋅ 𝑡𝑡2 + 𝑃𝑃32 ⋅ 𝑡𝑡3
�
=
𝑡𝑡
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(4.31)

Σχήμα 4.15: Ισοδύναμη ισχύς για βραχυχρόνιες φορτίσεις με διαστήματα παύσης της
λειτουργίας του κινητήρα. Καμπύλη a: Θερμική καμπύλη του κινητήρα ισοδύναμης
ονομαστικής ισχύς 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 . Καμπύλη b: Καμπύλες θέρμανσης για τις βραχυχρόνιες φορτίσεις.
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Κεφάλαιο 5

Μηχανικά Φορτία στα Συστήματα
Ηλεκτροκίνησης
Για τη σχεδίαση ενός ηλεκτρικού κινητήριου συστήματος είναι απαραίτητη η γνώση των
παραμέτρων και των απαιτήσεων του μηχανικού φορτίου, όπως η ροπή αδράνειας, η περιοχή
ταχυτήτων, η μέγιστη ταχύτητα και η διεύθυνση της κίνησης. Τα στοιχεία αυτά, που εξαρτώνται
από την παραγωγική διαδικασία που πραγματοποιεί το σύστημα, αποτυπώνονται στο προφίλ
κίνησης του συστήματος. Το προφίλ κίνησης ενός συστήματος αναφέρεται στη χρονική
μεταβολή της θέσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης για κάθε έναν για τους βαθμούς
ελευθερίας του. Συνήθως, με το κατάλληλο λογισμικό δίνεται η επιθυμητή τροχιά της κίνησης
με τους διάφορους κινηματικούς περιορισμούς. Ο στόχος του ελεγκτή είναι η απόδοση με τη
μέγιστη δυνατή ακρίβεια των απαιτούμενων χαρακτηριστικών της κίνησης, με ελάχιστες
ταλαντώσεις και υπερυψώσεις τόσο στην ταχύτητα όσο και στη μετατόπιση.
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφέρουμε τους βασικούς νόμους της μηχανικής που διέπουν την
κίνηση των φορτίων, τη ζεύξη (ή προσαρμογή) του μηχανικού φορτίου στον κινητήρα και τους
βασικούς τύπους των μηχανικών φορτίων.

5.1 Βασικοί Νόμοι της Μηχανικής
5.1.1 Ευθύγραμμη κίνηση
Εάν πρέπει να υπερνικηθεί μια δύναμη 𝐹𝐹 (π.χ. το βάρος, η τριβή, η αντίσταση του αέρα) που
ασκείται σε ένα σώμα το οποίο κινείται με ταχύτητα 𝑣𝑣, τότε απαιτείται μηχανική ισχύς:
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ = 𝐹𝐹 ⋅ 𝑣𝑣

Η δύναμη 𝐹𝐹 που απαιτείται για την επιτάχυνση μάζας 𝑚𝑚, κατά 𝑎𝑎 (𝑚𝑚 ⁄𝑠𝑠 2 ), είναι:
𝐹𝐹 = 𝑚𝑚 ⋅ 𝑎𝑎
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(5.1)

(5.2)

Κάθε κινητήριος μηχανισμός έχει απώλειες που δηλώνονται με το βαθμό απόδοσης 𝜂𝜂. Έτσι, η
ισχύς ενός κινητήριου μηχανισμού θα είναι:

𝑃𝑃𝐿𝐿 =

𝐹𝐹 ⋅ 𝑣𝑣
𝜂𝜂

(5.3)

Σε πολλά κινητήρια συστήματα, όπως, για παράδειγμα τα ηλεκτρικά τρένα ή αυτοκίνητα, είναι
επιθυμητό κατά την εκκίνηση οι κινητήριοι τροχοί να μην ολισθαίνουν («σπινάρουν»). Με τη
βοήθεια του Σχήματος 5.1, όπου 𝐹𝐹𝑅𝑅 είναι η δύναμη τριβής, 𝐹𝐹𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 το βάρος που ασκείται στο

συγκεκριμένο τροχό και 𝐹𝐹𝑏𝑏 η δύναμη επιτάχυνσης, η συνθήκη που πρέπει να ικανοποιείται,
ώστε να μην ολισθαίνει ο τροχός είναι:

𝐹𝐹𝑅𝑅 > 𝐹𝐹𝑏𝑏

(5.4)

Σχήμα 5.1: Διάγραμμα ελευθέρου σώματος ενός κινητήριου τροχού
Η δύναμη της τριβής ορίζεται από τη σχέση:
𝐹𝐹𝑅𝑅 = 𝐹𝐹𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ⋅ 𝜇𝜇

(5.5)

όπου 𝜇𝜇 ο συντελεστής τριβής, ο οποίος εξαρτάται από το υλικό των δύο σωμάτων που

έρχονται σε επαφή, και έχει τιμή 0,15 για κίνηση ατσάλινου τροχού πάνω σε ατσάλινο επίπεδο.
Έτσι, από την Εξ. (5.4) παίρνουμε ότι η μέγιστη επιτρεπτή τιμή της επιτάχυνσης του τροχού,
ώστε αυτός να μην ολισθαίνει είναι:
𝑎𝑎 𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜇𝜇 ⋅ 𝑔𝑔
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(5.6)

Στα σώματα που κινούνται μέσα σε κάποιο ρευστό (π.χ. αέρας) με σχετικά μεγάλη ταχύτητα
ασκείται, εκτός από τη δύναμη της τριβής, και η αντίσταση του ρευστού. Η δύναμη της
αντίστασης του ρευστού υπολογίζεται από την εξίσωση:
1
𝐹𝐹𝐷𝐷 = 𝜌𝜌𝑣𝑣 2 𝐶𝐶𝐷𝐷 𝐴𝐴 = 𝑝𝑝𝑝𝑝
2

όπου:

(5.7)

𝜌𝜌 [𝑘𝑘𝑘𝑘 ⁄𝑚𝑚 3 ] είναι η πυκνότητα του ρευστού (𝜌𝜌 = 1,2 η πυκνότητα του αέρα στους 20℃)
𝑣𝑣 [𝑚𝑚⁄𝑠𝑠 2 ] είναι η σχετική ταχύτητα του κινούμενου σώματος ως προς το ρευστό

𝐶𝐶𝐷𝐷 είναι ο συντελεστής αντίστασης σώματος, ο οποίος εξαρτάται κατά βάση από τη γεωμετρία

𝐴𝐴 [𝑚𝑚 2 ] η μέγιστη μετωπική επιφάνεια του κινούμενου σώματος και

𝑝𝑝 [𝑁𝑁⁄𝑚𝑚 2 ] η πίεση του ρευστού στην επιφάνεια 𝐴𝐴 του σώματος

Σύμφωνα με το 2ο Νόμο του Νεύτωνα, η συνιστάμενη 𝐹𝐹 των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα

σώμα μάζας 𝑚𝑚 ισούται με το ρυθμό μεταβολής της ορμής του. Θεωρώντας τη μάζα του
σώματος σταθερή έχουμε:

𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑀𝑀 − 𝐹𝐹𝐿𝐿 = 𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑

(5.8)

όπου 𝐹𝐹𝑚𝑚 είναι η ασκούμενη δύναμη και 𝐹𝐹𝐿𝐿 είναι η δύναμη αντίστασης.

Όταν μια μάζα 𝑚𝑚 κινείται σε ευθύγραμμη κίνηση με ταχύτητα 𝑣𝑣, τότε έχει αποθηκευμένη

ενέργεια:

1
𝑊𝑊𝑘𝑘 = 𝑚𝑚𝑣𝑣 2
2

(5.9)

Η ενέργεια αυτή ισούται με το έργο που χρειάζεται για την επιτάχυνση της μάζας 𝑚𝑚 από στάση

στην ταχύτητα 𝑣𝑣, ή αντίστροφα, είναι η ενέργεια που απελευθερώνεται από την επιβράδυνση
της μάζας 𝑚𝑚 από την ταχύτητα 𝑣𝑣 σε στάση.

5.1.2 Περιστροφική κίνηση
Ροπή 𝑻𝑻 μιας δύναμης 𝑭𝑭 ως προς άξονα ορίζεται ως το διανυσματικό γινόμενο της δύναμης 𝑭𝑭

επί την απόσταση 𝒓𝒓 μεταξύ του σημείου εφαρμογής της δύναμης και του άξονα:
𝑻𝑻 = 𝒓𝒓 × 𝑭𝑭

Το μέτρο της ροπής (σε 𝑁𝑁𝑁𝑁) δίνεται από τη σχέση:
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(5.10)

𝑇𝑇 = |𝒓𝒓||𝑭𝑭|𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

όπου 𝜃𝜃 είναι η γωνία μεταξύ της δύναμης 𝑭𝑭 και του άξονα του διανύσματος 𝒓𝒓.

(5.11)

Εάν η εφαρμοζόμενη δύναμη 𝑭𝑭 είναι κάθετη στο διάνυσμα 𝒓𝒓, τότε 𝜃𝜃 = 90° και επομένως το
μέτρο της ροπής θα είναι:

Η γωνιακή ταχύτητα, σε 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ⁄𝑠𝑠 2 , είναι:

𝑇𝑇 = 𝑟𝑟𝑟𝑟

(5.12)

𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝑛𝑛′

(5.13)

όπου 𝑛𝑛 ′ ο αριθμός των στροφών ανά δευτερόλεπτο. Επειδή, η περιστροφική ταχύτητα των
μηχανών συνήθως εκφράζεται σε στροφές ανά λεπτό (RPM), η προηγούμενη σχέση γράφεται:

𝜔𝜔 =

2𝜋𝜋
𝑛𝑛
60

(5.14)

όπου 𝑛𝑛 ο αριθμός των στροφών ανά λεπτό. Η περιφερειακή ή εφαπτομενική ταχύτητα
συνδέεται με τη γωνιακή ταχύτητα από τη σχέση:

𝑣𝑣 = 𝜔𝜔 ⋅ 𝑟𝑟 =

2𝜋𝜋
𝑛𝑛𝑛𝑛
60

(5.15)

Εφόσον είναι γνωστή η ροπή, η μηχανική ισχύς προκύπτει ως εξής:

𝑃𝑃 = 𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝜔𝜔𝑇𝑇 =

2𝜋𝜋
𝑛𝑛𝑛𝑛
60

(5.16)

ενώ αν συμπεριλάβουμε και το βαθμό απόδοσης του κινητήριου συστήματος παίρνουμε:

𝑃𝑃𝐿𝐿 =

𝜔𝜔𝜔𝜔 2𝜋𝜋 𝑛𝑛𝑛𝑛
=
𝜂𝜂
60 𝜂𝜂

(5.17)

Σε πολλές εφαρμογές των κινητήριων συστημάτων υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα
περιστροφικής ταχύτητας, λόγω της ύπαρξης οδοντωτών τροχών, ιμάντων με τροχαλίες
διαφορετικών διαμέτρων κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που μένει σταθερό, υποθέτοντας
μηδενικές απώλειες στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης, είναι η μηχανική ισχύς. Έτσι, για δύο
ταχύτητες περιστροφής 𝜔𝜔 και 𝜔𝜔′ αντιστοιχούν οι ροπές στρέψης είναι τέτοιες, ώστε:
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𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ = 𝜔𝜔𝜔𝜔 = 𝜔𝜔′ 𝑇𝑇 ′

Αναλογικά της ευθύγραμμης κίνησης, στην περιστροφική κίνηση ισχύει:

𝑇𝑇𝑏𝑏 = 𝐽𝐽𝐽𝐽 = 𝐽𝐽

𝑑𝑑𝑑𝑑 2𝜋𝜋 𝑑𝑑𝑑𝑑
=
𝐽𝐽
𝑑𝑑𝑑𝑑
60 𝑑𝑑𝑑𝑑

(5.18)

(5.19)

όπου 𝑇𝑇𝑏𝑏 είναι η ροπή που επιταχύνει τη ροπή αδράνειας 𝐽𝐽 με γωνιακή επιτάχυνση 𝑎𝑎 = 𝑑𝑑𝜔𝜔⁄𝑑𝑑𝑑𝑑.

Μόνο υπό την επίδραση μιας ροπής επιτάχυνσης (μη – μηδενικής συνιστάμενης ροπής)
μπορεί να μεταβληθεί η περιστροφική ταχύτητα. Αν η ροπή επιτάχυνσης είναι θετική, τότε η
περιστροφική ταχύτητα αυξάνεται, ενώ αν είναι αρνητική μειώνεται.
Η ροπή αδράνειας μιας στρεφόμενης μάζας δίνεται από τη σχέση:
𝑚𝑚

𝐽𝐽 = � 𝑟𝑟 2 𝑑𝑑𝑑𝑑
0

(5.20)

όπου 𝑟𝑟 η ακτίνα περιστροφής της στρεφόμενης μάζας. Σε ομογενή και σχετικά απλής

γεωμετρίας σώματα η ροπή αδράνειας παίρνεται από πίνακες. Για παράδειγμα, η ροπή
αδράνειας ενός λεπτού συμπαγούς δίσκου ακτίνας 𝑟𝑟 και μάζας 𝑚𝑚 είναι:
1
𝐽𝐽 = 𝑚𝑚𝑟𝑟 2
2

(5.21)

1
𝑊𝑊𝑘𝑘 = 𝐽𝐽𝜔𝜔2
2

(5.22)

Σε στρεφόμενες μάζες με ροπή αδράνειας 𝐽𝐽 και περιστροφική ταχύτητα 𝜔𝜔, η κινητική ενέργεια
που είναι αποθηκευμένη έχει τιμή:

Όταν σ’ ένα κινητήριο σύστημα υπάρχουν μάζες που περιστρέφονται με διαφορετικές
ταχύτητες ή όταν υπάρχουν ταυτόχρονα στρεφόμενες μάζες και μάζες σε ευθύγραμμη κίνηση,
τότε για τον υπολογισμό της ροπής, πρέπει όλες οι μάζες να αναχθούν σε μια ισοδύναμη ροπή
αδράνειας, που συνήθως αντιστοιχεί στην περιστροφική ταχύτητα του κινητήρα. Η αναγωγή
αυτή γίνεται θεωρώντας ότι η κινητική ενέργεια είναι ίδια στα διαφορετικά επίπεδα στροφών.
Έτσι, η ροπή αδράνειας 𝐽𝐽 που εμφανίζεται στη περιστροφική ταχύτητα 𝜔𝜔 (ή στις στροφές

𝑛𝑛), ανάγοντάς τη στη περιστροφική ταχύτητα 𝜔𝜔 ′ θα εμφανίζει ροπή αδράνειας 𝐽𝐽 ′ τέτοια, ώστε:
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1
𝜔𝜔 2
𝑛𝑛 2
1
𝑊𝑊 = 𝐽𝐽𝜔𝜔2 = 𝐽𝐽 ′ 𝜔𝜔′2 ⇒ 𝐽𝐽 ′ = 𝐽𝐽 � ′ � = 𝐽𝐽 � ′ �
𝜔𝜔
𝑛𝑛
2
2

(5.23)

Για την αναγωγή μιας ευθύγραμμα κινούμενης μάζας 𝑚𝑚 με ταχύτητα 𝑣𝑣, σε μια ισοδύναμη ροπή

αδράνειας 𝐽𝐽 που στρέφεται με ταχύτητα 𝜔𝜔, θεωρούμε την ισότητα της αποθηκευμένης κινητικής

ενέργειας και παίρνουμε:

1
1
𝑣𝑣 2
𝑊𝑊𝑘𝑘 = 𝐽𝐽𝜔𝜔2 = 𝑚𝑚𝑣𝑣 2 ⇒ 𝐽𝐽 ′ = 𝑚𝑚 � �
𝜔𝜔
2
2

(5.24)

5.1.3 Ηλεκτρομηχανική εξίσωση
Στο 3ο Κεφάλαιο είχαμε αναφέρει τις πέντε βασικές εξισώσεις (Εξ. (3.6) - (3.10)) που
περιγράφουν τη λειτουργία του επαγωγικού κινητήρα. Από αυτές, η Εξ. (3.10) συνδέει το
ηλεκτρικό σύστημα (ρεύματα και μαγνητικές ροές) του κινητήρα με το μηχανικό σύστημα
(ηλεκτρομαγνητική ροπή). Στην ενότητα αυτή, θα επικεντρωθούμε στο μηχανικό φορτίο.
Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις του φορτίου (προφίλ κίνησης ή προφίλ ταχύτητας) μπορούμε να
υπολογίσουμε την απαιτούμενη ροπή που πρέπει να αναπτύξει ο κινητήρας, δηλαδή το
προφίλ ροπής. Στη συνέχεια, μέσω των εξισώσεων (3.6) – (3.9) μπορούν να υπολογιστούν
όλα τα ηλεκτρικά μεγέθη του κινητήρα.
Η εξίσωση που συνδέει τη ροπή αδράνειας 𝐽𝐽 (σε 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2), τη μεταβολή της περιστροφικής

ταχύτητας 𝜔𝜔 (σε 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟⁄𝑠𝑠 ) και τη ροπή εξόδου (που ισούται με την ηλεκτρομαγνητική ροπή ή

ροπή διακένου αν αγνοήσουμε τις απώλειες τριβών και εξαερισμού) 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 (σε 𝑁𝑁𝑁𝑁) του κινητήρα,
είναι ουσιαστικά ο 2ος Νόμος του Νεύτωνα για την περιστροφική κίνηση. Έτσι, έχουμε:
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
(𝐽𝐽𝜔𝜔) = 𝐽𝐽
+ 𝜔𝜔 = 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑇𝑇𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

(5.25)

όπου 𝑇𝑇𝑏𝑏 η ροπή επιτάχυνσης και 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 η ροπή φορτίου. Στην παραπάνω εξίσωση υποτίθεται

ότι μεταβάλλονται τόσο η ροπή αδράνειας, όσο και η ταχύτητα του κινητήρα. Αν η ροπή
αδράνειας είναι σταθερή, τότε παίρνουμε:

𝑇𝑇𝑏𝑏 = 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝐽𝐽

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

(5.26)

Η ροπή φορτίου 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 αντιπροσωπεύει το φορτίο του κινητήρα. Στη μόνιμη κατάσταση

λειτουργίας η ροπή του κινητήρα ισούται με τη ροπή φορτίου. Αυτό, όμως, δεν ισχύει σε

μεταβατικά φαινόμενα που η ταχύτητα του κινητήρα μεταβάλλεται. Έτσι, μπορούμε να
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θεωρήσουμε ότι η ροπή του κινητήρα αποτελείται από δύο συνιστώσες, τη δυναμική ροπή και
τη ροπή φορτίου:
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

(5.27)

Η συνιστώσα της δυναμικής ροπής 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 που οφείλεται στην επιτάχυνση (ή επιβράδυνση) μιας
σταθερής ροπής αδράνειας είναι:

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑛𝑛 = 𝐽𝐽

2𝜋𝜋 Δ𝑛𝑛
60 Δ𝑡𝑡

(5.28)

όπου Δ𝑛𝑛 είναι η μεταβολή της ταχύτητας (σε RPM) του κινητήρα στο χρονικό διάστημα Δ𝑡𝑡.

Η συνιστώσα της δυναμικής ροπής που οφείλεται στη μεταβολή της ροπής αδράνειας, υπό
σταθερή ταχύτητα 𝑛𝑛 [𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅], είναι:

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝐽𝐽 = 𝑛𝑛

2𝜋𝜋 Δ𝐽𝐽
60 Δ𝑡𝑡

(5.29)

Στα κινητήρια συστήματα χρησιμοποιούνται συχνά κιβώτια ταχυτήτων. Τα κιβώτια ταχυτήτων
παρεμβάλλονται μεταξύ του κινητήρα και του φορτίου για να ρυθμίσουν την ταχύτητα του
φορτίου και τη ροπή αδράνειας που «φαίνεται» από τον κινητήρα. Οι σχέσεις των μηχανικών
μεγεθών του συστήματος εκατέρωθεν ενός κιβωτίου ταχυτήτων, με λόγο ταχυτήτων 𝑛𝑛1 ⁄𝑛𝑛2 και
απόδοση 𝜂𝜂, είναι (βλέπε Σχ. 5.2):

𝑇𝑇1 =

𝑇𝑇2 𝑛𝑛2
⋅� �
𝜂𝜂 𝑛𝑛1

𝑃𝑃1 =

𝑃𝑃2
𝜂𝜂

𝐽𝐽1 = 𝐽𝐽2 �

𝑛𝑛2 2
�
𝑛𝑛1

Σχήμα 5.2: Κιβώτιο ταχυτήτων
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(5.30)

(5.31)

(5.32)

5.1.4 Ανάλυση σε περίπτωση αργών μεταβολών των στροφών
Σε κάθε μεταβολή των στροφών ενός ηλεκτρικού κινητήρα αντιστοιχούν και μεταβολές στα
ηλεκτρικά του μεγέθη (στα ρεύματα, στις ροές, κ.λπ.). Οι χρονικές σταθερές που υπεισέρχονται
στις μεταβολές των ηλεκτρικών μεγεθών είναι συνήθως πολύ μικρότερες από τις χρονικές
σταθερές των μηχανικών μεγεθών. Έτσι, σε περίπτωση που οι στροφές μεταβάλλονται αργά,
οι μεταβολές στα ηλεκτρικά μεγέθη του κινητήρα μπορούν να αγνοηθούν, δηλαδή μπορούμε
να θεωρήσουμε ότι τα ηλεκτρικά μεγέθη βρίσκονται σε ψευδό-στατική κατάσταση ισορροπίας
και επομένως να χρησιμοποιήσουμε τις στατικές χαρακτηριστικές του κινητήριου συστήματος.
Από τη βασική εξίσωση κίνησης Εξ. (5.26), μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που μεσολαβεί
για τη μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας από 𝜔𝜔1 σε 𝜔𝜔2 :
𝜔𝜔2

𝜔𝜔2

𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝜔𝜔
= 𝐽𝐽 �
𝑡𝑡 = 𝐽𝐽 �
𝑇𝑇𝑏𝑏
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜔𝜔1

𝜔𝜔1

(5.33)

Ο αριθμός των περιστροφών 𝑧𝑧 συνδέεται με τον αριθμό των στροφών 𝑛𝑛𝑡𝑡 (στροφές ανά

δευτερόλεπτο), με τη σχέση: 𝑛𝑛𝑡𝑡 = 𝑑𝑑𝑑𝑑⁄𝑑𝑑𝑑𝑑. Άρα, ο αριθμός των περιστροφών που έγιναν για να

μεταβληθεί η ταχύτητα από 𝜔𝜔1 σε 𝜔𝜔2 στο χρονικό διάστημα από 𝑡𝑡1 σε 𝑡𝑡2 δίνεται από τη σχέση:
𝑡𝑡2

𝑧𝑧 = � 𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑡𝑡1

(5.34)

Ο αριθμός των περιστροφών μπορεί να υπολογιστεί και από την εξίσωση κίνησης για 𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋𝑛𝑛
Έτσι, έχουμε:

𝜔𝜔2

𝐽𝐽
𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔
�
𝑧𝑧 =
𝑇𝑇𝑏𝑏
2𝜋𝜋
𝜔𝜔1

(5.35)

Το διάστημα 𝑠𝑠, που έχει διανύσει το κινούμενο σώμα κατά τη μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας

του κινητήρα από 𝜔𝜔1 σε 𝜔𝜔2 , υπολογίζεται από τη σχέση:

όπου 𝑟𝑟 η ακτίνα περιστροφής.

𝑠𝑠 = 2𝜋𝜋𝑟𝑟𝑟𝑟
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(5.36)

5.2 Προσαρμογή του κινητήρα με το φορτίο
Η προσαρμογή του κινητήρα με το φορτίο αφορά στον τρόπο μετάδοσης της κίνησης από τον
κινητήρα στο φορτίο. Οι συνηθέστεροι τρόποι μετάδοσης της κίνησης από μια άτρακτο
(κινούσα) σε μία άλλη (κινούμενη) είναι μέσω οδοντωτών τροχών (γρανάζια), μέσω ιμάντων ή
αλυσίδων. Σε μηχανές σχετικά μικρής ισχύος η σύνδεση μεταξύ των δύο αξόνων μπορεί να
γίνει και απευθείας, μέσω ειδικών συνδέσμων (κόμπλερ).
Με την άμεση σύζευξη αποφεύγονται οι απώλειες και τα προβλήματα που συνδέονται με
τα συστήματα οδοντωτών τροχών, αλλά ο κινητήρας πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τη
μέγιστη ροπή σε προκαθορισμένες ταχύτητες. Η άλλη επιλογή για τη σύζευξη είναι η
χρησιμοποίηση συστημάτων οδοντωτών τροχών. Στην περίπτωση αυτή, η ταχύτητα και η
ροπή του κινητήρα είναι διαφορετικές από την ταχύτητα και τη ροπή του φορτίου. Για τη
σύζευξη μιας ευθύγραμμης κίνησης με ένα περιστρεφόμενο κινητήρα χρησιμοποιούνται
διάφοροι μηχανισμοί σύζευξης, όπως ταινιόδρομος ή ατέρμων κοχλίας. Θεωρώντας το
σύστημα οδοντωτών τροχών (χωρίς απώλειες) του Σχήματος 5.3, οι ροπές στις δύο πλευρές
του συνδέονται με τη σχέση:

𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝐿𝐿 ⇒ 𝑇𝑇𝑚𝑚 ⋅ 𝜔𝜔𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝐿𝐿 ⋅ 𝜔𝜔𝐿𝐿 ⇒

𝑇𝑇𝑚𝑚 𝜔𝜔𝐿𝐿
𝜃𝜃𝐿𝐿 𝑛𝑛𝑚𝑚
=
=
=
= 𝛼𝛼
𝑇𝑇𝐿𝐿 𝜔𝜔𝑚𝑚 𝜃𝜃𝑚𝑚
𝑛𝑛𝐿𝐿

(5.37)

όπου 𝜔𝜔 = 𝜃𝜃̇ είναι η γωνιακή ταχύτητα, 𝑛𝑛𝑚𝑚 και 𝑛𝑛𝐿𝐿 ο αριθμός των δοντιών και 𝛼𝛼 ο συντελεστής

σύζευξης.

Η ηλεκτρομαγνητική ροπή 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 , που απαιτείται από τον κινητήρα μπορεί να υπολογιστεί με

βάση το ενεργειακό ισοζύγιο και να εκφραστεί ως προς τη ροπή αδράνειας, την επιτάχυνση
του φορτίου, το συντελεστή σύζευξης και την ωφέλιμη ροπή ή δύναμη του φορτίου. Αν 𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊
είναι η ωφέλιμη ροπή του φορτίου και 𝜔𝜔̇𝐿𝐿 η επιτάχυνση του φορτίου, τότε έχουμε:
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝜔𝜔̇ 𝐿𝐿
𝜔𝜔
(𝐽𝐽 + 𝛼𝛼 2 𝐽𝐽𝐿𝐿 ) + 𝛼𝛼𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊 + 𝐿𝐿 (𝐵𝐵𝑚𝑚 + 𝛼𝛼 2 𝐵𝐵𝐿𝐿 )
𝛼𝛼 𝑚𝑚
𝛼𝛼

(5.38)

Η εξίσωση αυτή μπορεί να γραφεί ως προς την ταχύτητα του κινητήρα (𝜔𝜔𝑚𝑚 = 𝜔𝜔𝐿𝐿 ⁄𝛼𝛼 ), την

ισοδύναμη ροπή αδράνειας 𝐽𝐽𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐽𝐽𝑚𝑚 + 𝛼𝛼 2 𝐽𝐽𝐿𝐿 , την ισοδύναμη ιξώδη τριβή 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐵𝐵𝑚𝑚 + 𝛼𝛼 2 𝐵𝐵𝐿𝐿 και

την ισοδύναμη ωφέλιμη ροπή 𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝛼𝛼𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊 ως εξής:

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐽𝐽𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜔𝜔̇ 𝑚𝑚 + 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒 𝜔𝜔𝑚𝑚 + 𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊

(5.39)

Όπως προκύπτει από την Εξ. 5.37, η επιλογή του συντελεστή σύζευξης 𝑎𝑎 επιδρά στην

ταχύτητα του κινητήρα. Επίσης, όπως προκύπτει από την Εξ. 5.38, η τιμή του 𝑎𝑎 επηρεάζει και
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την ηλεκτρομαγνητική ροπή που παράγεται από τον κινητήρα. Για την επιλογή του συντελεστή
σύζευξης θα πρέπει να συνεκτιμώνται το κόστος και οι απώλειες του μηχανισμού σύζευξης.

Σχήμα 5.3: Σύστημα οδοντωτών τροχών για τη σύζευξη κινητήρα – φορτίου

5.3 Κατηγορίες μηχανικών φορτίων
Όπως έχουμε αναφέρει, η γνώση των απαιτήσεων του φορτίου, δηλαδή το εύρος ταχυτήτων
του, η ισχύς και η ροπή του, είναι απαραίτητη για την κατάλληλη επιλογή του κινητήρα και του
ηλεκτρονικού μετατροπέα ισχύος. Ανάλογα με τις απαιτήσεις τους, τα διάφορα φορτία που
συναντώνται στις βιομηχανικές εφαρμογές διακρίνονται στις παρακάτω χαρακτηριστικές
κατηγορίες.
1. Φορτία σταθερής ροπής
Αυτό το είδος φορτίων συναντάται σε εφαρμογές όπου εμπλέκονται σταθεροί ποσότητες.
Για παράδειγμα, σε ανυψωτικές μηχανές η ροπή 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 καθορίζεται μόνο από τη δύναμη

𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 που ανυψώνει τη μάζα 𝑚𝑚 και από την ακτίνα περιέλιξης της τροχαλίας. Επομένως, η
ροπή είναι σταθερή και ανεξάρτητη από την ταχύτητα περιστροφής, ενώ η ισχύς 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝜔𝜔𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

είναι ανάλογη της ταχύτητας περιστροφής, όπως φαίνεται στο Σχ. 5.3.

Τυπικές εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι γερανοί, ανελκυστήρες, μεταφορικές ταινίες,

περιστροφικοί μύλοι, εμβολοφόρες αντλίες και συμπιεστές.

Σχήμα 5.3: Τυπικές καμπύλες ροπής και ισχύος φορτίων σταθερής ροπής
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2. Φορτία τετραγωνικά μεταβαλλόμενης ροπής
Τα φορτία αυτά είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος φορτίων που συναντώνται στις
βιομηχανικές εφαρμογές. Σε εφαρμογές όπου πρέπει να υπερνικηθεί η αντίσταση του αέρα ή
κάποιου άλλου ρευστού, τότε η ροπή φορτίου είναι ανάλογη της ταχύτητας περιστροφής:
𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ∝ 𝜔𝜔2 ∝ 𝑛𝑛2 , οπότε η ισχύς μεταβάλλεται με τον κύβο της ταχύτητας: 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝜔𝜔𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ∝

𝜔𝜔3 ∝ 𝑛𝑛3 , όπως φαίνεται στο Σχ. 5.4.

Τυπικές εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι ανεμιστήρες όλων των ειδών, φυγοκεντρικές

αντλίες και συμπιεστές, προπέλες και διατάξεις ανάμιξης.

Σχήμα 5.4: Φορτία τετραγωνικά μεταβαλλόμενης ροπής
3. Φορτία σταθερής ισχύος
Φορτία σταθερής ισχύος είναι διάφορες εργαλειομηχανές, όπως η πλάνη και η φρέζα, οι
οποίες για την κατεργασία των υλικών απαιτούν την εφαρμογή σταθερής δύναμης σε σταθερή
γραμμική ταχύτητα. Έτσι, η μηχανική ισχύς 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝜔𝜔𝑇𝑇 πρέπει να είναι σταθερή, ενώ η

γωνιακή ταχύτητα 𝜔𝜔 = 𝑣𝑣⁄𝑟𝑟 να μεταβάλλεται συναρτήσει της ακτίνας περιστροφής, όπως

φαίνεται στο Σχ. 5.5. Τότε, η ροπή θα είναι αντιστρόφως ανάλογη της ταχύτητας περιστροφής
ή ισοδύναμα ανάλογη της ακτίνας περιέλιξης: 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ⁄𝜔𝜔 ∝ (1⁄𝜔𝜔 ) ∝ 𝑟𝑟.

Παρόμοια σχέση ισχύει και σε μηχανές περιέλιξης, όπου ένα υλικό (π.χ. χαρτί, ίνες, φύλλα

μετάλλου) πρέπει να περιελιχθεί γύρω από έναν άξονα με την εφαρμογή σταθερής δύναμης
και ροπής. Κατά την περιέλιξη, καθώς αλλάζει η ακτίνα, θα πρέπει αντιστρόφως ανάλογα να
αλλάζει και η ταχύτητα περιστροφής.
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Σχήμα 5.5: Τυπικές καμπύλες ροπής και ισχύος φορτίων σταθερής ισχύος
4. Φορτία γραμμικά μεταβαλλόμενης ροπής
Στα φορτία αυτού του είδους η ροπή είναι ανάλογη της ταχύτητας περιστροφής και συνεπώς
η ροπή είναι ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητας περιστροφής. Τέτοια φορτία συναντώνται
σπάνια και σε αυτά συγκαταλέγονται μηχανές στις οποίες η αντίσταση τριβής είναι ανάλογη
της γραμμικής ταχύτητας. Παράδειγμα τέτοιας διαδικασίας είναι η συμπίεση μεταξύ δύο
περιστρεφόμενων κυλίνδρων για την παραγωγή χαρτιού, ινών κ.λπ.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλοι τύποι φορτίων, όπως για παράδειγμα
κάποιος συνδυασμός των παραπάνω (φορτία σταθερής ροπής - ισχύος), αλλά και το γεγονός
ότι οι καμπύλες αυτές είναι ιδανικές, αφού σε πραγματικές εφαρμογές υπεισέρχονται τριβές
και απώλειες, ενώ η ροπή εκκίνησης προκαλεί παραμόρφωση των χαρακτηριστικών.
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Κεφάλαιο 6

Διαστασιολόγηση του Συστήματος
Ηλεκτροκίνησης
Στα προηγούμενα κεφάλαια περιγράψαμε συνοπτικά τη λειτουργία και τα βασικά
χαρακτηριστικά όλων των στοιχείων που απαρτίζουν ένα ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα, και
συγκεκριμένα τον κινητήρα, τον ηλεκτρονικό μετατροπέας ισχύος μαζί με το κύκλωμα ελέγχου
του, και το μηχανικό φορτίο.
Στο

κεφάλαιο

αυτό

θα

παρουσιασθεί

μια

γενική

περιγραφή

της

διαδικασίας

διαστασιολόγησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του καταλόγου DA 65.11
(SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control) της Siemens. Με βάση τη διαδικασία αυτή, στα
επόμενα κεφάλαια θα σχεδιαστούν κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις ηλεκτρικών
κινητήριων συστημάτων. Η επιλογή των στοιχείων του κάθε συστήματος θα γίνει από τους
καταλόγους της Siemens D 81.1 και D 31.1 . Ο πρώτος περιέχει τους επαγωγικούς κινητήρες
χαμηλής τάσης (Low-Voltage Motors) και ο δεύτερος τη στάνταρ σειρά των αντιστροφέων
(SINAMICS G120 standard inverters) και των υπολοίπων στοιχείων της DC ζεύξης.
Η διαδικασία διαστασιολόγησης του ηλεκτρικού κινητήριου συστήματος αποτελείται από τα
παρακάτω βήματα:
1. Προσδιορισμός της καμπύλης κίνησης
Η καμπύλη κίνησης ή καμπύλη ταχύτητας (διάγραμμα 𝑣𝑣 − 𝑡𝑡) προσδιορίζεται από τα δεδομένα

της εκάστοτε εφαρμογής σχετικά με τους χρόνους κίνησης, τις ταχύτητες, τις επιταχύνσεις και
επιβραδύνσεις, τα χρονικά διαστήματα παύσης λειτουργίας και την περίοδο του κάθε κύκλου
λειτουργίας. Η καμπύλη κίνησης χρησιμοποιείται, εκτός των άλλων, για τη θερμική
διαστασιολόγηση του κινητήρα και την επιλογή της αντίστασης πέδησης. Έτσι, θα πρέπει να
αντιπροσωπεύει το χειρότερο δυνατό σενάριο.
2. Υπολογισμός της ταχύτητας του φορτίου και της μέγιστης ροπής φορτίου, επιλογή
του κιβωτίου ταχυτήτων
Με την εφαρμογή των βασικών νόμων της μηχανικής υπολογίζονται η ταχύτητα του φορτίου
και η μέγιστη ροπή του. Εάν η τιμή της επιτάχυνσης είναι ίση με την τιμή της επιβράδυνσης,
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τότε η μέγιστη ροπή εμφανίζεται κατά τη φάση της επιτάχυνσης. Για την επιλογή του κιβωτίου
ταχυτήτων λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη ροπή και το εύρος ταχυτήτων του φορτίου.
3. Επιλογή του κινητήρα
Η επιλογή του κινητήρα γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
•

Τήρηση των δυναμικών ορίων, δηλαδή όλα τα σημεία 𝑇𝑇𝑛𝑛 του κύκλου λειτουργίας πρέπει

να βρίσκονται κάτω την καμπύλη ορίου ροπής (torque limit curve).
•

Η ταχύτητα του κινητήρα πρέπει να είναι μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα

•

𝑛𝑛max _𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 .

Ικανοποίηση των θερμικών ορίων, δηλαδή η ισοδύναμη RMS τιμή του ρεύματος του
κινητήρα πρέπει να είναι μικρότερη από το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα.

Η μέγιστη επιτρεπτή ροπή του κινητήρα περιορίζεται από τη ροπή ανατροπής του κινητήρα,
αφήνοντας ένα περιθώριο 30% για λόγους ασφαλείας. Στο Σχ. 6.1 φαίνονται οι καμπύλες

ορίων ροπής.

Σχήμα 6.1: Καμπύλες ορίων ροπής επαγωγικών κινητήρων
Προκειμένου να ελέγξουμε αν τηρούνται τα δυναμικά όρια, θα πρέπει να υπολογίσουμε τις
μέγιστες ροπές του κινητήρα. Γενικά, η μέγιστη ροπή του κινητήρα αναπτύσσεται κατά τη φάση
της επιτάχυνσης. Κατά την επιτάχυνση, επιπρόσθετα της μέγιστης ροπής που απαιτεί το
φορτίο (σταθερή ροπή φορτίου και ροπή επιτάχυνσής του), υπάρχει η ροπή επιτάχυνσης
𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , που απαιτείται για την επιτάχυνση της ροπής αδράνειας του δρομέα. Έτσι, η μέγιστη

ροπή του κινητήρα δίνεται από τη σχέση:

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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(6.1)

όπου:
𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(6.2)

Στο σημείο αυτό, επιλέγεται ένας κινητήρας που να ικανοποιεί τη συνθήκη για τη μέγιστη ροπή
σε όλη την απαιτούμενη περιοχή ταχυτήτων.
Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να ελεγχθεί είναι εάν ικανοποιούνται τα θερμικά όρια. Αυτό,
σύμφωνα και με την ανάλυση του 3 ου κεφαλαίου, μπορεί να γίνει με τον υπολογισμό της
ισοδύναμης RMS τιμής της ροπής του κινητήρα. Για να είναι αποδεκτή η επιλογή του κινητήρα
θα πρέπει η τιμή αυτή να είναι μικρότερη από την ονομαστική ροπή του κινητήρα. Η ισοδύναμη
RMS τιμή της ροπής του κινητήρα, για κύκλους λειτουργίας περιόδου 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 μικρότερης των

10 λεπτών δίνεται από τη σχέση:

∑𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑖𝑖2 𝑡𝑡𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

(6.3)

Για λειτουργία του κινητήρα στην περιοχή σταθερής ισχύος (ή εξασθένησης πεδίου) και για πιο
ακριβή ανάλυση της θερμικής συμπεριφοράς του, αντί της 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 , θα πρέπει να υπολογιστεί η

ισοδύναμη RMS τιμή του ρεύματος του κινητήρα. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση θα

πρέπει να είναι γνωστό το προφίλ ροπής του κινητήρα. Το ρεύμα του κινητήρα δίνεται
προσεγγιστικά από τη σχέση:

όπου:

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑛𝑛 ��

𝐼𝐼𝜇𝜇 _𝑛𝑛 2
𝐼𝐼𝜇𝜇 _𝑛𝑛 2 1
𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 2
� ⋅ �1 − �
� � ⋅ 𝑘𝑘𝑛𝑛2 + �
� ⋅ 2
𝐼𝐼𝑛𝑛
𝐼𝐼𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑛𝑛

(6.4)

𝐼𝐼𝑛𝑛 το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα

𝐼𝐼𝜇𝜇 _𝑛𝑛 = 𝐼𝐼𝑛𝑛 �1 − cos 𝜑𝜑𝑛𝑛 το ονομαστικό ρεύμα μαγνήτισης του κινητήρα

𝑘𝑘𝑛𝑛 ο συντελεστής εξασθένησης πεδίου, που έχει τιμή μονάδα για λειτουργία στην περιοχή

σταθερής ισχύος και 𝑛𝑛⁄𝑛𝑛𝑏𝑏 , όπου 𝑛𝑛𝑏𝑏 η βασική ταχύτητα του κινητήρα, στην περιοχή

εξασθένησης πεδίου

Η ισοδύναμη RMS τιμή του ρεύματος μπορεί να προκύψει από την ακόλουθη σχέση:

όπου:

𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =

∑ �
� 𝑖𝑖

𝐼𝐼𝑖𝑖,𝐴𝐴 − 𝐼𝐼𝑖𝑖,𝐸𝐸 2
� ⋅ 𝛥𝛥𝑡𝑡𝑖𝑖
2
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
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(6.5)

�𝐼𝐼𝑖𝑖,𝐴𝐴 − 𝐼𝐼𝑖𝑖,𝐸𝐸 �⁄2 το μέσο ρεύμα του κινητήρα στο χρονικό διάστημα 𝛥𝛥𝑡𝑡𝑖𝑖 (𝐴𝐴 η αρχική και 𝐸𝐸 η τελική

τιμή του ρεύματος)
οι

Για να είναι επιτρεπτή η λειτουργία του κινητήρα θα πρέπει: 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 𝐼𝐼𝑛𝑛 . Στο Σχ. 5.2 φαίνονται
ποιοτικές

κυματομορφές

της

ταχύτητας

και

του

ρεύματος

του

κινητήρα,

συμπεριλαμβανομένου και της περιοχής εξασθένησης πεδίου.

Εάν τηρούνται τα δυναμικά όρια και η ισοδύναμη RMS τιμή του ρεύματος του κινητήρα είναι
μικρότερη από την ονομαστική τιμή του, τότε ο επιλεγμένος κινητήρας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί.

Σχήμα 6.2: Τυπική καμπύλη του μέγιστου ρεύματος συναρτήσει της ταχύτητας
Εάν το ονομαστικό ρεύμα μαγνήτισης δεν μπορεί να βρεθεί από τους καταλόγους του
κατασκευαστή, τότε το ρεύμα του κινητήρα μπορεί να υπολογιστεί διαφορετικά. Σύμφωνα με
το τεχνικό οδηγό διαστασιολόγησης ενός κινητήριου συστήματος της ABB αυτό γίνεται ως εξής:
Για την περιοχή σταθερής ροπής έχουμε:

𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝑛𝑛 �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜑𝜑𝑛𝑛 ) + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜑𝜑𝑛𝑛 ) ���

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2
𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 2
� − 1 − ��
� −�
� ��
𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑛𝑛

𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝑛𝑛 �

𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
� 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜑𝜑𝑛𝑛 )
𝑇𝑇𝑛𝑛

2
2
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = �𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠
+ 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠
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(6.6)
(6.7)
(6.8)

όπου cos(𝜑𝜑𝑛𝑛 ) είναι ο ονομαστικός συντελεστής ισχύος του κινητήρα. Μια ικανοποιητική

προσέγγιση του συνολικού ρεύματος του κινητήρα για 0,8𝑇𝑇𝑛𝑛 ≤ 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ≤ 0,7𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 είναι:
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
⋅ 𝐼𝐼𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑛𝑛

(6.9)

Στην περιοχή σταθερής ισχύος, οι συνιστώσες του ρεύματος στάτη εξαρτώνται από την
ταχύτητα και προσεγγιστικά δίνονται από τις σχέσεις:

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑛𝑛𝑛𝑛 2
𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛 2
𝑛𝑛𝑛𝑛
� − 1 � − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜑𝜑𝑛𝑛 )��
⋅ � −�
⋅ � �
𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝑛𝑛 � �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜑𝜑𝑛𝑛 ) + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜑𝜑𝑛𝑛 )��
𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝑛𝑛 �

𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛
𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
⋅ � 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜑𝜑𝑛𝑛 ) = 𝐼𝐼𝑛𝑛 �
� 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜑𝜑𝑛𝑛 )
𝑇𝑇𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑃𝑃𝑛𝑛
2
2
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = �𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠
+ 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠

(6.10)

(6.11)
(6.12)

Μια σχετικά ακριβή προσέγγιση του ρεύματος του κινητήρα στην περιοχή λειτουργίας:

ή ισοδύναμα:

είναι η εξής:

0,8

𝑛𝑛𝑛𝑛 2
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑛𝑛 ≤ 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ≤ 0,7 � � 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛
𝑛𝑛
0,8𝑃𝑃𝑛𝑛 ≤ 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ≤ 0,7

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑃𝑃
𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑛𝑛
𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
⋅
⋅ 𝐼𝐼𝑛𝑛 =
⋅ 𝐼𝐼𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑃𝑃𝑛𝑛

(6.13)

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι οι Εξ. (6.4) και (6.6) έως (6.13) δίνουν μια προσεγγιστική
τιμή για το ρεύμα του κινητήρα. Στα επόμενα κεφάλαια θα αναλύσουμε το κινητήριο σύστημα
με τη βοήθεια ενός λογισμικού προσομοίωσης και θα συγκρίνουμε τις τιμές του ρεύματος που
προκύπτουν από τις παραπάνω σχέσεις με αυτές που προκύπτουν από την προσομοίωση.
4. Επιλογή του αντιστροφέα ή του μετατροπέα
Σε κινητήρια συστήματα με έναν κινητήρα χρειάζεται ένας μετατροπέας, ενώ αν το κινητήριο
σύστημα αποτελείται από περισσότερους κινητήρες, τότε μπορεί να επιλεγεί ένας
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αντιστροφέας που θα οδηγεί τον κάθε κινητήρα. Οι αντιστροφείς αυτοί θα συνδέονται στον
κοινό DC ζυγό. Τα κριτήρια επιλογής και για τις δύο αυτές περιπτώσεις είναι τα εξής:
•

Το μέγιστο ρεύμα του κινητήρα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα
του αντιστροφέα/μετατροπέα.

•

Η αριθμητική μέση τιμή του ρεύματος του κινητήρα πρέπει να είναι μικρότερη από το
ονομαστικό ρεύμα του αντιστροφέα/μετατροπέα για ένα κύκλο λειτουργίας μέγιστης
περιόδου 300 δευτερόλεπτα. Η απαίτηση αυτή εγείρεται από το γεγονός ότι οι διακοπτικές
απώλειες και οι απώλειες αγωγής των διακοπτών του αντιστροφέα είναι ανάλογες του
ρεύματος εξόδου.

Γενικά, το μέγιστο ρεύμα απαιτείται στα σημεία που αναπτύσσεται η μέγιστη ροπή.
Επιταχύνοντας, υπό σταθερή ροπή, το μέγιστο ρεύμα απαιτείται στη μέγιστη ταχύτητα της
περιοχής εξασθένησης πεδίου. Ο υπολογισμός του μέγιστου ρεύματος του κινητήρα γίνεται
μέσω των προσεγγιστικών σχέσεων (6.4) και (6.6) έως (6.13). Η μέση τιμή του ρεύματος του
κινητήρα δίνεται από τη σχέση:
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛 =

∑𝑖𝑖

𝐼𝐼𝑖𝑖,𝐴𝐴 − 𝐼𝐼𝑖𝑖,𝐸𝐸
⋅ 𝛥𝛥𝑡𝑡𝑖𝑖
2
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

(6.14)

όπου:
�𝐼𝐼𝑖𝑖,𝐴𝐴 − 𝐼𝐼𝑖𝑖,𝐸𝐸 �⁄2 το μέσο ρεύμα του κινητήρα στο χρονικό διάστημα 𝛥𝛥𝑡𝑡𝑖𝑖 (𝐴𝐴 η αρχική και 𝐸𝐸 η τελική

τιμή του ρεύματος)

5. Αποδεκτοί συνδυασμοί κινητήρα – μετατροπέα
Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ένας κινητήρας του οποίου το ονομαστικό ρεύμα είναι
μεγαλύτερο από το ονομαστικό ρεύμα του μετατροπέα, τότε θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι
ισχύει: 𝐼𝐼𝑛𝑛_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝐼𝐼max _𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 . Δηλαδή, για να είναι επιτρεπτός ο συνδυασμός κινητήρα –
μετατροπέα θα πρέπει το μέγιστο ρεύμα του μετατροπέα να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το
ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα, ακόμη και για μερική φόρτιση του κινητήρα.
6. Επιλογή του ανορθωτή για κινητήρια συστήματα πολλών κινητήρων
Εάν το κινητήριο σύστημα αποτελείται από περισσότερους από έναν κινητήρες, τότε οι
αντιστροφείς, που θα οδηγούν τον κάθε κινητήρα, συνδέονται σ’ ένα κοινό DC ζυγό και θα
πρέπει να τροφοδοτούνται από έναν ανορθωτή. Κατά την επιλογή του ανορθωτή θα πρέπει
να εξεταστεί αν όλοι οι κινητήρες λειτουργούν ταυτόχρονα. Τα κριτήρια για την επιλογή του
ανορθωτή είναι τα εξής:
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•

Το μέγιστο DC ρεύμα του ζυγού θα πρέπει να είναι μικρότερο από μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα
εξόδου του ανορθωτή.

•

Η αριθμητική μέση τιμή του DC ρεύματος πρέπει να είναι μικρότερη από τη ονομαστική
τιμή του DC ρεύματος του ανορθωτή όταν η μέγιστη περίοδος του κύκλου λειτουργίας είναι
300 δευτερόλεπτα. H συνθήκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι απώλειες του
ανορθωτή είναι ανάλογες του DC ρεύματος εξόδου.

Το DC ρεύμα υπολογίζεται ως εξής:

𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = � 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

όπου:

𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
⋅ 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ⋅ 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷

(6.15)
(6.16)

το DC ρεύμα εισόδου του κάθε αντιστροφέα. Η τάση του DC ζυγού προκύπτει από τη πολική
τάση του δικτύου μέσω της εξίσωσης:
𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 = 1,35𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿

ενώ η ισχύς εξόδου [σε 𝑘𝑘𝑘𝑘] του κινητήρα θα είναι:
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
9550

(6.17)

(6.18)

Κατά την επιλογή του ανορθωτή, εφόσον δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή ενέργειας στο
δίκτυο, λαμβάνεται υπόψη μόνο η λειτουργία κινητήρα. Για την εξέταση του χειρότερου
δυνατού σεναρίου, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι όλοι οι κινητήρες που λειτουργούν
ταυτόχρονα, παράγουν ταυτόχρονα και τη μέγιστη ροπή τους, και συνεπώς απαιτούν το
μέγιστο ρεύμα. Ο αριθμός των αντιστροφέων που συνδέονται στο DC ζυγό δεν μπορεί να είναι
μεγάλος, διότι, σε τέτοια περίπτωση θα υπερφορτιστεί το κύκλωμα τροφοδοσίας του
συστήματος.
Προκειμένου να υπολογίσουμε την αριθμητική μέση τιμή του DC ρεύματος, προστίθενται
όλες οι μέσες τιμές των επιμέρους αντιστροφέων:

𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = � 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
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(6.19)

Για έναν αντιστροφέα έχουμε:

𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷_𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
όπου:
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

∑𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ⋅ 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖,𝐴𝐴 − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖,𝐸𝐸
⋅ 𝛥𝛥𝑡𝑡𝑖𝑖
2
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

(6.20)

(6.21)

η μέση ισχύ του κινητήρα. Εφόσον λαμβάνεται υπόψη μόνο η λειτουργία κινητήρα, μόνο οι
θετικές τιμές της ισχύος θα συνεισφέρουν στην παραπάνω εξίσωση.
7. Διαστασιολόγηση της αντίστασης πέδησης
Γενικά, η τιμή της αντίστασης πέδησης επιλέγεται με βάση τη μέγιστη ισχύ πέδησης και τη
τάση του πυκνωτή εξομάλυνσης του DC ζυγού:
𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏 =

2
𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(6.22)

Κατά τον υπολογισμό της ισχύος πέδησης, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η αντίσταση πέδησης
μπορεί να απορροφήσει τόσο τη μέση ισχύ πέδησης, όσο και τη μέγιστη ισχύ πέδησης. Η μέση
ισχύς καθορίζεται από τον κύκλο λειτουργίας του κινητήρα, δηλαδή από τη διάρκεια του
διαστήματος πέδησης σε σχέση με την συνολική διάρκεια του κύκλου λειτουργίας. Η μέγιστη
ισχύς καθορίζεται από τη ροπή πέδησης, που σημαίνει ότι όσο χρόνο διαρκεί η πέδηση, η
αντίσταση πέδησης θα πρέπει να μπορεί να απορροφήσει την ενέργεια πέδησης. Ειδικότερα,
για την επιλογή την αντίστασης πέδησης θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζει ο
εκάστοτε κατασκευαστής. Η μέγιστη ισχύς πέδησης ενός κινητήριου συστήματος ενός κινητήρα
δίνεται από τη σχέση:
𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

(6.23)

Κατά κανόνα, η μέγιστη ισχύς πέδησης του κινητήρα 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 εμφανίζεται τη στιγμή που ο
κινητήρας αρχίζει να επιβραδύνει από τη μέγιστη ταχύτητά του. Εάν το κινητήριο σύστημα

αποτελείται από έναν ανορθωτή και περισσότερους του ενός αντιστροφείς, τότε θα πρέπει να
ελεγχθεί πόσοι κινητήρες θα επιβραδύνουν ταυτόχρονα. Η μέση ισχύς πέδησης υπολογίζεται
σύμφωνα με τον τύπο:
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όπου:

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

∑𝑖𝑖

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜_𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑖𝑖_𝐴𝐴 − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑖𝑖_𝐸𝐸
⋅ 𝛥𝛥𝑡𝑡𝑖𝑖
2
⋅ 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

(6.24)

�𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑖𝑖_𝐴𝐴 − 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑖𝑖_𝐸𝐸 �⁄2 η μέση ισχύς πέδησης στο χρονικό διάστημα 𝛥𝛥𝑡𝑡𝑖𝑖 (Α η αρχική και
Ε η τελική τιμή) και 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 η περίοδος του κύκλου λειτουργίας.

Στην παραπάνω εξίσωση χρησιμοποιούνται μόνο οι αρνητικές τιμές της ισχύος. Αν

περισσότεροι αντιστροφείς είναι συνδεδεμένοι στον ίδιο ανορθωτή, τότε η μέση τιμή προκύπτει
προσθέτοντας τις μέσες τιμές των επιμέρους αντιστροφέων. Η μέση ισχύς μπορεί να
υπολογιστεί και μέσω της ενέργειας πέδησης, η οποία προκύπτει από το διάγραμμα της ισχύος
πέδησης, από την εξίσωση:
𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
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(6.25)
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Κεφάλαιο 7

Διαστασιολόγηση Συστημάτων
Ηλεκτροκίνησης με Φορτία Σταθερής
Ροπής
Ο ανελκυστήρας του Σχ. 7.1 κινείται από έναν επαγωγικό κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα
(IM) και ενός κιβωτίου ταχυτήτων με βαθμό απόδοσης 𝜂𝜂𝐺𝐺 και λόγο ταχυτήτων 𝑖𝑖. Το βάρος του
θαλάμου και του ωφέλιμου φορτίου αντισταθμίζεται από το αντίβαρο που κρέμεται στην

απέναντι πλευρά της τροχαλίας διαμέτρου 𝐷𝐷. Επίσης, ο ανελκυστήρας συνδέεται με σταθερό

σημείο μέσω ενός αναρτημένου συρματόσχοινου. Τα δεδομένα για το κινητήριο σύστημα του
ανελκυστήρα παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.1.

Σχήμα 7.1: Σχηματικό διάγραμμα του κινητήριου συστήματος του ανελκυστήρα
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Πίνακας 7.1: Δεδομένα κίνησης του ανελκυστήρα
Ωφέλιμη μάζα ατόμων, 𝑚𝑚𝑄𝑄
Μάζα θαλάμου, 𝑚𝑚𝐹𝐹
Μάζα αντίβαρου, 𝑚𝑚𝐺𝐺 (= 𝑚𝑚𝐹𝐹 + 𝑚𝑚𝑄𝑄 ⁄2 )
Μάζα αντίβαρου, 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
Μάζα αναρτημένου συρματόσχοινου, 𝑚𝑚𝐻𝐻𝐻𝐻
Διάμετρος τροχαλίας, 𝐷𝐷
Λόγος κιβωτίου ταχυτήτων, 𝑖𝑖
Βαθμός απόδοσης κιβωτίου ταχυτήτων, 𝜂𝜂𝐺𝐺
Μέγιστη γραμμική ταχύτητα κίνησης, 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
Μέγιστη επιτάχυνση, 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
Ονομαστική ισχύς κινητήρα, 𝑃𝑃𝑛𝑛
Ονομαστικό ρεύμα κινητήρα, 𝐼𝐼𝑛𝑛
Ονομαστική ροπή κινητήρα, 𝑇𝑇𝑛𝑛
Ονομαστική ταχύτητα κινητήρα, 𝑛𝑛𝑛𝑛
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης κινητήρα, 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑛𝑛
Ροπή αδράνειας δρομέα, 𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
Ροπή αδράνειας λοιπών στρεφόμενων εξαρτημάτων, 𝐽𝐽𝐻𝐻
Μέγιστη κατακόρυφη μετακίνηση θαλάμου, ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

1080 𝑘𝑘𝑘𝑘
1200 𝑘𝑘𝑘𝑘
1740 𝑘𝑘𝑘𝑘
48,3 𝑘𝑘𝑘𝑘
28,75 𝑘𝑘𝑘𝑘
0,64 𝑚𝑚
35
0,69
1,25 𝑚𝑚⁄𝑠𝑠
0,9 𝑚𝑚⁄𝑠𝑠 2
13,5 𝑘𝑘𝑘𝑘
33,5 𝐴𝐴
94 𝑁𝑁𝑁𝑁
1455 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
0,89
0,21 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2
132,7 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2
23 𝑚𝑚

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή ο κινητήρας θεωρείται δεδομένος, οπότε θα εξεταστεί εάν
ικανοποιεί τις απαιτήσεις κίνησης του φορτίου και ταυτόχρονα εάν είναι θερμικά αποδεκτή η
λειτουργία του. Επιπλέον, με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο,
θα επιλεγεί ο μετατροπέας συχνότητας του κινητήριου συστήματος.

7.1 Θεωρητικοί Υπολογισμοί
1. Λειτουργία ανύψωσης υπό πλήρες φορτίο και σταθερή ταχύτητα
Κατά τη λειτουργία αυτή, που φαίνεται στο διπλανό σχήμα, η
δύναμη ανύψωσης θα είναι:
𝐹𝐹𝐻𝐻 = �1,02�𝑚𝑚𝐹𝐹 + 𝑚𝑚𝑄𝑄 � + 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 0,97𝑚𝑚𝐺𝐺 � ⋅ 𝑔𝑔 ⇒

𝐹𝐹𝐻𝐻 = [1,02(1200 + 1080) + 48,3 − 0,97 ⋅ 1740] ⋅ 9,81 ⇒
𝐹𝐹𝐻𝐻 = 6730,6 𝑁𝑁

όπου οι συντελεστές 1,02 και 0,97 χρησιμοποιούνται σε
πρακτικές εφαρμογές για λόγους ασφαλείας.
Η ροπή φορτίου καθορίζεται από τη δύναμη 𝐹𝐹𝐻𝐻 και από την
ακτίνα της τροχαλίας:
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𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝐹𝐹𝐻𝐻 ⋅

𝐷𝐷
0,64
= 6730,6 ⋅
= 2153,8 𝑁𝑁𝑁𝑁
2
2

Ο κινητήρας αντιλαμβάνεται διαφορετική ροπή λόγω της διαφορετικής περιστροφικής
ταχύτητας, εξαιτίας του κιβωτίου ταχυτήτων, αλλά και λόγω των απωλειών που αυτό εμφανίζει.
Έτσι, έχουμε:
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
2153,8
=
= 89,18 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖 ⋅ 𝜂𝜂𝐺𝐺 35 ⋅ 0,69

Η ισχύς στον άξονα του κινητήρα θα έχει τιμή:

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐹𝐹𝐻𝐻 ⋅ 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 6730,6 ⋅ 1,25
=
=
= 12,2 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝜂𝜂𝐺𝐺
𝜂𝜂𝐺𝐺
0,69

Αρχικά, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι η λειτουργία του κινητήρα είναι αποδεκτή αφού
𝑃𝑃𝑛𝑛 = 13,5 𝑘𝑘𝑘𝑘 και ο κινητήρας θα λειτουργεί σε κύκλο λειτουργίας με διακοπτόμενη φόρτιση και

διαστήματα παύσης της λειτουργίας του.

Η περιστροφική ταχύτητα του κινητήρα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ταχύτητα 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 του

φορτίου είναι:

𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑖𝑖 ⋅ 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑖𝑖 ⋅

𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 60
1,25 ⋅ 60
= 35 ⋅
= 1305 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜋𝜋 ⋅ 0,64
2𝜋𝜋 ⋅ (𝐷𝐷⁄2)

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, δεδομένου ότι ο κινητήρας είναι τετραπολικός
(αφού 𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1455 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟), αν συνδεθεί απευθείας στο δίκτυο, τότε θα λειτουργήσει με ολίσθηση:
𝑠𝑠 =

1500 − 1305
⋅ 100% = 13%
1500

η οποία είναι πολύ μεγάλη, προκαλώντας αντίστοιχα μεγάλες απώλειες στο δρομέα του
κινητήρα. Έτσι, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα οδήγησης μεταβλητής συχνότητας,
που θα ρυθμίζει τη συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας του κινητήρα. Ο δεδομένος
τετραπολικός κινητήρας θα πρέπει να τροφοδοτείται μέσω του μετατροπέα με συχνότητα:

𝑓𝑓 = 50 ⋅

1305
= 43,5 𝐻𝐻𝐻𝐻
1500

Εάν είχαμε επιλέξει ένα κινητήρα έξι πόλων, τότε η σύγχρονη ταχύτητα θα ήταν 1000 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,

οπότε ο κινητήρας θα λειτουργούσε στην περιοχή σταθερής ισχύος, και λόγω της εξασθένησης
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πεδίου, θα απαιτούσε περισσότερο ρεύμα (άρα θα είχε και περισσότερες απώλειες) για την
παραγωγή της ίδιας ροπής. Επομένως, μπορεί κανείς να διακρίνει το σημαντικότερο
πλεονέκτημα της χρήσης VFDs, αυτό της εξοικονόμησης ενέργειας.
2. Λειτουργία καθόδου υπό πλήρες φορτίο και σταθερή ταχύτητα
Κατά τη λειτουργία αυτή, που φαίνεται στο διπλανό
σχήμα, η μηχανή λειτουργεί σε κατάσταση πέδησης,
αφού �𝑚𝑚𝐹𝐹 + 𝑚𝑚𝑄𝑄 � > 𝑚𝑚𝐺𝐺 και 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑔𝑔. Τότε, η ροπή και

η ισχύς εξόδου του κινητήρα αντίστοιχα θα είναι:

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
και

𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
2153,8
⋅ 𝜂𝜂𝐺𝐺 =
⋅ 0,69 = 42,46 𝑁𝑁
𝑖𝑖
35

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ⋅ 𝜂𝜂𝐺𝐺 = −𝐹𝐹𝐻𝐻 ⋅ 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜂𝜂𝐺𝐺 ⇒

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −6730,6 ⋅ 1,25 ⋅ 0,69 = −5,8 𝑘𝑘𝑘𝑘
Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει επιστροφή ενέργειας από τον κινητήρα στο drive.
Συγκεκριμένα, η δυναμική ενέργεια του συστήματος των μαζών, κατά την κάθοδο του φορτίου
μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια. Η κινητική αυτή ενέργεια, μειωμένη κατά το βαθμό
απόδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, κινεί το δρομέα της μηχανής, η οποία πλέον
συμπεριφέρεται ως γεννήτρια. Μέσω της ηλεκτρομηχανικής μετατροπής της ενέργειας στη
μηχανή, θα υπάρξει ροή ηλεκτρικής ενέργειας από τη γεννήτρια στο DC ζυγό μέσω του
αντιστροφέα τεσσάρων τεταρτημορίων. Αργότερα, θα εξετάσουμε τους τρόπους διαχείρησης
αυτής της ενέργειας.
3. Υπολογισμός της ροπής του κινητήρα κατά την επιτάχυνση και κατά την
επιβράδυνση
Όταν το σύστημα επιταχύνει ή επιβραδύνει ασκούνται, επιπρόσθετα της ωφέλιμης ροπής
(ροπή φορτίου), και ροπές για την επιτάχυνση ή επιβράδυνση των στρεφόμενων μαζών.
Στρεφόμενες γύρω από τον άξονα της τροχαλίας, άρα και του κινητήρα, μάζες είναι ο θάλαμος
(με το ωφέλιμο φορτίο), το συρματόσχοινο, ο δρομέας του κινητήρα, και οι λοιπές στρεφόμενες
μάζες (π.χ. χειροτροχός) του συστήματος.
Η γωνιακή επιτάχυνση του κινητήρα υπολογίζεται ως εξής:
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𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑖𝑖 ⋅ 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑖𝑖 ⋅
Η ροπή επιτάχυνσης του δρομέα είναι:

𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0,9
= 35 ⋅
= 98,44 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟⁄𝑠𝑠 2
𝐷𝐷⁄2
0,64⁄2

𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,21 ⋅ 98,44 = 20,67 𝑁𝑁𝑁𝑁
Ομοίως πρέπει να υπολογίσουμε τη ροπή επιτάχυνσης του συνολικού φορτίου. Για να γίνει
αυτό θα πρέπει να υπολογίσουμε τη ροπή αδράνειάς του ως προς τον άξονα περιστροφής. Η
συνολική μάζα του φορτίου είναι:

� 𝑚𝑚 = 1,02 ⋅ �𝑚𝑚𝐹𝐹 + 𝑚𝑚𝑄𝑄 + 𝑚𝑚𝐺𝐺 + 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑚𝑚𝐻𝐻𝐻𝐻 � ⇒

� 𝑚𝑚 = 1,02 ⋅ (1200 + 1080 + 1740 + 48,3 + 28,75) = 4180 𝑘𝑘𝑘𝑘
με τον συντελεστή 1,02 να χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας. Το συνολικό φορτίο
περιστρέφεται γύρω από την τροχαλία διαμέτρου 𝐷𝐷. Έτσι, η ροπή αδράνειάς του θα είναι:
𝐷𝐷 2
0,64 2
𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = � 𝑚𝑚 ⋅ � � = 4180 ⋅ �
� = 428 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2
2
2

Η ροπή επιτάχυνσης του φορτίου ως προς τον άξονα του κινητήρα δίνεται από τη σχέση:

𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = (𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝐽𝐽𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ) ⋅ 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = (428 + 132,7) ⋅

0,9
= 1577 𝑁𝑁𝑁𝑁
0,64⁄2

Επειδή οι τιμές της επιτάχυνσης και της επιβράδυνσης είναι ίσες, ίσες θα είναι και οι αντίστοιχες
ροπές:
και

𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑇𝑇𝑏𝑏_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

Κατά την άνοδο, η απαιτούμενη ροπή που πρέπει να αναπτύξει ο κινητήρας για την
επιτάχυνση του πλήρους φορτίου είναι:

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + �𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 � ⋅
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1
⇒
𝑖𝑖 ⋅ 𝜂𝜂𝐺𝐺

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 20,67 + (2153,8 + 1577) ⋅

1
= 175,2 𝑁𝑁𝑁𝑁
35 ⋅ 0,69

Κατά την άνοδο, η απαιτούμενη ροπή που πρέπει να αναπτύξει ο κινητήρας για την
επιβράδυνση του πλήρους φορτίου είναι:

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −𝑇𝑇𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + �𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝑇𝑇𝑏𝑏_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 � ⋅

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −20,67 + (2153,8 − 1577) ⋅

1
⇒
𝑖𝑖 ⋅ 𝜂𝜂𝐺𝐺

1
= 3,2 𝑁𝑁𝑁𝑁
35 ⋅ 0,69

Κατά τη κάθοδο, η απαιτούμενη ροπή που πρέπει να αναπτύξει ο κινητήρας για την
επιτάχυνση του πλήρους φορτίου είναι:

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + �𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 � ⋅

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −20,67 + (2153,8 − 1577) ⋅

𝜂𝜂𝐺𝐺
⇒
𝑖𝑖

0,69
= −9,3 𝑁𝑁𝑁𝑁
35

Κατά τη κάθοδο, η απαιτούμενη ροπή που πρέπει να αναπτύξει ο κινητήρας για την
επιβράδυνση του πλήρους φορτίου είναι:

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + �𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑇𝑇𝑏𝑏_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 � ⋅

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 20,67 + (2153,8 + 1577) ⋅

𝜂𝜂𝐺𝐺
⇒
𝑖𝑖

0,69
= 94,22 𝑁𝑁𝑁𝑁
35

Η ροπή αυτή αναπτύσσεται όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε κατάστασης πέδησης. Επομένως,
η μέγιστη ροπή στον άξονα του κινητήρα εμφανίζεται όταν αυτός επιταχύνει υπό πλήρες
φορτίο κατά την άνοδο, ενώ η μέγιστη ροπή πέδησης εμφανίζεται όταν ο κινητήρας
επιβραδύνει υπό πλήρες φορτίο κατά την κάθοδο.
4. Εξαγωγή του προφίλ ταχύτητας του κινητήρα
Οι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης είναι:

𝑡𝑡𝑎𝑎 = 𝑡𝑡𝑏𝑏 =

𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 1,25
=
= 1,39 𝑠𝑠
𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0,9
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Ο κινητήρας παύει να λειτουργεί μεταξύ ανόδου και καθόδου. Το χρονικό αυτό διάστημα
αντιστοιχεί στο άνοιγμα της πόρτας του ανελκυστήρα, την αποβίβαση και επιβίβαση ατόμων,
και το κλείσιμό της πόρτας και θεωρούμε ότι έχει τιμή:
𝑡𝑡𝑝𝑝 = 8 𝑠𝑠
Τόσο κατά την άνοδο, όσο και κατά την κάθοδο, το χρονικό διάστημα κίνησης με σταθερή
ταχύτητα υπολογίζεται ως εξής:

𝑡𝑡𝑐𝑐 =

ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑡𝑡𝑎𝑎 23 − 1,25 ⋅ 1,39
=
= 17 𝑠𝑠
𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
1,25

οπότε ο συνολικός χρόνος ανόδου (ή καθόδου) θα είναι:

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 2 ⋅ 𝑡𝑡𝑎𝑎 + 𝑡𝑡𝑐𝑐 = 2 ⋅ 1,39 + 17 = 19,78 𝑠𝑠

Ένας πλήρης κύκλος (κύκλος λειτουργίας) ανόδου – καθόδου διαρκεί:
𝑇𝑇 = 2 ⋅ �𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑡𝑡𝑝𝑝 � = 2 ⋅ (19,78 + 8) = 55,56 𝑠𝑠
Το προφίλ ταχύτητας του κινητήρα παρουσιάζεται στο Σχ. 7.2

Σχήμα 7.2: Προφίλ ταχύτητας
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5. Θερμικός έλεγχος του κινητήρα
Αρχικά, θα ελεγχθεί αν ο κινητήρας τηρεί τα δυναμικά όρια, δηλαδή αν είναι σε θέση να
αναπτύξει κάθε ροπή που απαιτείται από το φορτίο. Η μέγιστη τιμή της ροπής είναι 175,2 𝑁𝑁𝑁𝑁

και η ονομαστική ροπή του κινητήρα είναι 94 𝑁𝑁𝑁𝑁. Εφόσον δεν μας δίνεται η μέγιστη ροπή του
κινητήρα, θα θεωρήσουμε ότι είναι τουλάχιστον διπλάσια της ονομαστικής, το οποίο γενικά
ισχύει σε όλους τους κινητήρες. Ιδιαίτερα, οι κινητήρες κλάσης σχεδίασης D κατά NEMA, που

συνήθως χρησιμοποιούνται σε ανελκυστήρες, έχουν τυπικές τιμές της ροπής ανατροπής
περίπου 275% της ονομαστικής. Άρα, η μέγιστη ροπή του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον
188 𝑁𝑁𝑁𝑁, οπότε θα μπορεί να εξυπηρετήσει το φορτίο.

Ο πλήρης κύκλος λειτουργίας του κινητήρα περιλαμβάνει έντονη καταπόνηση κατά την

εκκίνηση, διάστημα σταθερής ταχύτητας, πέδηση και παύση λειτουργίας, δηλαδή ταιριάζει
στον τυποποιημένο κύκλο λειτουργίας S5. Έτσι, για τον θερμικό έλεγχο του κινητήρα θα
υπολογιστεί η ισοδύναμη RMS τιμή της ροπής του κινητήρα στη διάρκεια μιας περιόδου και θα
συγκριθεί με την ονομαστική του ροπή. Από το προφίλ ροπής (Σχ. 7.3) του κινητήρα
παίρνουμε:

2
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
=

2
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

=

2
∑𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖
⋅ 𝑡𝑡𝑖𝑖

𝑇𝑇

⇒

175,22 ⋅ 1,39 + 89,182 ⋅ 17 + 3,22 ⋅ 1,39 + 9,32 ⋅ 1,39 + 42,462 ⋅ 17 + 94,222 ⋅ 1,39
55,56
⇒ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 63 𝑁𝑁𝑁𝑁

Επομένως, επειδή 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 < 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑛𝑛 τα θερμικά όρια κατά τη λειτουργία του κινητήρα

ικανοποιούνται.

Σχήμα 7.3: Προφίλ ροπής
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6. Επιλογή του μετατροπέα συχνότητας
Ο μετατροπέας θα επιλεγεί με βάση τα εξής κριτήρια:
• Το ονομαστικό ρεύμα του μετατροπέα να είναι μεγαλύτερο από το ονομαστικό ρεύμα του
κινητήρα.
• Το μέγιστο ρεύμα του κινητήρα να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα του
μετατροπέα.
Ο υπολογισμός του μέγιστου ρεύματος του κινητήρα θα γίνει προσεγγιστικά από τις Εξισώσεις
(6.6) - (6.8). Το μέγιστο ρεύμα του κινητήρα απαιτείται στα σημεία που αναπτύσσεται η μέγιστη
ροπή, οπότε για 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 3 ⋅ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑛𝑛 , cos 𝜑𝜑𝑛𝑛 = 0,84 και 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 = 175,2 𝑁𝑁𝑁𝑁 έχουμε:
𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝑛𝑛 �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜑𝜑𝑛𝑛 ) + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜑𝜑𝑛𝑛 ) ���

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2
𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2
� − 1 − ��
� −�
� �� ⇒
𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑛𝑛

𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 = 33,5 ⋅ ��1 − 0,842 + 0,84 ⋅ ��32 − 1 − �32 − �

175,2 2
� �� ⇒
94

𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 = 33,5 ⋅ (0,5426 + 0,84 ⋅ [2,8284 − 2,3508 ]) ⇒
𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 = 31,6 𝐴𝐴

και
𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝑛𝑛 �

επομένως

𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
� 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜑𝜑𝑛𝑛 ) ⇒
𝑇𝑇𝑛𝑛

𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠 = 33,5 ⋅ �

175,2
� ⋅ 0,84 = 52,4 𝐴𝐴
94

2
2
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = �𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠
+ 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠
⇒

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = �31,62 + 52,42 = 61,2 𝐴𝐴
Το ρεύμα του κινητήρα μπορεί να προκύψει και από την προσεγγιστική Εξ. (6.4), θεωρώντας
λειτουργία στην περιοχή σταθερής ροπής (άρα 𝑘𝑘𝑛𝑛 = 1) και υποθέτοντας ότι το ονομαστικό
ρεύμα μαγνήτισης είναι:

𝐼𝐼𝜇𝜇 _𝑛𝑛 = 𝐼𝐼𝑛𝑛 �1 − cos 𝜑𝜑𝑛𝑛 = 33,5 ⋅ �1 − 0,84 = 0,4
Έτσι, έχουμε:
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𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑛𝑛 ��

𝐼𝐼𝜇𝜇 _𝑛𝑛 2
𝐼𝐼𝜇𝜇 _𝑛𝑛 2
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2
� ⋅ �1 − �
� �+�
� ⇒
𝑇𝑇𝑛𝑛
𝐼𝐼𝑛𝑛
𝐼𝐼𝑛𝑛

𝐼𝐼 = 33,5 ⋅ ��

175,2 2
� ⋅ (1 − 0,42 ) + 0,42 = 58,8 𝐴𝐴
94

Από τον κατάλογο D 31.1 της Siemens και από τη σειρά των στάνταρ αντιστροφέων
SINAMICS G120 επιλέγουμε τον αντιστροφέα: 6SL3210 − 1PE24 − 5UL0 με:
• τάση τροφοδοσίας: 3 − 𝑝𝑝ℎ 380 − 480 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐴𝐴

• ονομαστική ισχύ: 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝑛𝑛 = 22 𝑘𝑘𝑘𝑘

• ονομαστικό ρεύμα εξόδου: 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝑛𝑛 = 45 𝐴𝐴

• δυνατότητα υπερφόρτισης για 3 δευτερόλεπτα σε κύκλους λειτουργίας μέχρι 300
δευτερολέπτων με μέγιστο ρεύμα: 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝑂𝑂𝑂𝑂 = 1,5 ⋅ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝑛𝑛 = 67,5 𝐴𝐴
Λόγω των υψηλών απαιτήσεων κίνησης (ο ανελκυστήρας πρέπει να σταμάτα σε καθορισμένα
σημεία και να επιταχύνει/επιβραδύνει ομαλά και ελεγχόμενα), για τον έλεγχο του μετατροπέα
θα χρησιμοποιηθεί διανυσματικός έλεγχος με ανάδραση ταχύτητας. Σε σχέση με το βαθμωτό
έλεγχο, εκτός των βελτιωμένων χαρακτηριστικών ελέγχου, έχει τη δυνατότητα περιορισμού του
ρεύματος, το οποίο είναι επιθυμητό σε κινητήρια συστήματα ανύψωσης λόγω της σχετικά
υψηλής ροπής επιτάχυνσης.
7. Υπολογισμός της ισχύος πέδησης και διαστασιολόγηση της αντίστασης πέδησης
Κατά τις περιόδους πέδησης επιστρέφεται ισχύς από το σύστημα του ανελκυστήρα προς τον
ηλεκτρικό κινητήρα, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να λειτουργεί ως γεννήτρια. Η μέγιστη τιμή
της ισχύος πέδησης εμφανίζεται όταν ο κινητήρας επιβραδύνει από τη μέγιστη ταχύτητά του
(1305 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 136,66 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟⁄𝑠𝑠 ) κατά την κάθοδο. Επομένως, η μέγιστη στιγμιαία μηχανική ισχύς

αντιστοιχεί σε ροπή 94,22 𝑁𝑁𝑁𝑁 και έχει τιμή:

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −94,22 ⋅ 136,66 = −12,88 𝑘𝑘𝑘𝑘
Η ισχύς αυτή εμφανίζεται στον άξονα του κινητήρα και μειώνεται γραμμικά (λόγω της σταθερής
επιβράδυνσης – μείωσης της ταχύτητας και της σταθερής ροπής) στο μηδέν μέσα σε χρόνο
𝑡𝑡𝑏𝑏 = 1,39 𝑠𝑠 που διαρκεί η φάση της επιβράδυνσης κατά την κάθοδο. Η ηλεκτρική ισχύς που

φτάνει στους ακροδέκτες του κινητήρα είναι μειωμένη κατά το βαθμό απόδοσής του. Έτσι, αν
θεωρήσουμε το βαθμό απόδοσης σταθερό για όλη την περιοχή ισχύος, τότε η μέγιστη ισχύς
πέδησης στους ακροδέκτες του κινητήρα θα είναι:
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𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_max _ac = 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 ⋅ 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑛𝑛 = −12,88 ⋅ 0,89 = −11,46 𝑘𝑘𝑘𝑘
Εκτός από τη φάση της επιβράδυνσης κατά την κάθοδο, πέδηση έχουμε και κατά τη φάση της
καθόδου με σταθερή ταχύτητα όπου η μηχανική ισχύς υπολογίστηκε παραπάνω και έχει τιμή
−5,8 𝑘𝑘𝑘𝑘. Ομοίως, η αντίστοιχη ισχύς στους ακροδέκτες του κινητήρα θα είναι:
𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 _ac = 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ⋅ 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑛𝑛 = −5,8 ⋅ 0,89 = −5,16 𝑘𝑘𝑘𝑘

Επομένως, μπορούμε να σχεδιάσουμε το διάγραμμα της ισχύος πέδησης, όπως φαίνεται στο
Σχ. 7.4, και μέσω αυτού να υπολογίσουμε την ενέργεια πέδησης. Η ενέργεια πέδησης ισούται
με το γραμμοσκιασμένο εμβαδόν:

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏

1
𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 _ac ⋅ 𝑡𝑡𝑘𝑘 + ⋅ 𝑡𝑡𝑏𝑏 ⋅ 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_max _ac ⇒
2
1
= 5,16 ⋅ 17 + ⋅ 1,39 ⋅ 11,46 = 95,7 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑠𝑠 = 0,0267 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
2

Σχήμα 7.4: Διάγραμμα ισχύος πέδησης
Για τη διαχείριση της ενέργειας πέδησης κρίνεται προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα
δυναμικής πέδησης (dynamic braking). Όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος
παρατηρηθεί αύξηση της τάσης του πυκνωτή εξομάλυνσης, τότε συνδέεται παράλληλα με τον
πυκνωτή μια αντίσταση, η οποία απλά καταναλώνει, υπό μορφή θερμότητας, την ενέργεια
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πέδησης. Όταν η τάση του πυκνωτή πέσει πάλι στα φυσιολογικά επίπεδα (ιδανικά √2 ⋅ 𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿 ),
τότε ο κλάδος της αντίστασης αποσυνδέεται.

Για την ορθή επιλογή της αντίστασης πέδησης, εκτός της μέγιστης ισχύος πέδησης, χρειάζεται
και ο υπολογισμός της μέσης ισχύος πέδησης. Αυτή ισούται με:

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏
95,7
=
= 1,72 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑇𝑇
55,56

Έτσι, από τον ίδιο κατάλογο που επιλέξαμε τον αντιστροφέα (Siemens D 31.1), επιλέγουμε
την αντίσταση πέδησης JJY: 023424020001, με:

• αντίσταση: 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏 = 15 𝛺𝛺

• ονομαστική ισχύ (συνεχή ισχύ πέδησης): 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1,85 𝑘𝑘𝑘𝑘 και
• μέγιστη ισχύ (μέγιστη ισχύ πέδησης): 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 37 𝑘𝑘𝑘𝑘

7.2 Μοντελοποίηση του συστήματος στο PSIM
Το σχηματικό διάγραμμα του συστήματος ηλεκτροκίνησης παρουσιάζεται στο Σχ. 7.5. Τα
στοιχεία του κυκλώματος ισχύος συνδέονται με κόκκινες γραμμές, ενώ αυτά του κυκλώματος
ελέγχου και μετρήσεων με πράσινες γραμμές.
Η τοπολογία του κυκλώματος ισχύος είναι ίδια με αυτή που περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 3
για τον έλεγχο των επαγωγικών κινητήρων. Αυτό που αλλάζει, ανάλογα με την εκάστοτε
εφαρμογή, είναι οι παράμετροι (ροπή φορτίου, ροπή αδράνειας) του φορτίου και οι παράμετροι
του κινητήρα για να μπορούν κάθε φορά να το ικανοποιήσουν.
Η τοπολογία του κυκλώματος ελέγχου εξαρτάται από το είδος και την τεχνική του ελέγχου
που θα πραγματοποιηθεί. Το κύκλωμα ελέγχου είναι υπεύθυνο για την παραγωγή των παλμών
των διακοπτικών στοιχείων του αντιστροφέα, και επιπλέον, λόγω του ότι εφαρμόζεται έλεγχος
κλειστού βρόχου, για τη μέτρηση ορισμένων ποσοτήτων του κυκλώματος ισχύος.
Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, θα εφαρμοστεί ο έμμεσος έλεγχος προσανατολισμένου
πεδίου, αφού απαιτείται γρήγορος και ακριβής έλεγχος της ταχύτητας, ώστε ο ανελκυστήρας
να σταματά στις καθορισμένες θέσεις. Γενικά, αν μπορούσαν να γίνουν κάποιες υποχωρήσεις
όσον αφορά την απόκριση του κινητήρα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και βαθμωτός
έλεγχος. Η τεχνική διαμόρφωσης που θα υλοποιηθεί είναι αυτή του ελέγχου του εύρους ζώνης
του ρεύματος του κινητήρα (current hysteresis modulation).
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Σχήμα 7.5: Σχηματικό διάγραμμα του συστήματος κίνησης του ανελκυστήρα
Στη συνέχεια, θα αναφερθούν όλα τα επιμέρους μπλοκ που απαρτίζουν το συνολικό σύστημα.
1. Πηγή Ισχύος
Πρόκειται για μια τριφασική πηγή τάσης. Οι τρεις φάσεις είναι συμμετρικές και συνδεδεμένες
σε αστέρα, με γειωμένο το κοινό τους άκρο. Η RMS τιμή της πολικής τάσης τίθεται 𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿 = 400 𝑉𝑉

και η συχνότητα της τάσης 50 𝐻𝐻𝐻𝐻, που είναι οι τυπικές τιμές του Ευρωπαϊκού δικτύου

ηλεκτροδότησης. Για κινητήρες χαμηλής τάσης που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές
εφαρμογές μεγαλύτερης ισχύος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η επόμενη τυποποιημένη
παροχή 690𝑉𝑉, 50𝐻𝐻𝐻𝐻.

2. Τριφασικός Ανορθωτής (Rectifier)
Θα χρησιμοποιηθεί η έτοιμη τριφασική ανορθωτική γέφυρα από τη βιβλιοθήκη του
προγράμματος PSIM. Οι δίοδοι θεωρούνται ιδανικές, δηλαδή παρουσιάζουν μηδενική πτώση
κατά την αγωγή και άπειρη αντίσταση κατά την αποκοπή.
3. DC ζυγός και αντίσταση πέδησης (DC bus and Breaking Chopper)
Έχοντας θεωρήσει ιδανική πηγή τάσης, δηλαδή με μηδενική αυτεπαγωγή, η μετάβαση από τη
μια ομάδα διόδων στην επόμενη θα είναι ακαριαία. Συνεπώς, η τάση εξόδου του ανορθωτή θα
είναι σταθερή και ανεξάρτητη του ρεύματος φορτίου 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷 :
𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 = 1,35 ⋅ 𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿 = 1,35 ⋅ 400 = 540 𝑉𝑉
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Σχήμα 7.6: Μπλοκ της τριφασικής πηγής τάσης, της ανορθωτικής γέφυρας και του DC ζυγού
Η τάση αντοχής του πυκνωτή θα ισούται με τη μέγιστη τάση υπό κανονική λειτουργία, δηλαδή:
𝑉𝑉𝐶𝐶_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = √2 ⋅ 𝑉𝑉𝐿𝐿𝐿𝐿 = √2 ⋅ 400 = 565,68 𝑉𝑉
Η διαστασιολόγιση του πυκνωτή εξομάλυνσης θα γίνει με κριτήριο τη μέγιστη επιθυμητή
κυμάτωση της συνεχούς τάσης εξόδου του ανορθωτή. Έτσι, εάν η επιθυμητή κυμάτωση της
συνεχούς τάσης είναι 5 𝑉𝑉, τότε η χωρητικότητά του δίνεται προσεγγιστικά από τη σχέση:
𝐶𝐶 =

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
27000
=
= 16,67 𝑚𝑚𝑚𝑚
12 ⋅ 𝑓𝑓 ⋅ 𝛥𝛥𝛥𝛥 ⋅ 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 12 ⋅ 50 ⋅ 5 ⋅ 1,35 ⋅ 400

Στις περιπτώσεις πέδησης του κινητήρα, η ισχύς επιστρέφει από την AC πλευρά του inverter
στη DC πλευρά. Για να μην έχουμε ανύψωση της τάσης του πυκνωτή, και πιθανόν καταστροφή
του, κάθε χρονική στιγμή η τάση του μετριέται και συγκρίνεται με την τιμή της τάση αντοχής
του. Εάν είναι μεγαλύτερη, τότε κλείνει ο (ιδανικός) διακόπτης του παράλληλου κλάδου και η
ενέργεια αυτή καταναλώνεται στην αντίσταση πέδησης. Η διαστασιολόγιση της αντίστασης
πέδησης έγινε παραπάνω. Στο Σχ. 7.6 παρουσιάζονται όλα τα προαναφερθέντα μπλοκ.
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4. Αντιστροφέας (Inverter)
Πρόκειται για έναν αντιστροφέα τριών σκελών, δύο επιπέδων (three-leg, two-level).
Αποτελείται από έξι διακοπτικά στοιχεία IGBT, με ενσωματωμένες αντιπαράλληλες διόδους,
τα οποία βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του προγράμματος. Όλα τα στοιχεία θεωρούνται ιδανικά.
5. Κινητήρας
Για το μοντέλο του κινητήρα θα χρησιμοποιηθεί το έτοιμο μπλοκ του επαγωγικού κινητήρα
βραχυκυκλωμένου κλωβού από τη βιβλιοθήκη του PSIM. Το μπλοκ διαθέτει 3 ηλεκτρικές
συνδέσεις που αντιστοιχούν στις τρεις φάσεις της τάσης τροφοδοσίας και μια μηχανική
σύνδεση που συμβολίζει το μηχανικό άξονα του κινητήρα. Τα τυλίγματα του κινητήρα είναι
συνδεδεμένα σε αστέρα. Το μπλοκ αυτό δέχεται ως εισόδους τις παραμέτρους του ισοδύναμου
μονοφασικού κυκλώματός του κινητήρα (ανηγμένες στο στάτη), τον αριθμό των πόλων και τη
ροπή αδράνειάς του.
Γενικά, οι ηλεκτρικές παράμετροι του κινητήρα δεν δίνονται στους καταλόγους των
κατασκευαστών, αλλά προσδιορίζονται από διάφορα πειράματα (πείραμα ακινητοποιημένου
δρομέα, πείραμα λειτουργίας εν κενώ). Εδώ θα χρησιμοποιηθούν οι pu τιμές του Πίνακα 7.2
Πίνακας 7.2: Παράμετροι ισοδύναμου μονοφασικού κυκλώματος (σε pu)
𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑋𝑋𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑟𝑟
𝑋𝑋𝑟𝑟
𝑋𝑋𝑚𝑚

0,01
0,07
0,06
0,05
6

Η ροπή αδράνειας του κινητήρα και ο αριθμός των πόλων του είναι δεδομένα και δίνονται στον
Πίνακα 7.1. Στο Σχ. 7.7 παρουσιάζεται το σχηματικό διάγραμμα του αντιστροφέα, του κινητήρα
και των διάφορων μετρητών και αισθητηρίων, μαζί με την καρτέλα εισαγωγής δεδομένων για
το μπλοκ του κινητήρα.
Εδώ φαίνεται και το μπλοκ μετασχηματισμού από το σύστημα 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 στο στρεφόμενο σύστημα

𝑑𝑑𝑑𝑑0 που διαθέτει το PSIM και θα χρειαστεί για την υλοποίηση του διανυσματικού ελέγχου.

Συγκεκριμένα, μιας και θα χρησιμοποιηθεί τεχνική διαμόρφωσης PWM ελέγχου της ζώνης
ρεύματος, αυτό που μετριέται και ελέγχεται είναι τα ρεύματα των τριών φάσεων του στάτη.
6. Μοντέλο Φορτίου (Load Model)
Η ροπή φορτίου του κινητήρα είναι σταθερή, ανεξάρτητη της ταχύτητας περιστροφής.
Συγκεκριμένα, κατά την άνοδο του ανελκυστήρα έχει τιμή 89,18 𝑁𝑁𝑁𝑁 και κατά την κάθοδο

42,46 𝑁𝑁𝑁𝑁.
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Σχήμα 7.7: Αντιστροφέας, κινητήρας, αισθητήρια και μπλοκ μετασχηματισμού των ρευμάτων
του στάτη στο στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς dq0
Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, μεταξύ κινητήρα και τροχαλίας παρεμβάλεται ένα μη ιδανικό
κιβώτιο ταχυτήτων που παρουσιάζει βαθμό απόδοσης 𝜂𝜂𝐺𝐺 . Επειδή το PSIM δεν διαθέτει τέτοιο

μπλοκ, θα χρησιμοποιήσουμε το “mechanical-electrical interface block” που διαθέτει για να

ενσωματώσουμε το μη ιδανικό κιβώτιο ταχυτήτων στο μοντέλο του φορτίου.

Σύμφωνα με το “User Manual” του PSIM, για την επίλυση της βασικής εξίσωσης κίνησης:

(𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )

𝑑𝑑𝜔𝜔𝑚𝑚
= 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑

το PSIM την αντιστοιχίζει με ένα ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα που αποτελείται από δύο
πηγές ρεύματος με τιμές 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 και 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 παράλληλα με δύο πυκνωτές χωρητικότητας 𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 και

𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . Η φασική τάση του ισοδύναμου ηλεκτρικού κυκλώματος αντιστοιχεί στην περιστροφική

ταχύτητα (σε 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟⁄𝑠𝑠 ). Άρα, για την υπολογιστική μηχανή του PSIM η εξίσωση κίνησης είναι

ανάλογη της εξίσωσης:

𝐶𝐶

𝑑𝑑𝑣𝑣𝐶𝐶
= 𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

δηλαδή της εξίσωσης που περιγράφει ένα πυκνωτή. Το μπλοκ “mechanical-electrical interface
block” στηρίζεται στην παραπάνω λογική.
Επομένως, αν ο μηχανικός του κόμβος (M) συνδεθεί στον άξονα ενός κινητήρα και ο
ηλεκτρικός κόμβος (E) σε ένα κατάλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα, τότε οι πηγές ρεύματος του
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ισοδύναμου αυτού ηλεκτρικού κυκλώματος θα ισοδυναμούν με τη ροπή φορτίου, ενώ τυχόν
χωρητικότητες στη ροπή αδράνειας του μηχανικού φορτίου.
Σύμφωνα με την ανάλυση της 7.1.1 η συνολική ροπή αδράνειας του φορτίου ανηγμένη στην
ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα είναι:

′
𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
=

𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 428 + 132,7
=
= 0,4577 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2
𝑎𝑎2
352

οπότε λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό απόδοσης του κιβωτίου ταχύτητων, κατά την άνοδο η
ροπή αδράνειας του φορτίου είναι:
′
′
⁄𝜂𝜂𝑔𝑔 = 0,4577⁄0,69 = 0,6633 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2
𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

ενώ κατά την κάθοδο:
′
′
𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑎𝑎𝑎𝑎
= 𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑔𝑔
⋅ 𝜂𝜂𝑔𝑔 = 0,4577 ⋅ 0,69 = 0,3158 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2

Η πηγή ρεύματος κατά την άνοδο έχει τιμή ίση με τη ροπή φορτίου κατά την άνοδο 89,18 𝑁𝑁𝑁𝑁,

και αντίστοιχα κατά την κάθοδο 42,46 𝑁𝑁𝑁𝑁. Να σημειωθεί ότι το μοντέλο αυτό, που φαίνεται στο
Σχ. 7.8 έχει νόημα μόνο για την προσομοίωση στο πρόγραμμα PSIM.

Load Model
M E

T_load
J_load_1

J_load_2

28

Σχήμα 7.8: Μοντέλο του φορτίου για τις ανάγκες της προσομοίωσης
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7. Κύκλωμα ελέγχου
Αρχικά, μέσω τριών “Current Sensors” μετριέται το στιγμιαίο ρεύμα των τριών φάσεων του
στάτη. Στη συνέχεια αυτές οι μετρήσεις οδηγούνται στο μπλοκ “abc-dq0 Transformation” που
διαθέτει η βιβλιοθήκη του PSIM και μετασχηματίζονται στα ρεύματα 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 και 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 του στρεφόμενου
συστήματος αναφοράς 𝑑𝑑𝑑𝑑0.

Από το “User Manual” του προγράμματος παίρνουμε ότι ο πίνακας μετασχηματισμού είναι

ο εξής:

cos(𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 − 120°)
sin(𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 − 120°)
1⁄2

𝑆𝑆𝑑𝑑
𝜃𝜃
2 cos 𝑚𝑚𝑚𝑚
�𝑆𝑆𝑞𝑞 � = � sin 𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚
3
𝑆𝑆0
1⁄2

cos(𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 + 120°) 𝑆𝑆𝑎𝑎
sin(𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 + 120°) � �𝑆𝑆𝑏𝑏 �
𝑆𝑆𝑐𝑐
1⁄2

ο οποίος, αν συγκριθεί με την Εξ. (2.72), βλέπουμε η δεύτερη γραμμή του θα πρέπει να
πολλαπλασιαστεί με το −1. Για αυτό και στην έξοδο 𝑞𝑞 εισάγεται το μπλοκ “gain” με τιμή −1.

Για την πραγματοποίηση του μετασχηματισμού στο στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς με την

ταχύτητα του δρομέα είναι αναγκαία η θέση του δρομέα, δηλαδή η γωνία 𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚 (ή theta στο
σχηματικό διάγραμμα). Αυτή υπολογίζεται από το υποσύστημα “Theta Calculation”, το οποίο

παρουσιάζεται στο Σχ. 7.9 και στην ουσία υλοποιεί την εξίσωση (3.25), που ξαναγράφεται εδώ:
𝑡𝑡

𝜃𝜃𝑠𝑠 = � �𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 +
0

ή ισοδύναμα:

𝑡𝑡

𝜃𝜃𝑠𝑠 = � �𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚 +
0

1 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞
� �� 𝑑𝑑𝑡𝑡 ′
𝜏𝜏𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑
1 𝐿𝐿𝑚𝑚
𝑖𝑖 � 𝑑𝑑𝑡𝑡 ′
𝜏𝜏𝑟𝑟 𝜆𝜆𝑟𝑟 𝑞𝑞𝑞𝑞

Theta Calculation
Lm_1
u

I_q

I_d

theta

slip

K

theta

Lm

Tr

K

K

0.001

N_m

K

Estimated Rotor Flux
Flux

Σχήμα 7.9: Υποσύστημα υπολογισμού της θέσης του δρομέα
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Από το υποσύστημα “Theta Calculation” υπολογίζεται επίσης και η πεπλεγμένη ροή του
δρομέα, σύμφωνα με την Εξ. (3.21):
𝑑𝑑
𝑅𝑅𝑟𝑟
𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑟𝑟
𝜆𝜆𝑟𝑟 = − � � 𝜆𝜆𝑟𝑟 + �
� 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐿𝐿𝑟𝑟
𝐿𝐿𝑟𝑟

η οποία στο κύκλωμα του PSIM υλοποιείται πολλαπλασιάζοντας το ρεύμα 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 με την
αυτεπαγωγή μαγνήτισης και περνώντας το αποτέλεσμα από ένα χαμηλοπερατό φίλτρο 1ης

τάξης με χρονική σταθερά ίση με τη χρονική σταθερά του δρομέα.

Η συνιστώσα 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑠𝑠 του ρεύματος του στάτη χρησιμοποιείται για να ελέγξει την πεπλεγμένη

ροή του δρομέα, ενώ η συνιστώσα 𝑖𝑖𝑞𝑞𝑞𝑞 για να ελέγξει τη ηλεκτρομαγνητική ροπή του κινητήρα,

σύμφωνα με τις Εξισώσεις (3.22) και (3.17):

και

𝜆𝜆𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 =

3 𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑚𝑚
𝜆𝜆 𝑖𝑖
2 2 𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑟𝑟 𝑞𝑞𝑞𝑞

αντίστοιχα. Η ταχύτητα του κινητήρα (προφίλ ταχύτητας) και η πεπλεγμένη ροή του δρομέα
δίνονται από το χρήστη ως είσοδοι στο σύστημα. Η ροή του δρομέα τίθεται ίση με την
ονομαστική της τιμή, η οποία προκύπτει ύστερα από προσομοίωση της λειτουργίας του
κινητήρα με απευθείας σύνδεση σε τάση ίση με την ονομαστική του και μηδενικό φορτίο (και
τριβές, μηχανικές απώλειες).Τότε, το ρεύμα του στάτη που θα μετρήσουμε από κάποιο “current
sensor” θα ισούται με το ρεύμα μαγνήτισης του κινητήρα, αφού το ρεύμα ροπής θα ισούται με
μηδέν.
Εκτελώντας την παραπάνω προσομοίωση βρίσκουμε 𝛪𝛪𝑠𝑠 = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑 = 4,54 𝐴𝐴, οπότε:
𝜆𝜆𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0,22635 ⋅ 4,54 = 1,027 𝑊𝑊𝑊𝑊

Οι τιμές αναφοράς της πεπλεγμένης ροής και της ταχύτητας συγκρίνονται με τις πραγματικές
τιμές και τα αντίστοιχα σφάλματα οδηγούνται σε αναλογικούς – ολοκληρωτικούς ελεγκτές PI.
Οι έξοδοι των ελεγκτών είναι οι αναφορές της πεπλεγμένης ροής αναφοράς και η εντολή της
ροπής του κινητήρα, και αφού περάσουν από τους αντίστοιχους περιοριστές, μετατρέπονται
στις αναφορές των ρευμάτων κατά τον ορθό και τον εγκάρσιο άξονα αντίστοιχα (μέσω των
παραπάνω σχέσεων). Στο Σχ. 7.10 δίνεται το τμήμα του κυκλώματος ελέγχου που περιέχει τα
παραπάνω.
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Σχήμα 7.10: Υπολογισμός των ρευμάτων αναφοράς
Στη συνέχεια, τα ρεύματα αναφοράς μετασχηματίζονται από το στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς
𝑑𝑑𝑑𝑑0 στα ρεύματα αναφοράς 𝑖𝑖𝑎𝑎 , 𝑖𝑖𝑏𝑏 , 𝑖𝑖𝑐𝑐 μέσω του έτοιμου μπλοκ “dq0-abc Transformation” του

PSIM.

Τέλος, αφού η τεχνική διαμόρφωσης γίνεται με έλεγχο της ζώνης υστέρησης ρεύματος, τα

τρία ημιτονοειδή ρεύματα αναφοράς οδηγούνται στους αντίστοιχους ρυθμιστές ρεύματος, που
θα ρυθμίσουν την ζώνη υστέρησης (ή ανοχής) του ρεύματος του στάτη. Η υλοποίηση των
ρυθμιστών ρεύματος θα γίνει με τρία “set-reset Flip-Flop” και φαίνεται στο Σχ. 7.11
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Σχήμα 7.11: Ρυθμιστές τις ζώνης υστέρησης του ρεύματος του στάτη
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Το πλάτος της ζώνης υστέρησης τίθεται 2 𝛢𝛢, μια αρκετά μικρή τιμή, ώστε τα ρεύματα του

κινητήρα να έχουν όσο το δυνατόν «περισσότερο» ημιτονοειδή μορφή. Αυτό συνεπάγεται
μεγαλύτερη διακοπτική συχνότητα του αντιστροφέα, και επομένως περισσότερες απώλειες.

7.3 Προσομοίωση του συστήματος στο PSIM
Γενικά, για την προσομοίωση ενός δυναμικού συστήματος, τα διάφορα πακέτα λογισμικού
επιλύουν τις εξισώσεις κατάστασης και υπολογίζουν τις καταστάσεις του συστήματος σε
διαδοχικά χρονικά βήματα, για όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η προσομοίωση. Δηλαδή,
αυτά τα χρονικά βήματα (time steps) είναι τα χρονικά διαστήματα στα οποία πραγματοποιείται
ο υπολογισμός. Στο PSIM τα χρονικά βήματα προσομοίωσης είναι σταθερά (fixed time steps)
σε όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης, σε αντίθεση με επιλυτές (solvers) άλλων
προγραμμάτων (π.χ. Simulink) που μπορεί να είναι μεταβλητού μεγέθους (variable time steps).
Πριν την εκτέλεση της προσομοίωσης θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα το μπλοκ
“Simulation Control”. Η επιλογή του χρονικού βήματος επηρεάζει την ακρίβεια και το συνολικό
χρόνο προσομοίωσης. Στα κυκλώματα που περιέχουν γρήγορα διακοπτικά στοιχεία η επιλογή
του χρονικού βήματος εξαρτάται από τη συχνότητα μετάβασης των διακοπτών, και συνήθως
λαμβάνεται μια τάξη μεγέθους μικρότερη. Για το συγκεκριμένο είδος διαμόρφωσης, που η
συχνότητα μετάβασης δεν είναι σταθερή, επιλέχθηκε ως χρονικό βήμα η τιμή των 2 𝜇𝜇𝑠𝑠, η οποία

έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, θα γίνει προσομοίωση του συστήματος για ένα κύκλο λειτουργίας στο

πρόγραμμα PSIM, ώστε να επαληθευτούν όσα υπολογίστηκαν παραπάνω. Στο Σχ. 7.12
δίνονται τα προφίλ ταχύτητας και ροπής του κινητήρα, στα οποία φαίνονται και οι αντίστοιχες
αναφορές.

Σχήμα 7.12: Κυματομορφές ταχύτητας και ροπής του κινητήρα
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Η ταχύτητα αναφοράς (Speed Ref), την οποία πρέπει ο κινητήρας να ακολουθήσει με ακρίβεια,
δίνεται από το χρήστη σαν είσοδος στο σύστημα, ενώ η ροπή αναφοράς (Torque Ref) είναι η
έξοδος του ελεγκτή ταχύτητας. Παρατηρούμε ότι η ταχύτητα αναφοράς ακολουθείται με
ακρίβεια, ενώ το προφίλ ροπής είναι ίδιο με αυτό του Σχήματος 7.3.
Επίσης παρατηρούμε ταλαντώσεις της ροπής του κινητήρα, γύρω από τη ροπή αναφοράς,
οι οποίες δεν εμφανίζονται στην ταχύτητα του κινητήρα, λόγω της ροπής αδράνειας του
συστήματος. Οι ταλαντώσεις αυτές (βλέπε Σχ. 7.13) οφείλονται στην ύπαρξη ανώτερων
αρμονικών της τάσης τροφοδοσίας του κινητήρα. Στην περίπτωση του ελέγχου με
διαμόρφωση του εύρους ρεύματος, οι ταλαντώσεις μειώνονται με μείωση της ζώνης ανοχής
του ρεύματος, ενώ στην περίπτωση του ελέγχου με SPWM μειώνονται με αύξηση της
συχνότητας διαμόρφωσης. Δηλαδή, και στις δύο περιπτώσεις οι αρμονικές μειώνονται με
αύξηση της συχνότητας μετάβασης των διακοπτών. Ωστόσο, αυξάνοντας τη συχνότητα
μετάβασης αυξάνονται και οι διακοπτικές απώλειες των διακοπτών. Στη συγκεκριμένη
εφαρμογή, έχουμε ορίσει ως πλάτος της ζώνης ανοχής του ρεύματος τα 2 𝛢𝛢, μια πολύ μικρή

τιμή, με αντάλλαγμα τις αυξημένες απώλειες στον αντιστροφέα.

Σχήμα 7.13: Εστίαση στη φάση της επιβράδυνσης κατά την κάθοδο
Από την κυματομορφή της ροπής μπορούμε, μέσω του προγράμματος PSIM, να
υπολογίσουμε την ισοδύναμη RMS τιμή της ροπής για ένα κύκλο λειτουργίας του κινητήρα.
Συγκεκριμένα, η RMS τιμή της ροπής είναι 62,56 𝑁𝑁𝑁𝑁.

Στο Σχ. 7.14 δίνεται το ρεύμα του κινητήρα, και συγκεκριμένα της φάσης 𝑎𝑎. Το ρεύμα είναι

ημιτονοειδές, με τη μέγιστη τιμή του να εμφανίζεται, όπως αναμενόταν, κατά τη φάση της
επιτάχυνσης στην άνοδο του φορτίου. Από το PSIM παίρνουμε ότι η μέγιστη τιμή του ρεύματος

είναι 59,84 𝛢𝛢, και η ισοδύναμη RMS τιμή του ρεύματος για έναν κύκλο λειτουργίας είναι 14,85 𝐴𝐴.

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι θα μπορούσαμε να επιλέξουμε το αμέσως μικρότερου
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μεγέθους drive, το οποίο έχει ονομαστικό ρεύμα 37, 5 𝛢𝛢 και μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα

υπερφόρτισης για 30 δευτερόλεπτα 60 𝛢𝛢. Ωστόσο, επειδή αυτή η τιμή είναι πολύ κοντά στο

μέγιστο ρεύμα του κινητήρα, και δεδομένου της ύπαρξης τριβών και απωλειών που δεν
συμπεριλήφθηκαν στην προσομοίωση και σ’ ένα πραγματικό σύστημα θα απαιτούσαν λίγο
περισσότερο ρεύμα, θα επιμείνουμε στην πρώτη μας επιλογή.

Σχήμα 7.14: Ρεύμα γραμμής του κινητήρα
Στο Σχ. 7.15 δίνονται το συνεχές ρεύμα 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷 στην είσοδο του αντιστροφέα, και η τάση 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 του
πυκνωτή εξομάλυνσης. Παρατηρούμε ότι η μέγιστη τάση του πυκνωτή δεν ανεβαίνει πάνω

από 565, 5 𝑉𝑉, σε καμία φάση του κύκλου λειτουργίας του κινητήρα, λόγω της αντίστασης

πέδησης. Επίσης παρατηρείται μια μικρή πτώση τάσης κατά την επιτάχυνση στην άνοδο, το
οποίο είναι αναμενόμενο , αφού σε αυτή τη φάση ο κινητήρας απαιτεί το περισσότερο ρεύμα.

Το DC ρεύμα στην είσοδο του αντιστροφέα, είναι αρνητικό κατά την κάθοδο, στις φάσεις
κίνησης με σταθερή ταχύτητα και επιβράδυνσης, δηλαδή στις φάσεις επιστροφής ενέργειας
από τον κινητήρα στη DC ζεύξη. Στο Σχ. 7.16 εστιάζουμε στη φάση της ανόδου με σταθερή
ταχύτητα, για να φανεί η DC φύση του ρεύματος.
Στο Σχ. 7.17 δίνεται το διάγραμμα ισχύος για το συνολικό κύκλο λειτουργίας του κινητήρα,
στο οποίο διακρίνεται η ισχύς πέδησης (αρνητική ισχύς) και είναι παρόμοιο με αυτό του Σχ.
7.4. Το πρόγραμμα PSIM δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού της ενέργειας του απορροφά ή
επιστρέφει ο κινητήρας στο DC ζυγό. Στο Σχ. 7.18 παρουσιάζεται η ενέργεια που επιστρέφει
ο κινητήρας κατά τη διάρκεια της πέδησής του. Η συνολική ενέργεια πέδησης −0,0282 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ ,

όπως αναλύθηκε παραπάνω, θα χρειαστεί για τον υπολογισμό της μέσης ισχύς πέδησης, που
σε συνδυασμό με τη μέγιστη ισχύ πέδησης (προκύπτει −11,9 𝑘𝑘𝑘𝑘 από το Σχ. 7.16), θα

χρειαστούν για τον υπολογισμό της αντίστασης πέδησης.
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Σχήμα 7.15: DC ρεύμα εισόδου του αντιστροφέα και τάση του πυκνωτή

Σχήμα 7.16: Εστίαση στο DC ρεύμα εισόδου του αντιστροφέα κατά την άνοδο με σταθερή
ταχύτητα

Σχήμα 7.17: Διάγραμμα ισχύος πέδησης
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Σχήμα 7.18: Μέτρηση της ενέργειας πέδησης
Συνοπτικά, στον Πίνακα 7.3 παρουσιάζονται οι ποσότητες που χρειάζονται για την
διαστασιολόγηση του συστήματος, όπως αυτές προέκυψαν από τους θεωρητικούς
υπολογισμούς και από την προσομοίωση στο PSIM.
Πίνακας 7.3: Συγκριτικά αποτελέσματα
Ποσότητα
𝑻𝑻𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 [𝑵𝑵𝑵𝑵]
𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 [𝑨𝑨]
𝑰𝑰𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 [𝑨𝑨]
𝑷𝑷𝒃𝒃𝒃𝒃_𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 [𝒌𝒌𝒌𝒌]
𝑬𝑬𝒃𝒃𝒃𝒃 [𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌]

Θεωρητικοί Υπολογισμοί
63
Δεν απαιτήθηκε
59,7
−12,88
−0,0267

Προσομοίωση στο PSIM
62,56
14,85
59,84
−11,9
−0,0282

Τέλος, για να συγκριθούν τα δύο είδη ελέγχου (βαθμωτός και διανυσματικός), θα
προσομοιωθεί το σύστημα και στην περίπτωση που στο AC drive εφαρμόζεται βαθμωτός
έλεγχος και τεχνική διαμόρφωσης ημιτονοειδή PWM. Στο Σχ. 7. 19 παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα. Παρατηρούμε ότι ο κινητήρας ακολουθεί και πάλι την αναφορά ταχύτητας, αλλά
όχι με την ακρίβεια του διανυσματικού ελέγχου. Επιπλέον, κατά την επιτάχυνση του κινητήρα
από τη μηδενική ταχύτητα στις 1305 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, απαιτείται μεγάλο ρεύμα (140 𝛢𝛢) και εμφανίζονται

ταλαντώσεις στη ροπή. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία του ελέγχου να κρατήσει σταθερή τη
συνιστάμενη ροή διακένου στις χαμηλές ταχύτητες, λόγω της σημαντικής πτώσης τάσης στην
αντίσταση του στάτη. Το ρεύμα θα μπορούσε αν μειωθεί με κάποιο μπλοκ περιορισμού
ρεύματος, το οποίο θα μείωνε το ρυθμό αύξησης της συχνότητας και της τάσης, με κόστος τη
μειωμένη απόκριση του κινητήρα. Η ροή διακένου θα μπορούσε να διατηρηθεί σταθερή με
κάποιο υποκύκλωμα αντιστάθμισης της πτώσης τάσης 𝑅𝑅𝑠𝑠 𝐼𝐼.
119

Σχήμα 7.19: Ταχύτητα, ροπή, ρεύμα, ισχύς, τάσεις ελέγχου και συχνότητα ολίσθησης
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Κεφάλαιο 8

Διαστασιολόγηση Συστημάτων
Ηλεκτροκίνησης με Φορτία
Τετραγωνικά Μεταβαλλόμενης Ροπής
8.1 Γενική Περιγραφή των Αντλιών
Η αντλία είναι ένα μηχάνημα που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ρευστών (υγρών και
αεριών), μέσω μηχανικής δράσης. Οι εφαρμογές τους ποικίλουν από μικροσκοπικές αντλίες
για ιατρικούς σκοπούς (π.χ. βηματοδότες) μέχρι μεγάλες αντλίες στη βιομηχανική παραγωγή.
Υπάρχουν πολλοί τύποι αντλιών. Οι κυριότεροι είναι οι φυγοκεντρικές αντλίες και οι αντλίες
θετικής εκτόπισης. Οι φυγοκεντρικές μπορεί να είναι αξονικές, ακτινικές ή μικτού τύπου.
Επίσης διακρίνονται σε διάφορους τύπους ανάλογα με τον αριθμό των διαδοχικών πτερωτών,
τη μέθοδο στεγανοποίησης μεταξύ άξονα και κελύφους, κ.λπ. Στις αντλίες θετικής εκτόπισης
το ρευστό αναγκάζεται σε κίνηση με απευθείας μηχανική δράση κάποιου μηχανισμού (π.χ.
έμβολο) και επιτυγχάνεται σταθερή παροχή όγκου. Στις φυγοκεντρικές αντλίες το ρευστό
κινείται μέσω της περιστροφικής ενέργειας από μία ή περισσότερες πτερωτές. Συγκεκριμένα,
το ρευστό εισέρχεται στην αντλία από το «μάτι» του περιβλήματος (eye of the casing) κατά
μήκος του άξονα της πτερωτής (impeller), έρχεται σε επαφή με τις λεπίδες της πτερωτής, οι
οποίες το αναγκάζουν να κινηθεί ακτινικά και περιφερειακά (λόγω της φυγόκεντρου δύναμης)
στην έξοδο του περιβλήματος. Η δράση της πτερωτής και το κουλουροειδές σχήμα του
περιβλήματος μειώνουν τη ροή και αυξάνουν την πίεση του υγρού. Η πτερωτή συνδέεται μέσω
κοινού άξονα κίνησης με έναν ηλεκτρικό κινητήρα, ο οποίος συνήθως περιστρέφεται σε
μεγάλες ταχύτητες (500 − 5000 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟). Ένα τυπικό σύστημα κινητήρα – αντλίας φαίνεται στο

Σχ. 8.1.

Η ογκομετρική παροχή (ή ροή) και η πίεση του ρευστού, όπως και η ισχύς μιας

φυγοκεντρικής αντλίας (ή ανεμιστήρα) εξαρτώνται από την ταχύτητα και τη διάμετρο της
πτερωτής της αντλίας και καθορίζονται από τους λεγόμενους νόμους συγγένειας (affinity laws).
Για σταθερή διάμετρο πτερωτής, η ροή είναι ανάλογη της ταχύτητας της πτερωτής:
𝑄𝑄1 𝑁𝑁1
=
𝑄𝑄2 𝑁𝑁2
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(8.1)

Σχήμα 7.1: Σύστημα κινητήρα και φυγοκεντρικής αντλίας
Η πίεση είναι ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητας:
𝐻𝐻1
𝑁𝑁1 2
=� �
𝐻𝐻2
𝑁𝑁2

(8.2)

𝑃𝑃1
𝑁𝑁1 3
=� �
𝑃𝑃2
𝑁𝑁2

(8.3)

Η μηχανική ισχύς της αντλίας, που ισούται με το γινόμενο ροής επί πίεση, είναι ανάλογη του
κύβου της ταχύτητας:

Άρα, για να μεταβάλλουμε την παροχή, πρέπει να μεταβάλλουμε αναλόγως και την ταχύτητα
της πτερωτής, δηλαδή την περιστροφική ταχύτητα του κινητήρα.
Η απαιτούμενη μηχανική ισχύς μιας αντλίας δίνεται από τη σχέση:

𝑃𝑃𝑚𝑚 =

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝜂𝜂
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(8.4)

όπου:
𝑝𝑝 η πυκνότητα του υγρού (𝑘𝑘𝑘𝑘⁄𝑚𝑚 3)

𝑔𝑔 η επιτάχυνση της βαρύτητας (𝑚𝑚⁄𝑠𝑠 2 )
𝑄𝑄 η ογκομετρική παροχή (𝑚𝑚 3⁄𝑠𝑠 )

𝐻𝐻 η συνολική πίεση του υγρού (m), που ισούται με το άθροισμα της στατικής πίεσης, τη πτώση

πίεσης λόγω τριβών, βαλβίδων στραγγαλισμού, καμπυλώσεων των αγωγών κ.λπ., μετρημένα
όλα σε 𝑚𝑚 υγρού και

𝜂𝜂 ο συντελεστής απόδοσης της αντλίας (0,5…0,85)

8.2 Σχεδιασμός του συστήματος ηλεκτροκίνησης μιας αντλίας
Η συγκεκριμένη εφαρμογή αφορά το σχεδιασμό του drive που οδηγεί ένα υπάρχον σύστημα
κινητήρα – αντλίας. Ο κινητήρας είναι δεδομένος και από την πινακίδα του βλέπουμε ότι είναι
ονομαστικής ισχύος 250 𝑘𝑘𝑘𝑘 και έχει 6 πόλους. Επίσης, θεωρούμε ότι οι απαιτήσεις παροχής,

πίεσης και ισχύος της αντλίας είναι ήδη γνωστές και επομένως, ο κινητήρας θα λειτουργεί με
ένα καθορισμένο κύκλο λειτουργίας. Τα δεδομένα κίνησης για τον προσδιορισμό του προφίλ
κίνησης του κινητήρα δίνονται στον Πίνακα 8.1. Θα ελέγξουμε εάν η λειτουργία του κινητήρα
είναι θερμικά αποδεκτή και στη συνέχεια θα επιλέξουμε το κατάλληλο drive που θα οδηγεί το
σύστημα.
Πίνακας 8.1: Δεδομένα κίνησης για το σύστημα κινητήρα – αντλίας
Ροπή αδράνειας άδειας αντλίας, 𝐽𝐽𝐿𝐿

565 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2

Ροπή αδράνειας γεμάτης αντλίας, 𝐽𝐽𝑉𝑉

1165 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2

Ταχύτητα γεμίσματος, 𝑛𝑛𝐹𝐹

180 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

Ροπή αδράνειας αντλίας κατά την απόρριψη του νερού, 𝐽𝐽𝐸𝐸

945 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2

Ταχύτητα φυγοκέντρισης, 𝑛𝑛𝑆𝑆

1240 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

Χρόνος γεμίσματος, 𝑡𝑡𝐹𝐹

34 𝑠𝑠

Ταχύτητα απόρριψης, 𝑛𝑛𝑅𝑅

Χρόνος φυγοκέντρισης, 𝑡𝑡𝑆𝑆

70 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
35 𝑠𝑠

Χρόνος απόρριψης, 𝑡𝑡𝑅𝑅

31,83 𝑠𝑠

Χρόνος επιβράδυνσης από 𝑛𝑛𝑆𝑆 σε 𝑛𝑛𝑅𝑅 , 𝑡𝑡𝑏𝑏

39 𝑠𝑠

Χρόνος επιτάχυνσης από 𝑛𝑛𝐹𝐹 σε 𝑛𝑛𝑆𝑆 , 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

Χρόνος επιτάχυνσης από 𝑛𝑛𝑅𝑅 σε 𝑛𝑛𝐹𝐹 , 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎
Ροπή τριβών, 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
Ροπή απόρριψης, 𝑇𝑇𝑅𝑅
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45 𝑠𝑠

4,67 𝑠𝑠

120 𝑁𝑁𝑁𝑁
500 𝑁𝑁𝑁𝑁

Ονομαστική ισχύς κινητήρα, 𝑃𝑃𝑛𝑛

250 𝑘𝑘𝑘𝑘

Ονομαστική ροπή κινητήρα, 𝑀𝑀𝑛𝑛

2410 𝑁𝑁𝑁𝑁

Ονομαστική ταχύτητα κινητήρα, 𝑛𝑛𝑛𝑛

989 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

Ροπή αδράνειας κινητήρα, 𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

7,3 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2

Ονομαστικό ρεύμα κινητήρα, 𝐼𝐼𝑛𝑛

Βαθμός απόδοσης κινητήρα, 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

430 𝐴𝐴
0,96

8.2.1 Θεωρητικοί Υπολογισμοί
1. Προσδιορισμός του προφίλ κίνησης του κινητήρα
Από τα δεδομένα του Πίνακα 8.1 έχουμε ότι χρειάζεται για τον προσδιορισμό του προφίλ
κίνησης (χαρακτηριστική ταχύτητας) για ένα κύκλο λειτουργίας του κινητήρα. Αυτό
παρουσιάζεται στο Σχ. 8.2.

Σχήμα 8.2: Χαρακτηριστική ταχύτητας κινητήρα
Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου λειτουργίας, η παροχή της αντλίας μεταβάλλεται, οπότε θα
μεταβάλλεται και η ροπή αδράνειας που «βλέπει» ο κινητήρας. Η ροπή αδράνειας του φορτίου
αυξάνεται κατά τη φάση του γεμίσματος (περιοχή 2) και μειώνεται κατά τις φάσεις της
επιτάχυνσης στην ταχύτητα φυγοκέντρισης (περιοχή 3) και της απόρριψης (περιοχή 6). Όλες
οι μεταβολές της ροπής αδράνειας θεωρούνται γραμμικές. Η χαρακτηριστική της ροπής
αδράνειας για ένα κύκλο λειτουργίας δίνεται στο Σχ. 8.3.
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Σχήμα 8.3: Χαρακτηριστική ροπή αδράνειας του φορτίου του κινητήρα
Από τα Σχήματα 8.2 και 8.3 παρατηρούμε ότι ο κύκλος λειτουργίας του κινητήρα αποτελείται
από έξι διακριτές περιοχές:
 Περιοχή 1: Επιτάχυνση από τη ταχύτητα απόρριψης στη ταχύτητα γεμίσματος με σταθερή
ροπή αδράνειας του φορτίου.
 Περιοχή 2: Γέμισμα της αντλίας, και άρα αύξηση της ροπής αδράνειας του φορτίου, στη
σταθερή ταχύτητα γεμίσματος.
 Περιοχή 3: Επιτάχυνση από την ταχύτητα γεμίσματος στην ταχύτητα φυγοκέντρισης με
ταυτόχρονη μείωση της ροπής αδράνειας.
 Περιοχή 4: Φυγοκέντριση υπό σταθερή ταχύτητα και με σταθερή ροπή αδράνειας.
 Περιοχή 5: Επιβράδυνση από την ταχύτητα φυγοκέντρισης στη ταχύτητα απόρριψης με
σταθερή ροπή αδράνειας του φορτίου.
 Περιοχή 6: Απόρριψη του νερού, και άρα μείωση της ροπής αδράνειας του φορτίου, στην
ταχύτητα απόρριψης.
2. Υπολογισμός της ροπής του κινητήρα
Η ροπή 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 που αναπτύσσει ο κινητήρας δίνεται από τη θεμελιώδη εξίσωση κίνησης:
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𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
(𝐽𝐽𝐽𝐽) = 𝐽𝐽
+ 𝜔𝜔 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝑑𝑑
+ 𝜔𝜔 + 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐽𝐽
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

⇒

όπου 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (σε 𝑁𝑁𝑁𝑁) είναι η ροπή φορτίου, 𝜔𝜔 (σε 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟⁄𝑠𝑠 ) η περιστροφική ταχύτητα του κινητήρα

και 𝐽𝐽 (σε 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2) η συνολική (κινητήρα και φορτίου) ροπή αδράνειας που βλέπει ο κινητήρας.
Αν η ταχύτητα του κινητήρα εκφράζεται σε 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, τότε η παραπάνω εξίσωση γράφεται:
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐽𝐽 ⋅

2𝜋𝜋 𝑑𝑑𝑑𝑑 2𝜋𝜋𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑
⋅
+
⋅ + 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
60 𝑑𝑑𝑑𝑑
60 𝑑𝑑𝑑𝑑

Θεωρώντας ότι τόσο η ταχύτητα, όσο και η ροπή αδράνειας, μεταβάλλονται γραμμικά στα
αντίστοιχα διαστήματα μεταβολής τους παίρνουμε:
𝑑𝑑𝑛𝑛 Δ𝑛𝑛
=
𝑑𝑑𝑑𝑑 Δ𝑡𝑡

και

𝑑𝑑𝐽𝐽 Δ𝐽𝐽
=
𝑑𝑑𝑑𝑑 Δ𝑡𝑡

Άρα, για τον υπολογισμό του προφίλ ροπής του κινητήρα θα υπολογίσουμε τη ροπή σε κάθε
περιοχή του κύκλου λειτουργίας του κινητήρα. Ο υπολογισμός θα γίνει στα ακραία σημεία της
κάθε περιοχής, συμβολίζοντας με το δείκτη 0 το αρχικό σημείο και με το δείκτη 1 το τελικό
σημείο. Στις περιοχές που η ροπή μεταβάλλεται μεταξύ των ακραίων τιμών θα θεωρήσουμε
ότι μεταβάλλεται γραμμικά. Έτσι, έχουμε:
Περιοχή 1 (0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 4,67 , 𝛥𝛥𝑛𝑛 ≠ 0 , 𝛥𝛥𝐽𝐽 = 0)
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 10 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 11 = (𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐽𝐽𝐿𝐿 ) ⋅

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 10 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 11 = (7,3 + 565) ⋅
Περιοχή 2 (4,67 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 38,67 , 𝛥𝛥𝑛𝑛 = 0 , 𝛥𝛥𝐽𝐽 ≠ 0)
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 20 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 21 =

2𝜋𝜋 𝑛𝑛𝐹𝐹 − 𝑛𝑛𝑅𝑅
⋅
+ 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
60
𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

2𝜋𝜋 180 − 70
⋅
+ 120 = 1532 𝑁𝑁𝑁𝑁
60
4,67

2𝜋𝜋𝑛𝑛𝐹𝐹 𝐽𝐽𝐸𝐸 − 𝐽𝐽𝑉𝑉
⋅
+ 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
60
𝑡𝑡𝐹𝐹
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𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 20 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 21 =

2𝜋𝜋 ⋅ 180 1165 − 565
⋅
+ 120 = 453 𝑁𝑁𝑁𝑁
34
60

Περιοχή 3 (38,67 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 83,67 , 𝛥𝛥𝑛𝑛 ≠ 0 , 𝛥𝛥𝐽𝐽 ≠ 0)

και

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 30 = (𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐽𝐽𝑉𝑉 ) ⋅

2𝜋𝜋 𝑛𝑛𝑆𝑆 − 𝑛𝑛𝐹𝐹 2𝜋𝜋𝑛𝑛𝐹𝐹 𝐽𝐽𝐸𝐸 − 𝐽𝐽𝑉𝑉
⋅
+
⋅
+ 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
60
𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎
60
𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 31 = (𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐽𝐽𝐸𝐸 ) ⋅

2𝜋𝜋 𝑛𝑛𝑆𝑆 − 𝑛𝑛𝐹𝐹 2𝜋𝜋𝑛𝑛𝑆𝑆 𝐽𝐽𝐸𝐸 − 𝐽𝐽𝑉𝑉
⋅
+
⋅
+ 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
60
𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎
60
𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 30 = (7,3 + 1165) ⋅

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 31 = (7,3 + 945) ⋅

2𝜋𝜋 1240 − 180 2𝜋𝜋 ⋅ 180 945 − 1165
⋅
+
⋅
+ 120 = 2920 𝑁𝑁𝑁𝑁
60
60
45
45

2𝜋𝜋 1240 − 180 2𝜋𝜋 ⋅ 1240 945 − 1165
⋅
+
⋅
+ 120 = 1834 𝑁𝑁𝑁𝑁
60
60
45
45

Περιοχή 4 (83,67 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 118,67 , 𝛥𝛥𝑛𝑛 = 0 , 𝛥𝛥𝐽𝐽 = 0)

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 40 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 41 = 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 120 𝑁𝑁𝑁𝑁
Περιοχή 5 (118,67 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 157,67 , 𝛥𝛥𝑛𝑛 ≠ 0 , 𝛥𝛥𝐽𝐽 = 0)
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 50 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 51 = (𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐽𝐽𝐸𝐸 ) ⋅

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 50 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 51 = (7,3 + 945) ⋅

2𝜋𝜋 𝑛𝑛𝑅𝑅 − 𝑛𝑛𝑆𝑆
⋅
+ 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
60
𝑡𝑡𝑏𝑏

2𝜋𝜋 70 − 1240
⋅
+ 120 = −2872 𝑁𝑁𝑁𝑁
60
39

Περιοχή 6 (157,67 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 189,5 , 𝛥𝛥𝑛𝑛 = 0 , 𝛥𝛥𝐽𝐽 ≠ 0)
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 60 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 61 =

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 60 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 61 =

2𝜋𝜋𝑛𝑛𝑅𝑅 𝐽𝐽𝐿𝐿 − 𝐽𝐽𝐸𝐸
⋅
+ 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝑇𝑇𝑅𝑅
60
𝑡𝑡𝑅𝑅

2𝜋𝜋 ⋅ 70 565 − 945
⋅
+ 120 + 500 = 532 𝑁𝑁𝑁𝑁
60
31,83

Από τους παραπάνω υπολογισμούς προκύπτει ότι το προφίλ ροπής του κινητήρα θα πρέπει
να έχει τη μορφή του Σχ. 8.4.
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Σχήμα 8.4: Προφίλ ροπής του κινητήρα για ένα κύκλο λειτουργίας

3. Θερμικός έλεγχος του κινητήρα
Ο δεδομένος κινητήρας έχει 6 πόλους και ονομαστική ταχύτητα 989 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟. Επειδή η μέγιστη

απαιτούμενη ταχύτητα (ταχύτητα φυγοκέντρισης) είναι 1240 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, προκύπτει ότι ο κινητήρας

θα εισέρχεται στην περιοχή εξασθένησης πεδίου για ταχύτητες μεγαλύτερες της ονομαστικής.
Στην περιοχή αυτή, για την παραγωγή της ίδιας ροπής απαιτείται μεγαλύτερο ρεύμα απ’ ότι
στην περιοχή σταθερής ροπής. Έτσι, για το θερμικό έλεγχο του κινητήρα, αντί της ισοδύναμης
RMS ροπής, θα υπολογιστεί η ισοδύναμη RMS τιμή του ρεύματος για ένα κύκλο λειτουργίας
και θα συγκριθεί με το ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα.
Επομένως, θα πρέπει να υπολογίσουμε το ρεύμα του κινητήρα στα άκρα της κάθε περιοχής
λειτουργίας και επιπρόσθετα στα σημεία εισόδου και εξόδου από την περιοχή εξασθένησης
πεδίου. Μεταξύ των ακραίων τιμών θεωρούμε γραμμική μεταβολή του ρεύματος, το οποίο
ισχύει αφού έχουμε θεωρήσει γραμμική μεταβολή της ροπής και της ταχύτητας. Το ρεύμα θα
υπολογιστεί από την προσεγγιστική σχέση της Siemens (Εξ. 6.4), η οποία ξαναγράφεται εδώ:

𝐼𝐼 = ��

𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 2
1
2
2 �
� ⋅ �𝐼𝐼𝑛𝑛2 − 𝐼𝐼𝜇𝜇_𝑛𝑛
⋅ 2
⋅ 𝑘𝑘𝑛𝑛2 + 𝐼𝐼𝜇𝜇_𝑛𝑛
𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑘𝑘𝑛𝑛
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όπου 𝑘𝑘𝑛𝑛 = 𝑛𝑛⁄𝑛𝑛𝑛𝑛 , ο συντελεστής εξασθένησης πεδίου (έχει τιμή μονάδα στην περιοχή

σταθερής ροπής) και 𝐼𝐼𝜇𝜇 _𝑛𝑛 το ονομαστικό ρεύμα μαγνήτισης του κινητήρα.

Το ρεύμα μαγνήτισης, εφόσον δεν μπορεί να βρεθεί από τους καταλόγους του κατασκευαστή,
μπορεί να υπολογιστεί αν είναι γνωστές οι παράμετροι του ισοδύναμου ηλεκτρικού
κυκλώματος του κινητήρα. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ο κινητήρας λειτουργεί εν κενώ,
δηλαδή με μηδενική φόρτιση, το ρεύμα του κινητήρα θα ισούται με το ρεύμα μαγνήτισης. Άρα,
μέσω κάποιου λογισμικού (π.χ. PSIM) προσομοιώνουμε την απευθείας εκκίνηση (DOL)
εκκίνηση του κινητήρα σε δίκτυο 400 𝑉𝑉, 50 𝐻𝐻𝐻𝐻 και μηδενική ροπή φορτίου. Ο κινητήρας θα

επιταχύνει μέχρι την ονομαστική του ταχύτητα (1000 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟) και τότε μετράμε ρεύμα 96,43 𝛢𝛢, το

οποίο θα είναι και το ονομαστικό ρεύμα μαγνήτισης του κινητήρα. Η χαρακτηριστική ταχύτητας
του κινητήρα με τα όρια της περιοχής εξασθένησης πεδίου φαίνεται στο Σχ. 8.5.

Σχήμα 8.5: Χαρακτηριστική ταχύτητας με την περιοχή εξασθένησης πεδίου
Από τη χαρακτηριστική του Σχ. 8.5 παίρνουμε:

και

𝛥𝛥𝑡𝑡3 = 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 ⋅
𝛥𝛥𝑡𝑡5 = 𝑡𝑡𝑏𝑏 ⋅

𝑛𝑛𝑆𝑆 − 𝑛𝑛𝑛𝑛
1240 − 989
= 45 ⋅
= 10,66 𝑠𝑠
𝑛𝑛𝑆𝑆 − 𝑛𝑛𝐹𝐹
1240 − 180
𝑛𝑛𝑆𝑆 − 𝑛𝑛𝑛𝑛
1240 − 989
= 39 ⋅
= 8,37 𝑠𝑠
𝑛𝑛𝑆𝑆 − 𝑛𝑛𝑅𝑅
1240 − 70
129

Επομένως, έχουμε:
Περιοχή 1 (0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 4,67)

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 10 = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 11

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 10 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 11 = 1532 𝑁𝑁𝑁𝑁

= ��

1532 2
� ⋅ (4302 − 96,42 ) + 96,42 = 283,3 𝐴𝐴
2410

Περιοχή 2 (4,67 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 38,67)
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 20 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 21 = 452 𝑁𝑁𝑁𝑁

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡 20 = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 21 = ��

453 2
� ⋅ (4302 − 96,42 ) + 96,42 = 124,5 𝐴𝐴
2410

Περιοχή 3 (38,67 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 83,67)

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 30
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 3 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 31 −

= ��

2920 2
� ⋅ (4302 − 96,42 ) + 96,42 = 516,8 𝐴𝐴
2410

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 31 − 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 30
1834 − 2920
⋅ 𝛥𝛥𝑡𝑡3 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1834 −
⋅ 10,66 = 2091,3 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎
45

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 3 𝐹𝐹𝐹𝐹 = ��

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 31 = ��

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 30 = 2920 𝑁𝑁𝑁𝑁

2091,3 2
� ⋅ (96,42 − 96,42 ) + 133,32 = 376,2 𝐴𝐴
2410
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 31 = 1834 𝑁𝑁𝑁𝑁

1240 2
1834 2
989 2
� ⋅ (4302 − 96,42 ) ⋅ �
� + 96,42 ⋅ �
� = 407,2 𝐴𝐴
989
2410
1240

Περιοχή 4 (83,67 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 118,67)

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 40 = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 41 = ��

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 40 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 41 = 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 120 𝑁𝑁𝑁𝑁

1240 2
120 2
989 2
� ⋅ (4302 − 96,42 ) ⋅ �
� + 96,42 ⋅ �
� = 81,2 𝐴𝐴
989
2410
1240
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Περιοχή 5 (118,67 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 157,67)

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 50 = ��

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 50 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 5 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 51 = −2872 𝑁𝑁𝑁𝑁

1240 2
2872 2
989 2
� ⋅ (4302 − 96,42 ) ⋅ �
� + 96,42 ⋅ �
� = 630,8 𝐴𝐴
989
2410
1240

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 5 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 51 = ��

2872 2
� ⋅ (4302 − 96,42 ) + 96,42 = 508,6 𝐴𝐴
2410

Περιοχή 6 (157,67 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 189,5)
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 60 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 61 = 532 𝑁𝑁𝑁𝑁

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 60 = 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 61 = ��

532 2
� ⋅ (4302 − 96,42 ) + 96,42 = 133,6 𝐴𝐴
2410

Άρα, το ρεύμα του κινητήρα για ένα κύκλο λειτουργίας θα έχει τη μορφή του Σχ.8.6.

Σχήμα 8.6: Χαρακτηριστική ρεύματος του κινητήρα
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Γνωρίζοντας το ρεύμα του κινητήρα μπορούμε να υπολογίσουμε την RMS τιμή του από τη
σχέση ορισμού:
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑇𝑇

1
2
= � � 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇
0

Στα διαστήματα 3 και 5 που το ρεύμα δεν είναι σταθερό, θα χρησιμοποιήσουμε την
προσεγγιστική σχέση:
𝑗𝑗

2
� 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑖𝑖

1
⋅ �𝐼𝐼2 + 𝐼𝐼𝑗𝑗2 + 𝐼𝐼𝑖𝑖 ⋅ 𝐼𝐼𝑗𝑗 � ⋅ 𝛥𝛥𝑡𝑡
3 𝑖𝑖

Έτσι, έχουμε:
1
2
2
2
2
2
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ⋅ 𝑇𝑇 = 𝐼𝐼10 ⋅ 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝐼𝐼20 ⋅ 𝑡𝑡𝐹𝐹 + ⋅ (𝐼𝐼30 + 𝐼𝐼3 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐼𝐼30 ⋅ 𝐼𝐼3 𝐹𝐹𝐹𝐹 )(𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝛥𝛥𝑡𝑡3 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) +
3
1
2
2
+ ⋅ (𝐼𝐼31
+ 𝐼𝐼32 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐼𝐼31 ⋅ 𝐼𝐼3 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) ⋅ 𝛥𝛥𝑡𝑡3 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐼𝐼40
⋅ 𝑡𝑡𝑆𝑆 +
3
1
2
2
+ ⋅ �𝐼𝐼50
+ 𝐼𝐼52 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐼𝐼50 ⋅ 𝐼𝐼5 𝐹𝐹𝐹𝐹 � ⋅ 𝛥𝛥𝑡𝑡5 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐼𝐼52 𝐹𝐹𝐹𝐹 ⋅ (𝑡𝑡𝑏𝑏 − 𝛥𝛥𝑡𝑡5 𝐹𝐹𝐹𝐹 ) + 𝐼𝐼60
⋅ 𝑡𝑡𝑅𝑅
3
1
= 283,32 ⋅ 4,67 + 124,52 ⋅ 34 + ⋅ (516,82 + 376,22 + 516,8 ⋅ 376,2) ⋅ (45 − 10,66) +
3
1
+ ⋅ (407,22 + 376,22 + 407,2 ⋅ 376,2) ⋅ 10,66 + 81,22 ⋅ 35 +
3
1
+ ⋅ (630,82 + 508,62 + 630,8 ⋅ 508,6) ⋅ 8,37 + 508,62 ⋅ (39 − 8,37) + 133,62 ⋅ 31,8
3
= 20889410,1 𝐴𝐴2 ⋅ 𝑠𝑠

Επομένως,

20889410,1
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �
= 332 𝐴𝐴
189,5
Άρα, εφόσον 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 < 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑛𝑛 = 430 𝐴𝐴, η λειτουργία του κινητήρα είναι θερμικά αποδεκτή.

4. Επιλογή του μετατροπέα ισχύος
Η επιλογή του μετατροπέα ισχύος θα γίνει με βάση τα εξής κριτήρια:
•

Το μέγιστο ρεύμα του κινητήρα να είναι μικρότερο από το μέγιστα επιτρεπτό ρεύμα του
μετατροπέα και
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•

Το μέσο ρεύμα του κινητήρα στη διάρκεια μιας περιόδου να είναι μικρότερο από το
ονομαστικό ρεύμα του μετατροπέα. Η συνθήκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι
διακοπτικές απώλειες και οι απώλειες αγωγής του μετατροπέα μπορούν να θεωρηθούν
ανάλογες του ρεύματος.

Ο μετατροπέας θα επιλεγεί από τη σειρά SIMOTICS G120P (κατάλογος D35) της Siemens,
την οποία προτείνει ο κατασκευαστής για εφαρμογές αντλιών, ανεμιστήρων και συμπιεστών.
Δεδομένου ότι το μέγιστο ρεύμα του κινητήρα είναι 620 𝛢𝛢 (κατά τη λειτουργία πέδησης) και το

ισοδύναμο RMS ρεύμα για ένα κύκλο λειτουργίας 336 𝛢𝛢, επιλέγουμε τον εξής μετατροπέα
ισχύος: 6𝑆𝑆𝑆𝑆3310 − 1𝑃𝑃𝑃𝑃35 − 68𝐴𝐴𝐴𝐴30 με:

• τάση τροφοδοσίας: 3 − 𝑝𝑝ℎ 380 − 480 𝑉𝑉 𝐴𝐴𝐴𝐴

• ονομαστική ισχύ: 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝑛𝑛 = 315 𝑘𝑘𝑘𝑘

• ονομαστικό ρεύμα εξόδου: 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝑛𝑛 = 585 𝐴𝐴

• δυνατότητα υπερφόρτισης για 60 δευτερόλεπτα σε κύκλους λειτουργίας μέχρι 300
δευτερολέπτων με μέγιστο ρεύμα: 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐_𝑂𝑂𝑂𝑂 = 1,1 ⋅ 𝐼𝐼𝐿𝐿 = 1,1 ⋅ 570 = 627 𝐴𝐴

5. Υπολογισμός της ισχύος πέδησης
Για τη διαστασιολόγηση του DC ζυγού πρέπει να διασφαλιστεί ότι η αντίσταση πέδησης μπορεί
να διαχειριστεί τόσο τη μέγιστη, όσο και τη μέση τιμή της ισχύος κατά τη διάρκεια ενός κύκλου
λειτουργίας. Επιστροφή ισχύος στο DC ζυγό έχουμε στα διαστήματα πέδησης του κινητήρα,
δηλαδή στη περιοχή 5 του Σχ. 8.2. Στην περιοχή αυτή, η ροπή είναι σταθερή και ίση με
−2872 𝑁𝑁𝑁𝑁 (ροπή πέδησης). Η μέγιστη ισχύς που επιστρέφει στο DC ζυγό είναι:
𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑏𝑏 ⋅ 𝑛𝑛𝑠𝑠
−2872 ⋅ 1240
⋅ 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
⋅ 0,96 ⋅ 0,98 = −350,8 𝑘𝑘𝑘𝑘
9550
9550

Η ελάχιστη ισχύς που επιστρέφει στο DC ζυγό αντίστοιχα είναι:

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑏𝑏 ⋅ 𝑛𝑛𝑅𝑅
−2872 ⋅ 70
⋅ 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
⋅ 0,96 ⋅ 0,98 = −19,8 𝑘𝑘𝑘𝑘
9550
9550

Λόγω της σταθερής ροπής και της γραμμικής μείωσης της ταχύτητας, η ισχύς πέδησης θα
μειώνεται και αυτή γραμμικά, όπως φαίνεται στο Σχ. 8.7. Η μέση ισχύς πέδησης δίνεται από
τη σχέση:
𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
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𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑇𝑇

όπου η ενέργεια πέδησης προκύπτει από το διάγραμμα της ισχύος πέδησης (Σχ. 8.7) και
ισούται με το γραμμοσκιασμένο εμβαδόν:

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏 =

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
350,8 + 19,8
⋅ 𝑡𝑡𝑏𝑏 =
⋅ 39 = 7226,7 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑠𝑠
2
2

Σχήμα 8.7: Χαρακτηριστική ισχύος πέδησης
Έτσι, έχουμε:
𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

7226,7
= 38 𝑘𝑘𝑘𝑘
189,5

Η αντίσταση πέδησης θα επιλεγεί από τον ίδιο κατάλογο (D35) με αυτόν του μετατροπέα και
βρίσκεται στην ενότητα “DC link components” της σειράς μετατροπέων G120P. Επιλέγεται η
αντίσταση πέδησης: 6𝑆𝑆𝐿𝐿37600 − 1𝐴𝐴𝐴𝐴32 − 6𝐴𝐴𝐴𝐴0 με:

• αντίσταση: 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏 = 3,1 𝛺𝛺

• ονομαστική ισχύ (συνεχή ισχύ πέδησης): 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 50 𝑘𝑘𝑘𝑘 και

• επιτρεπτή ισχύ πέδησης για 20 δευτερόλεπτα κάθε 90 δευτερόλεπτα: 𝑃𝑃20 = 200 𝑘𝑘𝑘𝑘
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Επειδή αυτή είναι η μόνη διαθέσιμη επιλογή και δεν επαρκεί για να διαχειριστεί τη μέγιστη ισχύ
πέδησης θα επιλεγούν δύο τέτοιες αντιστάσεις, σε παράλληλη συνδεσμολογία και συνολική
αντίσταση πέδησης 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑏𝑏 = 3,1⁄2 = 1,55 𝛺𝛺.

8.2.2

Μοντελοποίηση του συστήματος στο PSIM

Γενικά, οι εφαρμογές αντλιών, ανεμιστήρων και συμπιεστών δεν έχουν υψηλές απαιτήσεις ως
προς την ικανοποίηση του προφίλ ταχύτητας και τη δυναμική απόκριση του κινητήρα. Έτσι, ο
βαθμωτός έλεγχος 𝑉𝑉⁄𝑓𝑓 είναι προτιμότερος σε σχέση με τον διανυσματικό έλεγχο, αφού είναι
πιο απλός και οικονομικός. Συνήθως σε τέτοιες εφαρμογές ο έλεγχος 𝑉𝑉⁄𝑓𝑓 με ανοιχτό βρόχο
ελέγχου της ταχύτητας είναι αρκετός. Για μεγαλύτερη ακρίβεια και έλεγχο της μηχανής

ανεξάρτητα από τις μεταβολές του φορτίου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κλειστός βρόχος με
ανάδραση της περιστροφικής ταχύτητας της μηχανής.
Η τοπολογία του κυκλώματος ισχύος θα είναι ίδια με αυτή των προηγούμενων εφαρμογών.
Αυτό που αλλάζει, εκτός των παραμέτρων του κινητήρα, είναι το μοντέλο του φορτίου. Στη

συγκεκριμένη εφαρμογή, η ροπή αδράνειας του φορτίου μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ενός
κύκλου λειτουργίας του κινητήρα. Το πρόγραμμα PSIM (όπως και το Simulink) δεν έχουν
κάποιο έτοιμο μπλοκ που να δέχεται ως είσοδο μεταβαλλόμενη ροπή αδράνειας.
Έτσι, θα χρησιμοποιήσουμε πάλι το μπλοκ “Mechanical-Electrical Interface”, το οποίο
περιγράφεται στην Ενότητα 7.1.2 και στο “User Manual” του PSIM, για να αντιστοιχίσουμε τη
ροπή αδράνειας του φορτίου στη χωρητικότητα ενός πυκνωτή, και τη ροπή του φορτίου στο
ρεύμα μιας ιδανικής πηγής ρεύματος.
Αλλά επειδή, και το μπλοκ του πυκνωτή δέχεται σταθερή τιμή χωρητικότητας, για να
μοντελοποιήσουμε ένα πυκνωτή μεταβλητής χωρητικότητας θα βασιστούμε στην εξίσωση του
πυκνωτή:

ή ισοδύναμα:

𝑖𝑖𝑐𝑐 (𝑡𝑡) = 𝐶𝐶
𝑣𝑣𝑐𝑐 (𝑡𝑡) =

𝑑𝑑𝑣𝑣𝑐𝑐 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑

1
� 𝑖𝑖𝑐𝑐 (𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐶𝐶

όπου η τιμή της χωρητικότητας θα δίνεται για κάθε στιγμή του χρόνου προσομοίωσης από ένα
“LookUp Table”. Εν τέλει, το μοντέλο του φορτίου παρουσιάζεται στο Σχ. 8.8.
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Σχήμα 8.8: Μοντέλο φορτίου για μεταβαλλόμενη ροπή αδράνειας του φορτίου
Το κύκλωμα ελέγχου υλοποιεί το βαθμωτό έλεγχο 𝑉𝑉⁄𝑓𝑓 , με κλειστό βρόχο ελέγχου της
ταχύτητας και αντιστάθμιση της ολίσθησης. Αρχικά, δίνεται ως είσοδος το προφίλ ταχύτητας
και μετριέται η ταχύτητα του κινητήρα. Οι 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 τιμές της ταχύτητας μετατρέπονται σε τιμές
ηλεκτρικής συχνότητας μέσω της σχέσης:

𝑓𝑓 =

2𝑝𝑝
⋅ 𝑁𝑁
120

Η διαφορά των δύο ταχυτήτων, δηλαδή το σφάλμα ταχύτητας, αποτελεί την είσοδο του ελεγκτή
ταχύτητας, στην έξοδο του οποίου είναι η εντολή της συχνότητας ολίσθησης 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 . Στο σήμα

αυτό, μέσω του αθροιστή προστίθεται η συχνότητα περιστροφής του δρομέα, και σχηματίζεται
η εντολή 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 της συχνότητας του αντιστροφέα. Το τμήμα αυτό του κυκλώματος φαίνεται στο
Σχ. 8.9.
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Σχήμα 8.9: Κλειστός βρόχος ελέγχου της ταχύτητας με αντιστάθμιση της συχνότητας
ολίσθησης
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Στη συνέχεια, το σήμα της συχνότητας περνά από ένα “Lookup Table” για να προκύψει η
τάση ελέγχου του αντιστροφέα για όλο το εύρος λειτουργίας του κινητήρα (τόσο στην περιοχή
σταθερής ροπής, όσο και στην περιοχή σταθερής ισχύος) μέσω του σταθερού λόγου 𝑉𝑉⁄𝑓𝑓 . Η
τιμή του λόγου αυτού επιλέγεται με βάση τις ονομαστικές τιμές του κινητήρα. Οι ημιτονοειδείς

τάσεις ελέγχου συγκρίνονται με ένα τριγωνικό σήμα συχνότητας 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 , για να προκύψουν οι

παλμοί στις πύλες των διακοπτικών στοιχείων. Αυτό το τμήμα του κυκλώματος φαίνεται στο
Σχ. 8.10.
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Σχήμα 8.10: Υλοποίηση της ημιτονοειδούς διαμόρφωσης εύρους παλμών (SPWM)

8.2.3

Προσομοίωση του συστήματος στο PSIM

Εκτελούμε προσομοίωση για ένα κύκλο λειτουργίας με τάση δικτύου 400 𝑉𝑉 και τον κινητήρα σε

συνδεσμολογία αστέρα. Λειτουργώντας τον αντιστροφέα στην περιοχή της γραμμικής
διαμόρφωσης (με μέγιστη πολική τάση εξόδου 0,612𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 ) παρατηρήσαμε ότι ο κινητήρας δεν
μπορούσε να δώσει την απαραίτητη ροπή για να ακολουθήσει τις αναφορές. Έτσι, αυξήσαμε
το δείκτη διαμόρφωσης στην τιμή 1,7, με αποτέλεσμα η τάση εξόδου του αντιστροφέα να έχει

τετραγωνική μορφή και να παίρνει τη μέγιστη τιμή της (0,78𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 ). Στα Σχ. 8.10 και 8.11 δίνονται

η ταχύτητα και η ροπή του κινητήρα αντίστοιχα. Η ταχύτητα του κινητήρα ακολουθεί

ικανοποιητικά την ταχύτητα αναφοράς, με μικρή υπερύψωση (< 10 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟) στα σημεία

μεταβολής της αναφοράς.
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Σχήμα 8.11: Ταχύτητα (κόκκινη καμπύλη) και ταχύτητα αναφοράς (μπλε) του κινητήρα

Σχήμα 8.12: Ροπή του κινητήρα
Η κυματομορφή της ροπής του κινητήρα είναι παρόμοια αυτή του Σχ. 8.3 που προέκυψε από
θεωρητικούς υπολογισμούς. Παρατηρούνται μικρές ταλαντώσεις στη ροπή περίπου στη
χρονική στιγμή 165 𝑠𝑠 του χρόνου προσομοίωσης, όπου η ταχύτητα του κινητήρα είναι 70 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚.

Αυτό οφείλεται στην αδυναμία του βαθμωτού ελέγχου να κρατήσει σταθερή τη ροή διακένου
στις χαμηλές ταχύτητες. Ωστόσο το σύστημα παραμένει ευσταθές και έτσι, μετά την αλλαγή
της ροπής φορτίου μπορεί και ακολουθεί την ταχύτητα αναφοράς.
Στο Σχ. 8.12 δίνονται παράλληλα με τη ροπή του κινητήρα και τα σήματα της τάσης ελέγχου
και της τριγωνικής κυματομορφής.
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Σχήμα 8.12: Λειτουργία του αντιστροφέα στη γραμμική περιοχή,
υπερδιαμόρφωσης και στην περιοχή με τετραγωνική κυματομορφή εξόδου

την

περιοχή

Εδώ εξηγούνται οι μεγαλύτερες ταλαντώσεις που εμφανίζονται στη ροπή. Στην περιοχή
�
υπερδιαμόρφωσης �𝑉𝑉�
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 > 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 � εμφανίζονται περισσότερες αρμονικές πλευρικών ζωνών με

κέντρο τις συχνότητες των αρμονικών του 𝑚𝑚𝑓𝑓 και των πολλαπλάσιων του. Επιπλέον, η τάση
εξόδου του αντιστροφέα δεν αυξάνεται ανάλογα με την τιμή του 𝑚𝑚𝑎𝑎 , όπως ισχύει στη γραμμική

περιοχή. Άρα, η μεταβολή της τάσης με τη συχνότητα δεν είναι πλέον γραμμική και συνεπώς
η ροή διακένου δεν παραμένει σταθερή.

Στο Σχ. 8.13 παρουσιάζεται το ρεύμα της φάσης 𝑎𝑎 του κινητήρα, το οποίο θα ισούται με το

ρεύμα γραμμής, αφού ο κινητήρας είναι σε αστέρα.

Σχήμα 8.13: Ρεύμα της φάσης 𝑎𝑎 του κινητήρα

Από το PSIM παίρνουμε ότι το μέγιστο ρεύμα απαιτείται τη στιγμή που ο κινητήρας ξεκινάει να
επιβραδύνει από την ταχύτητα φυγοκέντρισης στην ταχύτητα απόρριψης και έχει τιμή 742 𝛢𝛢.
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Τη στιγμή εκείνη τόσο η ροπή του κινητήρα (−2872 𝑁𝑁𝑁𝑁) όσο και η ταχύτητά του (1240 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑚𝑚)

έχουν τις μέγιστες τιμές τους και επιπλέον ο κινητήρας βρίσκεται στην περιοχή εξασθένησης

πεδίου. Επίσης, η ισοδύναμη RMS τιμή του ρεύματος για ένα κύκλο λειτουργίας προκύπτει
258 𝐴𝐴. Στο Σχ. 8.14 φαίνεται το συνεχές ρεύμα στη DC μεριά του αντιστροφέα. Όπως

αναμενόταν, κατά την πέδηση του κινητήρα το DC ρεύμα είναι αρνητικό, δηλαδή η κατεύθυνση
της ισχύος είναι από τον κινητήρα στο DC ζυγό.

Σχήμα 8.14: DC ρεύμα στην είσοδο του αντιστροφέα
Το διάγραμμα της ισχύος του κινητήρα για το συνολικό κύκλο λειτουργίας δίνεται στο Σχ. 8.15.
Επίσης από το PSIM παίρνουμε ότι η ενέργεια που επιστρέφει ο κινητήρας στο drive κατά την
πέδηση έχει τιμή 1,81 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ.

Σχήμα 8.15: Ισχύς του κινητήρα
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Επειδή ο κινητήρας είναι μεγάλης ισχύος (250 𝑘𝑘𝑘𝑘 ) είναι προτιμότερο να τροφοδοτηθεί με τάση

690 𝑉𝑉 σε συνδεσμολογία αστέρα και ο αντιστροφέας να λειτουργεί στην περιοχή γραμμικής

διαμόρφωσης. Εκτελώντας ξανά την προσομοίωση με τάση δικτύου 690 𝑉𝑉 και δείκτη

διαμόρφωσης 0,95 προκύπτουν τα αποτελέσματα που φαίνονται στα παρακάτω σχήματα.

Να σημειώσουμε ότι η προσομοίωση του συστήματος με το πρόγραμμα PSIM με τάση

δικτύου 400 𝑉𝑉 και τον κινητήρα σε συνδεσμολογία τριγώνου παρουσίαζε προβλήματα

σύγκλισης του αλγορίθμου επίλυσης και έκανε αδικαιολόγητα περισσότερη ώρα από ότι με
συνδεσμολογία αστέρα.

Σχήμα 8.16: Ταχύτητα και ροπή του κινητήρα

Σχήμα 8.17: Ρεύμα γραμμής του κινητήρα (𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 668 𝐴𝐴) και συνεχές ρεύμα στην είσοδο του
αντιστροφέα
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Σχήμα 8.18: Θεμελιώδης συνιστώσα της τάσης τροφοδοσίας του κινητήρα και σήματα ελέγχου
του αντιστροφέα

Σχήμα 8.19: Ισχύς του κινητήρα
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Κεφάλαιο 9

Διαστασιολόγηση Συστημάτων
Ηλεκτροκίνησης με Φορτία Σταθερής
Ισχύος

9.1 Γενική Περιγραφή των Μηχανών Περιέλιξης
Φορτία

σταθερής

κλωστοϋφαντουργία,

ισχύος
στις

συναντώνται
βιομηχανίες

κυρίως

χάλυβα

και

στην

χαρτοβιομηχανία,

πλαστικού,

και

γενικά

στην
όπου

χρησιμοποιούνται μηχανές περιέλιξης. Το βασικό χαρακτηριστικό των μηχανών περιέλιξης
είναι ότι η δύναμη που ασκείται στο περιελισσόμενο υλικό πρέπει να παραμένει σταθερή. Αυτό
επιτυγχάνεται ελέγχοντας τη ροπή της μηχανής, έτσι ώστε να μεταβάλλεται αντιστρόφως
ανάλογα με την ακτίνα περιέλιξης. Υποτίθεται ότι το υλικό οδηγείται στη μηχανή περιέλιξης
(συνήθως μέσω κάποιου διαδρόμου μεταφοράς που οδηγείται από κάποιον άλλο κινητήρα) με
σταθερή ταχύτητα.
Κατά την περιέλιξη του υλικού αυξάνεται η ακτίνα περιέλιξης και επομένως η γωνιακή
ταχύτητα του κινητήρα θα πρέπει να μειώνεται ανάλογα με την ακτίνα περιέλιξης ώστε η
περιφερειακή ταχύτητα του περιελισσόμενου υλικού να ισούται με την ταχύτητα τροφοδοσίας
(ταχύτητα του διαδρόμου μεταφοράς). Η ροπή, που ισούται με το γινόμενο της δύναμης επί
την ακτίνα περιέλιξης, αυξάνεται ανάλογα με την ακτίνα περιέλιξης, αφού η δύναμη παραμένει
σταθερή. Η αντίστροφη διαδικασία συμβαίνει κατά την από-περιέλιξη του υλικού. Άρα, το
γινόμενο ροπής επί περιστροφικής ταχύτητας παραμένει σταθερό σε όλο το εύρος λειτουργίας
του κινητήρα, οπότε και η μηχανική ισχύς της μηχανής περιέλιξης θα παραμένει σταθερή.
Στο Σχ. 9.1 φαίνεται το σχεδιάγραμμα ενός συστήματος ηλεκτροκίνησης μιας μηχανής
περιέλιξης, που αποτελείται από τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων και το ρολό (καρούλι)
περιέλιξης. Το περιελισσόμενο υλικό έχει πλάτος 𝑊𝑊, και τυλίγεται ή ξετυλίγεται με σταθερή

ταχύτητα και υπό σταθερή δύναμη.
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Σχήμα 9.1: Σχεδιάγραμμα του συστήματος
Η περιστροφική ταχύτητα του ρολού περιέλιξης (σε 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟) είναι συνάρτηση της ακτίνας
περιέλιξης και της ταχύτητας τροφοδοσίας:

𝑛𝑛𝑤𝑤 =

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ⋅ 60
2𝜋𝜋 ⋅ 𝑟𝑟

(9.1)

όπου 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 η γραμμική ταχύτητα του ιμάντα μεταφοράς που οδηγεί το περιελισσόμενο υλικό

στο καρούλι και 𝑟𝑟 η πραγματική ακτίνα περιέλιξης. Η περιστροφική ταχύτητα παίρνει τη μέγιστη

τιμή της όταν 𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑛𝑛𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ⋅ 60
2𝜋𝜋 ⋅ 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

όπου 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 είναι η ακτίνα του ρολού. Το ρολό περιστρέφεται με τη μικρότερη ταχύτητα όταν
𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑛𝑛𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ⋅ 60
2𝜋𝜋 ⋅ 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

όπου 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 είναι η μέγιστη επιτρεπτή ακτίνα του ρολού περιέλιξης. Η δύναμη που ασκείται στο

περιελισσόμενο υλικό, η λεγόμενη τάση (δεν πρέπει να συγχέεται με την ηλεκτρική τάση) του
υλικού ή δύναμη περιέλιξης, έχει τιμή:

𝐹𝐹𝑤𝑤 = 𝑧𝑧 ⋅ 𝑊𝑊

όπου 𝑧𝑧 η τάση ανά μέτρο πλάτους του υλικού και 𝑊𝑊 το πλάτος του περιελισσόμενου υλικού.
Η ροπή ισούται με το γινόμενο της τάσης επί την ακτίνα περιέλιξης:

η οποία λόγω της Εξ. 9.1 γράφεται:

𝑇𝑇𝑤𝑤 = 𝐹𝐹𝑤𝑤 ⋅ 𝑟𝑟
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𝑇𝑇𝑤𝑤 = 𝐹𝐹𝑤𝑤 ⋅

60 ⋅ 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 1
⋅
2𝜋𝜋
𝑛𝑛𝑤𝑤

Η ροπή παίρνει τη μέγιστη τιμή της στην μέγιστη επιτρεπτή ακτίνα περιέλιξης, και την ελάχιστη
στην ελάχιστη ακτίνα περιέλιξης, δηλαδή στην ακτίνα του ρολού περιέλιξης. Επομένως, η
μηχανική ισχύς της μηχανής περιέλιξης θα είναι:

𝑃𝑃𝑤𝑤 = 𝑇𝑇𝑤𝑤 ⋅ 𝑛𝑛𝑤𝑤 ⋅

2𝜋𝜋
= 𝐹𝐹𝑤𝑤 ⋅ 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
60

και παραμένει σταθερή, αφού 𝐹𝐹𝑤𝑤 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. και 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. Η χαρακτηριστική ροπής –
ταχύτητας μιας μηχανής περιέλιξης δίνεται στο Σχ. 9.2.

Σχήμα 9.2: Χαρακτηριστική ροπής – ταχύτητας μηχανών περιέλιξης
Σε πραγματικά συστήματα, επιπλέον της ροπής περιέλιξης που οφείλεται στην τάση (δύναμη
περιέλιξης) του υλικού, υπάρχει και μια επιπλέον ροπή 𝑇𝑇𝑅𝑅 που εξαρτάται από την

περιστροφική ταχύτητα του ρολού και οφείλεται σε τριβές και διάφορα άλλα φαινόμενα. Έτσι,
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η ροπή αυξάνεται κατά την περιέλιξη και μειώνεται κατά την από-περιέλιξη του υλικού, οπότε
η συνολική ροπή κατά την περιέλιξη θα είναι:
𝑇𝑇𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑇𝑇𝑤𝑤 + 𝑇𝑇𝑅𝑅

και κατά την από-περιέλιξη:

𝑇𝑇𝑊𝑊,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑇𝑇𝑤𝑤 − 𝑇𝑇𝑅𝑅
Η περιστροφική ταχύτητα του ρολού περιέλιξης είναι συνήθως αρκετά μικρή (της τάξης των
10 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟), ενώ η ροπή περιέλιξης είναι αρκετά μεγάλη (της τάξης των 100 𝑁𝑁𝑁𝑁). Άρα, για να

μπορέσει να προσαρμοστεί ο κινητήρας στην περιστροφική ταχύτητα του φορτίου θα πρέπει

να παρεμβάλλεται μεταξύ του κινητήρα και του ρολού περιέλιξης κάποιος εναλλάκτης
ταχύτητας (π.χ. κιβώτιο ταχυτήτων), ώστε ο κινητήρας να στρέφεται σε μεγαλύτερη ταχύτητα

και να «βλέπει» μικρότερη ροπή. Ο λόγος 𝑖𝑖 του κιβωτίου ταχυτήτων επιλέγεται με βάση τις
ταχύτητες στη μόνιμη κατάσταση ως εξής:

𝑖𝑖 =

𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 2𝜋𝜋 ⋅ 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ⋅ 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
=
𝑛𝑛𝑤𝑤
60 ⋅ 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

Τα κιβώτια ταχυτήτων, όπως κάθε μηχανικό σύστημα, έχουν απώλειες. Αυτές εκφράζονται
μέσω του συντελεστή απόδοσης 𝜂𝜂𝐺𝐺 του κιβωτίου ταχυτήτων. Ο συντελεστής απόδοσης

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και κυμαίνεται από 0,95 για μικρούς λόγους
μετασχηματισμού 𝑖𝑖, έως 0,75 για μεγάλα 𝑖𝑖. Άρα, κατά την περιέλιξη, η ροπή και η ισχύς του
κινητήρα θα είναι αντίστοιχα:

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

και
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑇𝑇𝑤𝑤 + 𝑇𝑇𝑅𝑅
𝑖𝑖 ⋅ 𝜂𝜂𝐺𝐺

𝑇𝑇𝑤𝑤 + 𝑇𝑇𝑅𝑅
𝑇𝑇𝑤𝑤 + 𝑇𝑇𝑅𝑅
⋅ 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
⋅ 𝑛𝑛
9550 ⋅ 𝑖𝑖 ⋅ 𝜂𝜂𝐺𝐺
9550 ⋅ 𝜂𝜂𝐺𝐺 𝑊𝑊

Ομοίως, κατά την από-περιέλιξη, η ροπή και η ισχύς του κινητήρα θα είναι:

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −

και
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −

𝑇𝑇𝑤𝑤 − 𝑇𝑇𝑅𝑅
⋅ 𝜂𝜂𝐺𝐺
𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑤𝑤 − 𝑇𝑇𝑅𝑅
𝑇𝑇𝑤𝑤 + 𝑇𝑇𝑅𝑅
⋅ 𝜂𝜂𝐺𝐺 ⋅ 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −
⋅ 𝜂𝜂𝐺𝐺 ⋅ 𝑛𝑛𝑊𝑊
9550 ⋅ 𝑖𝑖
9550
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Στην περίπτωση αυτή, θεωρούμε ότι εφαρμόζεται μια εξωτερική δύναμη στο υλικό που
ξετυλίγει το καρούλι, οπότε ο κινητήρας θα βρίσκεται σε κατάσταση πέδησης, δηλαδή η ροή
ισχύος θα είναι από το φορτίο στον κινητήρα και στη DC ζεύξη.
Για την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση του ρολού, υπό σταθερή δύναμη περιέλιξης,
επιπρόσθετα της ωφέλιμης ροπής, πρέπει να αναπτυχθεί και μια ροπή επιτάχυνσης ή
επιβράδυνσης που θα επιταχύνει ή επιβραδύνει τη συνολική ροπή αδράνειας του συστήματος.
Η συνολική ροπή αδράνειας αποτελείται από μια σταθερή συνιστώσα (κινητήρας, κιβώτιο
ταχυτήτων και πυρήνας του ρολού) και από μια μεταβλητή συνιστώσα (περιελισσόμενο υλικό
ως κούφιος κύλινδρος). Έτσι, έχουμε:
𝐽𝐽𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐽𝐽𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 +

και

𝐽𝐽𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =

𝐽𝐽𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑖𝑖 2

1
⋅ 𝜋𝜋 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝑊𝑊 ⋅ (𝑟𝑟 2 − 𝑟𝑟𝑐𝑐2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 )
2

όπου 𝜌𝜌 η πυκνότητα του υλικού περιέλιξης. Η ελάχιστη τιμή της μεταβλητής ροπής αδράνειας
προκύπτει για 𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 και ισούται με μηδέν, ενώ η μέγιστη προκύπτει για 𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .

Η ροπή επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων ως προς

τον άξονα του κινητήρα προκύπτει:

𝑇𝑇𝑎𝑎,𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = �𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝐽𝐽𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 � ⋅ 𝑖𝑖 ⋅

4 ⋅ 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑟𝑟 ⋅ 𝑡𝑡𝑎𝑎,𝑏𝑏

Η ροπή επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης του ρολού και του υλικού ως προς τον άξονα του
κινητήρα προκύπτει:
𝑇𝑇𝑎𝑎,𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = (𝐽𝐽𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐽𝐽𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ) ⋅ 𝑖𝑖 ⋅

4 ⋅ 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑟𝑟 ⋅ 𝑡𝑡𝑎𝑎,𝑏𝑏

όπου 𝑡𝑡𝑎𝑎 ο χρόνος επιτάχυνσης από τη μηδενική ταχύτητα έως την ταχύτητα τροφοδοσίας και

𝑡𝑡𝑏𝑏 ο χρόνος επιβράδυνσης από την ταχύτητα 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 στη μηδενική. Ανάλογα με την εφαρμογή,

κατά την επιτάχυνση ή επιβράδυνση η μεταβλητή ροπή αδράνειας μπορεί να θεωρηθεί
σταθερή και ίση με τη μέση τιμή της. Για τον υπολογισμό της ροπής του κινητήρα θα
θεωρήσουμε ότι η τάση (δύναμη περιέλιξης) που εφαρμόζεται στο υλικό παραμένει σταθερή.

Κατά την περιέλιξη, η ροπή του κινητήρα κατά την επιτάχυνση από τη μηδενική ταχύτητα
στην ταχύτητα τροφοδοσίας 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 είναι:
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + (𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑇𝑇𝑤𝑤 + 𝑇𝑇𝑅𝑅 ) ⋅
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1
𝑖𝑖 ⋅ 𝜂𝜂𝐺𝐺

Κατά την περιέλιξη, η ροπή του κινητήρα κατά την επιβράδυνση από τη ταχύτητα τροφοδοσίας
𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 στη μηδενική ταχύτητα είναι:
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −𝑇𝑇𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + (−𝑇𝑇𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑇𝑇𝑤𝑤 + 𝑇𝑇𝑅𝑅 ) ⋅

1
𝑖𝑖 ⋅ 𝜂𝜂𝐺𝐺

Κατά την από-περιέλιξη, η ροπή του κινητήρα κατά την επιτάχυνση από τη μηδενική ταχύτητα
στην ταχύτητα τροφοδοσίας 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 είναι:
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + (𝑇𝑇𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑇𝑇𝑤𝑤 + 𝑇𝑇𝑅𝑅 ) ⋅

𝜂𝜂𝐺𝐺
𝑖𝑖

Κατά την από-περιέλιξη, η ροπή του κινητήρα κατά την επιβράδυνση από τη ταχύτητα
τροφοδοσίας 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 στη μηδενική ταχύτητα είναι:
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = −𝑇𝑇𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + (−𝑇𝑇𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐+𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑇𝑇𝑤𝑤 + 𝑇𝑇𝑅𝑅 ) ⋅
Η ισχύς του κινητήρα για κάθε χρονική στιγμή δίνεται από τη σχέση:

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝜂𝜂𝐺𝐺
𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
9550

Η επιλογή του κινητήρα θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη μέγιστη ροπή που απαιτείται
στην ελάχιστη περιστροφική ταχύτητα 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , όσο και τη μέγιστη ταχύτητα. Για την επιπρόσθετη

ροπή επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερφόρτισης του
drive. Εφόσον η ροπή περιέλιξης είναι ανάλογη του 1⁄𝑛𝑛𝑊𝑊 , τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και

η περιοχή εξασθένησης πεδίου, όπου η μέγιστη επιτρεπτή ροπή μεταβάλλεται ανάλογα του
1⁄𝑛𝑛𝑊𝑊 . Επιπλέον, στην περιοχή εξασθένησης πεδίου πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο

ασφαλείας 30% από τη μέγιστη επιτρεπτή ροπή. Η χαρακτηριστική ροπής – ταχύτητας στη
λειτουργία μόνιμης κατάστασης και για κύκλο λειτουργίας S1 φαίνεται στο Σχ. 9.3
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Σχήμα 9.3: Επιτρεπτή λειτουργία του κινητήρα
Όσον αφορά τον έλεγχο του κινητήρα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι ελέγχου της τάσης
(εφαρμοζόμενης δύναμης) του υλικού:
• Κλειστός βρόχος έμμεσου ελέγχου της τάσης (χωρίς μετατροπέα τάσης)
Ως είσοδος του συστήματος ελέγχου δίνεται η ροπή. Η ροπή αναφοράς έχει υπολογιστεί εκ
των προτέρων ως το γινόμενο της σταθερής τάσης επί την μεταβλητή ακτίνα περιέλιξης. Στην
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν ροπές τριβών και ροπές
επιτάχυνσης.
• Κλειστός βρόχος άμεσου ελέγχου της τάσης με dancer roll
Η πραγματική τάση μετριέται μέσω ενός dancer roll (συσκευή μέτρηση της τάσης του υλικού).
• Κλειστός βρόχος άμεσου ελέγχου της τάσης με μετατροπέα τάσης
Η πραγματική τάση εκτιμάται μέσω ενός μετατροπέα τάσης.
Από την παραπάνω ανάλυση είναι φανερό ότι, για σταθερή γραμμική ταχύτητα και δύναμη
περιέλιξης, η ροπή, και συνεπώς το ρεύμα του κινητήρα, μεταβάλλεται αναλόγως της ακτίνας
του ρολού περιέλιξης. Για ακριβή ανάλυση, τόσο κατά τη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, όσο
και κατά τις επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις, το σύστημα θα προσομοιωθεί με τη βοήθεια ενός
κατάλληλου λογισμικού και με βάση αυτά τα αποτελέσματα θα γίνει η διαστασιολόγησή του.

9.2 Προσομοίωση και διαστασιολόγηση του συστήματος
Το σύστημα που θα προσομοιωθεί αφορά μια μηχανή περιέλιξης χαρτιού. Θα εξεταστεί μόνο
η διαδικασία της περιέλιξης, δηλαδή το τύλιγμα του χαρτιού γύρω από το ρολό. Η περιέλιξη
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γίνεται υπό σταθερή τάση 300 𝑁𝑁 και σταθερή γραμμική ταχύτητα 5 𝑚𝑚⁄𝑠𝑠. Κατά την εκκίνηση

θεωρούμε ότι η τάση αυξάνει γραμμικά με κλίση 25 𝑁𝑁⁄𝑠𝑠, μέχρι την τελική τιμή των 300 𝛮𝛮. Άρα,

θα χρειαστούν 12 𝑠𝑠 ώστε ο κινητήρας να φτάσει στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας του. Τα
υπόλοιπα δεδομένα δίνονται στον Πίνακα 9.1.

Πίνακας 9.1: Δεδομένα εισόδου για την εφαρμογή της μηχανής περιέλιξης
Πλάτος του ρολού περιέλιξης, 𝑊𝑊

Ακτίνα του πυρήνα του ρολού περιέλιξης, 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

10 𝑚𝑚

0,5 𝑚𝑚

Ροπή αδράνειας του ρολού περιέλιξης, 𝐽𝐽𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

2 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2

Πυκνότητα του υλικού, 𝜌𝜌

300 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄𝑚𝑚 3

Λόγος κιβωτίου ταχυτήτων, 𝑖𝑖

10

Πάχος του υλικού, 𝑀𝑀𝑀𝑀

Συντελεστής ιξώδους τριβής, 𝐵𝐵𝑤𝑤

0,001 𝑚𝑚
0,2

Ροπή αδράνειας κιβωτίου ταχυτήτων, 𝐽𝐽𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

0,005 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2

Τάση (δύναμη που δρα στο υλικό) αναφοράς, 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

300 𝑁𝑁

Απόδοση κιβωτίου ταχυτήτων, 𝜂𝜂𝐺𝐺

Ρυθμός μεταβολής της τάσης του υλικού

Γραμμική ταχύτητα τροφοδοσίας του υλικού, 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

0,95

25 𝑁𝑁⁄𝑠𝑠
5 𝑚𝑚⁄𝑠𝑠

Για την εκτέλεση της προσομοίωσης πρέπει να είναι γνωστές οι παράμετροι του κινητήρα.
Επομένως, στο σημείο αυτό θα επιλέξουμε τον κινητήρα. Αρχικά, η επιλογή θα γίνει με βάση
τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής και την σταθερή ισχύ που απαιτεί το φορτίο. Το ρολό
περιέλιξης περιστρέφεται στη μέγιστη ταχύτητα τη στιγμή που η τάση του υλικού φτάσει τη
ροπή αναφοράς (300 𝑁𝑁) και τη γραμμική ταχύτητα αναφοράς (5 𝑚𝑚⁄𝑠𝑠 ). Εκείνη τη στιγμή θα

έχει ήδη τυλιχτεί κάποια ποσότητα χαρτιού, οπότε η ακτίνα του ρολού θα είναι μεγαλύτερη από
την ακτίνα του πυρήνα του (0,5 𝑚𝑚). Επειδή, το πάχος του χαρτιού είναι πολύ μικρό (0,001 𝑚𝑚),

θεωρούμε την αύξηση στην ακτίνα του ρολού αμελητέα, οπότε η μέγιστη περιστροφική
ταχύτητα του ρολού θα είναι:

𝑛𝑛𝑤𝑤_ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ⋅ 60
5 ⋅ 60
=
= 95,5 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
2𝜋𝜋 ⋅ 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
2𝜋𝜋 ⋅ 0,5

Αφού εκτελέσουμε την προσομοίωση θα βρούμε ότι η μέγιστη ταχύτητα του ρολού είναι
94,1 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟. Λόγω του κιβωτίου ταχυτήτων, η μέγιστη ταχύτητα του κινητήρα προκύπτει:
𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑖𝑖 ⋅ 𝑛𝑛𝑤𝑤,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 10 ⋅ 95,5 = 955 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
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Άρα, θα επιλέξουμε έναν κινητήρα 6 πόλων με σύγχρονη ταχύτητα 1000 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟. Η σταθερή ισχύς

που απαιτεί το φορτίο δίνεται από τη σχέση:

𝑃𝑃𝑊𝑊 = 𝐹𝐹𝑊𝑊 ⋅ 𝑣𝑣𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 300 ⋅ 5 = 1,5 𝑘𝑘𝑘𝑘
Δεδομένου ότι ο κύκλος λειτουργίας του κινητήρα είναι S1, δηλαδή λειτουργεί με το ονομαστικό
του φορτίο για μεγάλο χρονικό διάστημα (πολλαπλάσιο της θερμικής χρονικής σταθεράς του),
και της ύπαρξης κιβωτίου ταχυτήτων με απώλειες (𝜂𝜂𝐺𝐺 = 0,95), θα επιλέξουμε το κινητήρα με

την αμέσως μεγαλύτερη ονομαστική ισχύ. Επιλέγουμε τον κινητήρα 6 πόλων, ενεργειακής
κλάσης IC3 1𝐿𝐿𝐿𝐿1003 − 1𝐵𝐵𝐵𝐵2 από τη στάνταρ σειρά των κινητήρων χαμηλής τάσης της

Siemens (Κατάλογος D 81.1) με:

• Ονομαστική ισχύ: 𝑃𝑃𝑛𝑛 = 2,2 𝑘𝑘𝑘𝑘

• Ονομαστική ταχύτητα: 𝑛𝑛𝑛𝑛 = 970 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
• Ονομαστική ροπή: 𝛵𝛵𝑛𝑛 = 22 𝑁𝑁𝑁𝑁
• Ονομαστικό ρεύμα: 𝐼𝐼𝑛𝑛 = 5 𝐴𝐴

• Ονομαστικός βαθμός απόδοσης (υπό πλήρες φορτίο): 𝜂𝜂𝑛𝑛 = 84,3%
• Ονομαστικός συντελεστής ισχύος: cos 𝜑𝜑𝑛𝑛 = 0,75

• Ροπή αδράνειας: 𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,017 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2

Ο έλεγχος του κινητήρα θα γίνει με κλειστό βρόχο άμεσου ελέγχου της τάσης (εφαρμοζόμενης
δύναμης). Επειδή, αυτό που πρέπει να ελεγχθεί είναι η ροπή (γινόμενο δύναμης επί ακτίνας)
του κινητήρα, θα χρησιμοποιηθεί διανυσματικός έλεγχος. Αξίζει να αναφερθεί ότι παλαιότερα,
για τέτοιου είδους εφαρμογές, χρησιμοποιούνταν DC κινητήρια συστήματα. Οι ηλεκτρικές
παράμετροι του ισοδύναμου κυκλώματος του κινητήρα δίνονται στον Πίνακα 8.2
Πίνακας 9.2: Ηλεκτρικές παράμετροι του κινητήρα
Αντίσταση στάτη

0,435 𝛺𝛺

Αυτεπαγωγή στάτη

2 𝑚𝑚𝑚𝑚

Αντίσταση δρομέα

0,816 𝛺𝛺

Αυτεπαγωγή δρομέα
Αυτεπαγωγή μαγνήτισης

2 𝑚𝑚𝑚𝑚

69,3 𝑚𝑚𝑚𝑚

Το διάγραμμα του συνολικού συστήματος της μηχανής περιέλιξης περιλαμβάνει τέσσερα
επιμέρους συστήματα:
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• Το κύκλωμα ισχύος, που αποτελείται από τον κινητήρα, τον ηλεκτρονικό μετατροπέα
ισχύος, την πηγή και το μηχανικό φορτίο
• Το κύκλωμα ελέγχου, που υλοποιεί τον έλεγχο προσανατολισμένου πεδίου με κλειστό
βρόχο ελέγχου της τάσης (tension) και εσωτερικό βρόχο υστέρησης ρεύματος. Δέχεται ως
εισόδους τις αναφορές της τάσης (από την οποία προκύπτει η αναφορά της ροπής με
πολλαπλασιασμό επί τη μεταβλητή ακτίνα περιέλιξης), την αναφορά της μαγνητικής ροής
διακένου (η οποία τίθεται ίση με την ονομαστική της τιμή) και την ανάδραση της τάσης του
υλικού, η οποία υπολογίζεται από το κύκλωμα του μοντέλου της μηχανής
• Το κύκλωμα του μοντέλου της μηχανής περιέλιξης, που υπολογίζει όλες τις απαραίτητες
μεταβλητές της μηχανής περιέλιξης
• Το κιβώτιο ταχυτήτων, που έχει λόγο μετασχηματισμού 𝑖𝑖, βαθμό απόδοσης 𝜂𝜂𝐺𝐺 και ροπή
αδράνειας 𝐽𝐽𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 .

Το κύκλωμα του μοντέλου της μηχανής περιέλιξης δίνεται στο Σχ. 9.4 και περιγράφεται από
τις παρακάτω σχέσεις.
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Σχήμα 9.4: Μοντέλο της μηχανής περιέλιξης (ρολό περιέλιξης)
Αν 𝑟𝑟 είναι η πραγματική (τρέχουσα) ακτίνα περιέλιξης, τότε η επιφανειακή ταχύτητα του ρολού
είναι:

𝑆𝑆 = 𝜔𝜔 ⋅ 𝑟𝑟

όπου 𝜔𝜔 η γωνιακή ταχύτητα του ρολού περιέλιξης. Το μήκος του υλικού που έχει περιελιχθεί

δίνεται από το ολοκλήρωμα:

𝐿𝐿 = � 𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑
Η ακτίνα περιέλιξης δίνεται από τη σχέση:

152

𝐿𝐿 ⋅ 𝑀𝑀𝑀𝑀
2
𝑟𝑟 = �
+ 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝜋𝜋
όπου 𝑀𝑀𝑀𝑀 είναι το πάχος του υλικού και 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 η ακτίνα του άδειου ρολού. Η συνολική μάζα του
υλικού που έχει τυλιχτεί στο ρολό είναι:

𝑀𝑀 = 𝜌𝜌 ⋅ 𝜋𝜋 ⋅ 𝑊𝑊 ⋅ (𝑟𝑟 2 − 𝑟𝑟𝑐𝑐2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 )

Η συνολική ροπή αδράνειας του φορτίου είναι:

όπου:

𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐽𝐽𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐽𝐽𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝐽𝐽𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =

1
⋅ 𝑀𝑀 ⋅ (𝑟𝑟 2 + 𝑟𝑟𝑐𝑐2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 )
2

Η περιστροφική ταχύτητα του ρολού υπολογίζεται μέσω της διαφορικής εξίσωσης:

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ⋅

𝑑𝑑𝜔𝜔
+ 𝐵𝐵 ⋅ 𝜔𝜔 + 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑

όπου 𝐵𝐵 ο συντελεστής ιξώδους τριβής, 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 είναι η ροπή του κινητήρα ανηγμένη στην πλευρά

χαμηλής ταχύτητας του κιβωτίου ταχυτήτων και 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 είναι η ροπή φορτίου της μηχανής

περιέλιξης. Ο υπολογισμός της τάσης ή δύναμης 𝐹𝐹 που ασκείται στο υλικό γίνεται από την
παραπάνω εξίσωση θεωρώντας 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝐹𝐹 ⋅ 𝑟𝑟. Έτσι, έχουμε:

𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ⋅ 𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝐵𝐵 ⋅ 𝜔𝜔
𝐹𝐹 =
𝑟𝑟

Η υπολογισμένη (ή εκτιμώμενη) αυτή τιμή της δύναμης οδηγείται στο κύκλωμα ελέγχου (PI
ελεγκτής), με σκοπό να ρυθμιστεί. Στις παραπάνω εξισώσεις, και στο αντίστοιχο μοντέλο στο
̇ , γιατί ήταν αμελητέος για τη συγκεκριμένη
PSIM, δεν συμπεριλάβαμε τον όρο 𝜔𝜔 ⋅ 𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
εφαρμογή.

Το μοντέλο του κιβωτίου ταχυτήτων δίνεται στο Σχ. 9.5. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι
αποτελείται από 3 διακριτά υποσυστήματα: τον άξονα υψηλής ταχύτητας, τον άξονα χαμηλής
ταχύτητας και το υποσύστημα μετατροπής της ταχύτητας. Το σύστημα μετατροπής της
ταχύτητας περιγράφεται από την εξής διαφορική εξίσωση:
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𝐽𝐽𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ⋅ 𝜃𝜃̈𝑟𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠𝑠 = 𝑇𝑇ℎ𝑠𝑠 −

𝑇𝑇𝑙𝑙𝑠𝑠
𝑖𝑖 ⋅ 𝜂𝜂

όπου 𝜃𝜃̈𝑟𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠𝑠 είναι η επιτάχυνση της πλευράς υψηλής ταχύτητας του υποσυστήματος

μετατροπέα ταχύτητας, 𝑇𝑇ℎ𝑠𝑠 είναι η ροπή που ασκείται από τον άξονα υψηλής ταχύτητας στην

είσοδο του μετατροπέα ταχύτητας και 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑠𝑠 η ροπή του ασκείται από τον άξονα χαμηλής
ταχύτητας στην έξοδο του υποσυστήματος.

Η ταχύτητα εξόδου του υποσυστήματος μετατροπέα ταχύτητας, δηλαδή η ταχύτητα

οδήγησης του άξονα χαμηλής ταχύτητας, δίνεται από τη σχέση:

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑙𝑙𝑙𝑙 =

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠𝑠
𝑖𝑖

όπου 𝑁𝑁𝑟𝑟𝑟𝑟,ℎ𝑠𝑠 είναι η ταχύτητα εισόδου στο μετατροπέα ταχύτητας, δηλαδή η ταχύτητα φορτίου

του άξονα υψηλής ταχύτητας.

Οι τιμές της ακαμψίας και του συντελεστή απόσβεσης του άξονα χαμηλής ταχύτητας είναι
υψηλότεροι από τις αντίστοιχες τιμές του άξονα υψηλής ταχύτητας, έτσι ώστε η ροπή του άξονα
χαμηλής ταχύτητας να είναι περίπου 𝑖𝑖 φορές μεγαλύτερη από τη ροπή του άξονα υψηλής
ταχύτητας.

Speed Reducer (Gearbox)
High Speed
Shaft Torque
K

K

N_m

T_hs

High Speed Shaft
K

High Speed

K

K

Reduction Device
K

K

K

K

Low Speed

Low Speed
Shaft Torque
K

K

T_ls

Low Speed Shaft
N_w

K

Σχήμα 9.5: Μοντέλο του κιβωτίου ταχυτήτων
Στη συνέχεια εκτελούμε την προσομοίωση του συστήματος στο PSIM. Η προσομοίωση διαρκεί
20 𝑠𝑠. Τα πρώτα 12 𝑠𝑠 η τάση ή δύναμη που ασκείται στο υλικό (χαρτί) αυξάνεται γραμμικά με
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κλίση 25 𝑁𝑁⁄𝑠𝑠 μέχρι την τιμή αναφοράς των 300 𝛮𝛮. Ταυτόχρονα, αυξάνεται γραμμικά και η

περιφερειακή ταχύτητα του ρολού περιέλιξης μέχρι την γραμμική ταχύτητα τροφοδοσίας των

5 𝑚𝑚⁄𝑠𝑠 . Μετά τα πρώτα 12 𝑠𝑠, η τάση και η περιφερειακή ταχύτητα παραμένουν σταθερές και

ίσες με τις αντίστοιχες αναφορές τους. Αυτό φαίνεται στο Σχ. 9.6.

Σχήμα 9.6: Τάση χαρτιού και περιφερειακή ταχύτητα του ρολού περιέλιξης
Στο Σχ. 9.7 παρουσιάζονται η περιστροφική ταχύτητα του ρολού περιέλιξης, η ροπή φορτίου
και η μηχανική ισχύς του φορτίου. Εδώ παρατηρούμε ότι από τη στιγμή που το σύστημα φτάσει
στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας του (300 𝑁𝑁, 5 𝑚𝑚⁄𝑠𝑠), η περιστροφική ταχύτητα του ρολού
μειώνεται και η ροπή αυξάνεται, και οι δύο γραμμικά ως προς την ακτίνα περιέλιξης. Έτσι, η

μηχανική ισχύς του φορτίου παραμένει σταθερή. Στο Σχ. 9.8 εστιάζουμε στο διάστημα 12 −
20 𝑠𝑠 για να φανούν καλύτερα τα παραπάνω.

Σχήμα 9.7: Χαρακτηριστικές καμπύλες του φορτίου
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Σχήμα 9.8: Χαρακτηριστικές καμπύλες του φορτίου στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας
Στο Σχ. 9.9 φαίνονται η ταχύτητα και η ροπή του κινητήρα. Όπως αναμενόταν, λόγω του
κιβωτίου ταχυτήτων, η ταχύτητα του κινητήρα είναι 10 φορές μεγαλύτερη από αυτή του ρολού
περιέλιξης, ενώ η ροπή του είναι περίπου (λόγω των απωλειών του κιβωτίου) 10 φορές
μικρότερη από τη ροπή φορτίου. Η ταχύτητα του κινητήρα δεν ξεπερνά την ονομαστική της
τιμή, οπότε ο κινητήρας θα λειτουργεί στην περιοχή σταθερής ισχύος.

Σχήμα 9.9: Ταχύτητα και ροπή του κινητήρα
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Σχήμα 9.10: Ρεύμα, τάση και ισχύς του κινητήρα
Στο Σχ. 9.10 οι ηλεκτρικές χαρακτηριστικές καμπύλες του κινητήρα, δηλαδή το ρεύμα, η τάση
(θεμελιώδης συνιστώσα) και η ισχύς στους ακροδέκτες του. Αφού φτάσει τη μόνιμη κατάσταση
λειτουργίας, το ρεύμα αυξάνει γραμμικά, αφού, για σταθερή ροή διακένου, είναι ανάλογο της
ροπής. Αντίστροφα, η τάση μειώνεται γραμμικά, αφού για να διατηρείται σταθερή η ροή και ίση
με την ονομαστική της τιμή, θα πρέπει η τάση να μεταβάλλεται αναλόγως της ταχύτητας
περιστροφής, η οποία μειώνεται. Οι μεταβολές αυτές είναι σχετικά μικρές και δεν είναι ευκρινείς
στο παραπάνω σχήμα. Άρα, και εφόσον ο συντελεστής ισχύος δεν μεταβάλλεται, η ισχύς του
κινητήρα θα παραμένει σταθερή. Η ηλεκτρική ισχύς του κινητήρα είναι μεγαλύτερη από τη
μηχανική ισχύ του φορτίου (βλ. Σχ. 9.7) λόγω των απωλειών στον κινητήρα και στο κιβώτιο
ταχυτήτων.
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Κεφάλαιο 10

Διαστασιολόγηση Σερβοκινητήριων
Συστημάτων
Στο

κεφάλαιο

αυτό

θα

γίνει ανάλυση,

διαστασιολόγηση

και προσομοίωση

ενός

σερβοκινητήριου συστήματος. Αυτό που ξεχωρίζει ένα συνηθισμένο σύστημα ηλεκτροκίνησης
από ένα σερβοκινητήριο είναι η υψηλότερη δυναμική απόκριση που πρέπει να παρουσιάζουν
τα τελευταία. Συγκεκριμένα, στα συστήματα αυτά απαιτείται γρήγορη και ακριβή
παρακολούθηση των αναφορών της ταχύτητας, της ροπής ή της θέσης. Αυτό επιτυγχάνεται
αποκλειστικά με διανυσματικό έλεγχο (π.χ. FOC) και τη χρήση κατάλληλων αισθητήριων
(resolver, encoder, αισθητήρια hall, κ.λπ.) για τη μέτρηση της πραγματικής ταχύτητας ή/και
θέσης του κινητήρα. Συνήθως, σε τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται σύγχρονοι κινητήρες
μόνιμου μαγνήτη (PMSM), λόγω της πολύ καλής δυναμικής τους απόκρισης. Ωστόσο, και οι
επαγωγικοί κινητήρες (ενδεχομένως κατάλληλου σχεδιασμού) μπορούν να δώσουν
ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Η εφαρμογή που θα εξετάσουμε αφορά του σχεδιασμό του κινητήριου συστήματος ενός
τροχού κόφτη, που συναντάται, για παράδειγμα, στις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και
χαρτοποιίας. Μια ποσότητα υφάσματος μεγάλου μήκους και αμελητέου πάχους χρειάζεται να
κοπεί σε κομμάτια των 250 𝑚𝑚𝑚𝑚. Το ύφασμα οδηγείται σε ένα διάδρομο με σταθερή ταχύτητα

𝑣𝑣𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 και περνάει κάτω από τον τροχό. Ο τροχός σε κάποιο σημείο της περιφέρειας του έχει
μια μικρή προεξοχή (ακίδα) που πραγματοποιεί την κοπή. Η λειτουργία του συστήματος
φαίνεται στο Σχ. 10.1 και τα δεδομένα κίνησης δίνονται στον Πίνακα 10.1
Πίνακας 10.1: Δεδομένα κίνησης
Διάμετρος τροχού, 𝐷𝐷

150 𝑚𝑚𝑚𝑚

Ταχύτητα υφάσματος, 𝑣𝑣𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

100 𝑚𝑚⁄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Μάζα τροχού, 𝑚𝑚𝑤𝑤
Μήκος κοπής, 𝑠𝑠
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1 𝑘𝑘𝑘𝑘

250 𝑚𝑚𝑚𝑚

Σχήμα 10.1: Κόφτης

1. Προσδιορισμός του προφίλ κίνησης
Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών κοπών είναι:

𝑡𝑡𝑠𝑠 =

𝑠𝑠

𝑣𝑣𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

=

250 𝑚𝑚𝑚𝑚
0,25
=
= 0,15 𝑠𝑠
⁄
100 𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 100 ⋅ 1
60

Κατά την κοπή, δηλαδή τη στιγμή που η ακίδα του τροχού έρχεται σε επαφή με το ύφασμα, ο
τροχός θα πρέπει να περιστρέφεται με περιφερειακή ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του
υφάσματος. Εάν ο τροχός περιστρέφεται συνεχώς με αυτή την ταχύτητα, ο χρόνος μεταξύ δύο
διαδοχικών κοπών προκύπτει:

𝑡𝑡𝑠𝑠′

𝐷𝐷
2 = 150𝜋𝜋 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,15𝜋𝜋 = 0,283 𝑠𝑠
=
𝑣𝑣𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
100 𝑚𝑚⁄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 100 ⋅ 1
60
2𝜋𝜋 ⋅

Άρα, σε αυτή την περίπτωση, το μήκος του κομμένου υφάσματος δεν θα ήταν το επιθυμητό
(250 𝑚𝑚𝑚𝑚 ), αλλά σχεδόν το διπλάσιο. Μια λύση θα ήταν η αντικατάσταση του τροχού με

κάποιον άλλο μικρότερης διαμέτρου 𝐷𝐷′ , ώστε 𝑡𝑡𝑠𝑠 = 𝑡𝑡𝑠𝑠′ . Ωστόσο, θα απαιτούνταν διαφορετικός
τροχός για κάθε διαφορετικό μήκος κοπής, το οποίο είναι ασύμφορο και μη πρακτικό.

Η πιο συμφέρουσα λύση είναι η χρήση ενός AC drive, που θα ρυθμίζει την ταχύτητα του
κινητήρα (άρα και του τροχού). Η ρύθμιση της ταχύτητας θα γίνει έτσι ώστε τη στιγμή της κοπής
η περιφερειακή ταχύτητα του τροχού να είναι ίση με την ταχύτητα του υφάσματος και μια πλήρη
περιστροφή του τροχού (άρα και της ακίδας) να διαρκεί 0,15 𝑠𝑠. Αυτό σημαίνει ότι μετά από
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κάθε κοπή ο τροχός θα πρέπει να επιταχύνει σε μια μέγιστη ταχύτητα, 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , και στη

συνέχεια να επιβραδύνει στην ταχύτητα κοπής 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . Θεωρούμε γραμμική μεταβολή της
ταχύτητας από 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 σε 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 και αντίστροφα, και επιπλέον, ένα διάστημα 10 𝑚𝑚𝑚𝑚

εκατέρωθεν της κάθε κοπής που να λαμβάνει υπόψη το νεκρό χρόνο και το χρόνο
σταθεροποίησης των ελεγκτών. Άρα, το προφίλ κίνησης, για ένα κύκλο λειτουργίας, θα έχει τη
τριγωνική μορφή του Σχ. 10.2.

Σχήμα 10.2: Χαρακτηριστική ταχύτητας του τροχού για ένα κύκλο λειτουργίας
Θεωρούμε ότι ο χρόνος επιτάχυνσης ισούται με το χρόνο επιβράδυνσης και έχει τιμή:

𝑡𝑡𝑎𝑎 = 𝑡𝑡𝑏𝑏 =

𝑡𝑡𝑠𝑠
150 𝑚𝑚𝑚𝑚
− 10 𝑚𝑚𝑚𝑚 =
− 10 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 65 𝑚𝑚𝑚𝑚
2
2

Η ελάχιστη περιστροφική ταχύτητα του κινητήρα θα είναι:

𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

ή σε στροφές ανά λεπτό:

1
100 ⋅ 60
𝑣𝑣𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 100 𝑚𝑚⁄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
=
=
=
= 22,22 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟⁄𝑠𝑠
150 𝑚𝑚𝑚𝑚
0,15
𝐷𝐷⁄2
2
2
𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 22,22 ⋅

60
= 212,18 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
2𝜋𝜋

Η μέγιστη περιστροφική ταχύτητα του κινητήρα θα προκύψει έτσι ώστε σε χρονικό διάστημα
𝑡𝑡𝑠𝑠 ο κινητήρας να έχει διαγράψει μια πλήρη περιστροφή (2𝜋𝜋 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟). Όμως, ισχύει:
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𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =

οπότε:

𝑡𝑡+𝑡𝑡𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜃𝜃 = � 𝜔𝜔 ⋅ 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑡𝑡

Η τιμή του ολοκληρώματος ισούται με το γραμμοσκιασμένο εμβαδό του Σχ. 10.2. Έτσι, έχουμε:
𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
⋅ (𝑡𝑡𝑎𝑎 + 𝑡𝑡𝑏𝑏 )
2
2
= 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +
⋅ �2𝜋𝜋 − 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑡𝑡𝑠𝑠 �
𝑡𝑡𝑎𝑎 + 𝑡𝑡𝑏𝑏

2𝜋𝜋 = 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑡𝑡𝑠𝑠 +

𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 22,22 +
ή σε στροφές ανά λεπτό:

2
⋅ (2𝜋𝜋 − 22,22 ⋅ 0,15) = 67,6 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟⁄𝑠𝑠
0,13

𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 = 67,6 ⋅

60
= 645,6 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
2𝜋𝜋

2. Επιλογή του κινητήρα και υπολογισμός της ροπής του
Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, δεδομένου ότι δεν εφαρμόζεται κάποια ροπή φορτίου στον
κινητήρα, η συνολική ροπή του θα ισούται με τη ροπή επιτάχυνσης των στρεφόμενων μαζών
(δρομέας του κινητήρα και τροχός). Πριν την επιλογή του κινητήρα θα υπολογίσουμε τη ροπή
επιτάχυνσης του φορτίου, για να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση για την περιοχή λειτουργίας του.
Η γωνιακή επιτάχυνση του κινητήρα είναι:

𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =

𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 67,6 − 22,22
=
= 698,2 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟⁄𝑠𝑠 2
𝑡𝑡𝑎𝑎
0,065

Προφανώς, η γωνιακή επιβράδυνση του κινητήρα θα ισούται με −698,2 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟⁄𝑠𝑠 2 . Η ροπή
αδράνειας του φορτίου (τροχού) προκύπτει ως εξής:

𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

1
𝐷𝐷 2 1
0,15 2
= ⋅ 𝑚𝑚𝑣𝑣 ⋅ � � = ⋅ 1 ⋅ �
� = 0,00281 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2
2
2
2
2

Άρα, η ροπή επιτάχυνσης (= ροπή επιβράδυνσης) του φορτίου θα είναι:
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𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑇𝑇𝑏𝑏_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ⋅ 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 0,00281 ⋅ 698,2 = 1,96 𝑁𝑁𝑁𝑁
Η επιλογή του κινητήρα θα γίνει από τους αντίστοιχους καταλόγους του κατασκευαστή για
εφαρμογές ελέγχου κίνησης. Από τη σειρά 1PH8 των επαγωγικών τετραπολικών κινητήρων
της Siemens, που περιέχεται στον κατάλογο D 21.4, επιλέγουμε τον κινητήρα: 1PH8083-1
(400 𝑉𝑉, 2,8 𝑘𝑘𝑘𝑘, 18 𝑁𝑁𝑁𝑁, 7,5 𝛢𝛢, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑 = 0,8, 𝜂𝜂 = 80,9%, 0,0064 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑚𝑚 2 ).

Η

ροπή

επιτάχυνσης του κινητήρα, που είναι ίση με τη ροπή επιβράδυνσης, ισούται με:
𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐽𝐽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 0,0064 ⋅ 698,2 = 4,47 𝑁𝑁𝑁𝑁

Άρα, η ροπή του κινητήρα κατά την επιτάχυνση και την επιβράδυνση θα είναι αντίστοιχα:

και

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑇𝑇𝑎𝑎_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 4,47 + 1,96 = 6,43 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑇𝑇𝑏𝑏_𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = −4,47 − 1,96 = −6,43 𝑁𝑁𝑁𝑁

Οι ροπές αυτές θα είναι σταθερές στα αντίστοιχα διαστήματά τους, λόγω της σταθερής
επιτάχυνσης του φορτίου, αφού έχουμε θεωρήσει γραμμική μεταβολή της ταχύτητας (βλέπε
Σχ. 10.2). Στο διάστημα που η ροπή είναι αρνητική, ο κινητήρας βρίσκεται σε κατάσταση
πέδησης, οπότε ισχύς επιστρέφει στο DC ζυγό. Το προφίλ ροπής του κινητήρα, για ένα κύκλο
λειτουργίας, φαίνεται στο Σχήμα 10.3.

Σχήμα 10.3: Χαρακτηριστική ροπής του κινητήρα
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3. Επιλογή του μετατροπέα ισχύος
Τα κριτήρια για την επιλογή του μετατροπέα είναι:
•

Το μέγιστο ρεύμα του κινητήρα να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα του
μετατροπέα

•

Η αριθμητική μέση τιμή του ρεύματος του κινητήρα να είναι μικρότερη από το ονομαστικό
ρεύμα του μετατροπέα.

Εφόσον η αριθμητική μέση τιμή του ρεύματος ισούται με τη μέγιστη, η επιλογή του μετατροπέα
θα γίνει με βάση το κριτήριο η μέγιστη τιμή του ρεύματος να είναι μικρότερη από το ονομαστικό
ρεύμα του μετατροπέα. Το μέγιστο ρεύμα του κινητήρα θα υπολογιστεί προσεγγιστικά από την
Εξ. (5.4):

𝐼𝐼 = ��

𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 2
� ⋅ �𝐼𝐼𝑛𝑛2 − 𝐼𝐼𝜇𝜇 _𝑛𝑛 2 � + 𝐼𝐼𝜇𝜇 _𝑛𝑛 2
𝑇𝑇𝑛𝑛

όπου 𝐼𝐼𝜇𝜇 _𝑛𝑛 το ρεύμα μαγνήτισης του κινητήρα για ονομαστική τάση και συχνότητα. Αυτό μπορεί

να υπολογιστεί μέσω προσομοίωσης στο PSIM, για ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας και

μηδενικό φορτίο. Όταν ο κινητήρας έχει φτάσει στις ονομαστικές του στροφές, το ρεύμα
μαγνήτισης θα ισούται με το συνολικό ρεύμα του κινητήρα, αφού το ρεύμα ροπής θα είναι
μηδενικό. Το ρεύμα μαγνήτισης εξαρτάται από τα κατασκευαστικά στοιχεία του κινητήρα,
κυρίως από την αυτεπαγωγή μαγνήτισης 𝐿𝐿𝑚𝑚 .

Έτσι, για 𝐿𝐿𝑚𝑚 = 226,35 𝑚𝑚𝑚𝑚 από το PSIM

παίρνουμε: 𝐼𝐼𝜇𝜇 _𝑛𝑛 = 4,54 𝛢𝛢. Άρα, το μέγιστο ρεύμα του κινητήρα προκύπτει:
𝐼𝐼 = ��

6,43 2
� ⋅ (7,52 − 4,542 ) + 4,542 = 5,01 𝛢𝛢
18

Από τον κατάλογο D 31.1 και τη σειρά “S110 servo drives” της Siemens επιλέγουμε τον
αντιστροφέα 6𝑆𝑆𝑆𝑆3210 − 1𝑃𝑃𝑃𝑃18 − 0𝑈𝑈𝑈𝑈1 με:
•
•
•

Ονομαστική τάση 380 − 480 𝑉𝑉 3𝐴𝐴𝐴𝐴
Ονομαστική ισχύ 3 𝑘𝑘𝑘𝑘

Ονομαστικό ρεύμα 7,7 𝐴𝐴
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4. Υπολογισμός της ισχύος πέδησης και διαστασιολόγηση της αντίστασης
πέδησης
Για την επιλογή της αντίστασης πέδησης χρειάζεται ο υπολογισμός τόσο της μέγιστης, όσο και
της μέσης ισχύος για ένα κύκλο λειτουργίας της μηχανής. Η μέγιστη ισχύς πέδησης εμφανίζεται
όταν ο κινητήρας ξεκινά να επιβραδύνει από την ταχύτητα 𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 στην ταχύτητα 𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

και έχει τιμή:

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 = 6,43 ⋅ 67,6 ⋅ 0,809 ⋅ 0,98 = 345 𝑊𝑊
Αντίστοιχα, η ελάχιστη ισχύς πέδησης θα είναι:
𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜔𝜔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⋅ 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 6,43 ⋅ 22,22 ⋅ 0,809 ⋅ 0,98 = 113 𝑊𝑊
Όπως φαίνεται στο Σχ.10.4 η ισχύς πέδησης μεταβάλλεται γραμμικά μεταξύ των δύο αυτών
τιμών, λόγω της γραμμικής μείωσης της ταχύτητας και της σταθερής ροπής του κινητήρα.

Σχήμα 10.4: Χαρακτηριστική ισχύος πέδησης του κινητήρα
Η ενέργεια πέδησης ισούται με το γραμμοσκιασμένο εμβαδό του Σχ. 10.4. Έτσι, έχουμε:

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏 =

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
345 + 113
⋅ 𝑡𝑡𝑏𝑏 =
⋅ 0,065 = 14,9 𝑊𝑊 ⋅ 𝑠𝑠
2
2
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Άρα, η μέση ισχύς που επιστρέφει στο DC ζυγό θα είναι:

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑟𝑟_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏 14,9
=
= 99,2 𝑊𝑊
𝑡𝑡𝑠𝑠
0,15

Από την ενότητα “DC link components” του ίδιου καταλόγου επιλέγουμε την αντίσταση
πέδησης 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽: 023151720007 με συνεχή (μέση) ισχύ πέδησης 110 𝑊𝑊, μέγιστη ισχύ πέδησης

2200 𝑊𝑊 και τιμή της αντίστασης πέδησης 68 𝛺𝛺.

5. Θερμικός έλεγχος του κινητήρα
Ο κινητήρας λειτουργεί συνεχώς στην περιοχή σταθερής ροπής. Επομένως, για τον θερμικό
έλεγχό του θα υπολογιστεί η ισοδύναμη RMS τιμή της ροπής για ένα κύκλο λειτουργίας και θα
συγκριθεί με την ονομαστική ροπή του κινητήρα. Έτσι, από το προφίλ ροπής (Σχ. 10.3)
παίρνουμε:
2 ⋅ 6,432 ⋅ 0,065
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �
= 5,99 𝑁𝑁𝑁𝑁
0,15
Επειδή 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚_𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 < 𝑇𝑇𝑛𝑛 = 18 𝑁𝑁𝑁𝑁, η λειτουργία του κινητήρα κρίνεται θερμικά αποδεκτή.
Παρατηρούμε ότι, παρόλο που επιλέξαμε το μικρότερο διαθέσιμο σερβοκινητήρα, για τη
συγκεκριμένη εφαρμογή ο συγκεκριμένος κινητήρας έχει σημαντικά περιθώρια υπερφόρτισης.

6. Προσομοίωση του συστήματος στο PSIM
Όπως αναφέραμε ο έλεγχος των σερβοκινητήριων συστημάτων (συστημάτων υψηλών
απαιτήσεων) γίνεται με βάση το διανυσματικό έλεγχο, έτσι ώστε η ροπή, η ταχύτητα ή η θέση
του κινητήρα να ελέγχεται γρήγορα και με ακρίβεια. Το κύκλωμα που θα χρησιμοποιήσουμε
στην προσομοίωση υλοποιεί τον έμμεσο έλεγχο προσανατολισμένου πεδίου (Indirect Field
Oriented Control, IFOC) με εσωτερικό βρόχο ελέγχου του ρεύματος και εξωτερικό βρόχο
ελέγχου της ταχύτητας.
Παρόλο που στη συγκεκριμένη εφαρμογή θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί έλεγχος
θέσης, οι απαιτήσεις για τη θέση (γωνία περιστροφής) του κινητήρα έχουν αποτυπωθεί στο
προφίλ ταχύτητας, το οποίο δίνεται από το χρήστη ως είσοδος (αναφορά) στον ελεγκτή
ταχύτητας. Έτσι, αν ο κινητήρας ακολουθεί αυτή την αναφορά με ακρίβεια, τότε το ύφασμα θα
κόβεται σε κομμάτια των 250 𝑚𝑚𝑚𝑚, όπως είναι και το ζητούμενο.
166

Επίσης, από το χρήστη δίνεται και η πεπλεγμένη με το δρομέα ροή αναφοράς. Θα
χρησιμοποιηθεί η ονομαστική της τιμή, η οποία δίνεται από τη σχέση:
𝜆𝜆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑚𝑚 ⋅ 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠
όπου 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 4,54⁄√3 = 2,62 𝐴𝐴 το ρεύμα μαγνήτισης (υπολογίστηκε στο βήμα 3). Άρα :
𝜆𝜆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0,22635 ⋅ 2,62 = 0,593 𝑊𝑊𝑊𝑊

Εκτελούμε την προσομοίωση για έξι κύκλους λειτουργίας. Στο Σχ. 10.5 δίνεται η ταχύτητα και
η ταχύτητα αναφοράς. Παρατηρούμε η ταχύτητα ακολουθεί με ακρίβεια την αναφορά της, και
παρουσιάζει μια πολύ μικρή υπερύψωση (περίπου 5 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚, ή 2%) στα σημεία αλλαγής της
κλίσης της καμπύλης αναφοράς, το οποίο, όμως είναι αποδεκτό και αναμενόμενο λόγω των
ταχύτατων μεταβολών της ταχύτητας.

Σχήμα 10.5: Ταχύτητα (κόκκινη καμπύλη) και ταχύτητα αναφοράς (μπλε) του κινητήρα
Στο Σχ. 10.6 δίνεται η ροπή του κινητήρα και το ρεύμα ροπής (συνιστώσα του ρεύματος στάτη
κατά τον εγκάρσιο άξονα) 𝑖𝑖𝑞𝑞 . Οι κυματομορφές αυτές είναι όμοιες, όπως αναμενόταν, αφού,
για σταθερή ροή (ο κινητήρας λειτουργεί στην περιοχή σταθερής ροπής), η ροπή του κινητήρα

είναι ανάλογη μόνο του ρεύματος ροπής 𝑖𝑖𝑞𝑞 . Η ισοδύναμη RMS τιμή της ροπής για ένα κύκλο
λειτουργίας προκύπτει 6,04 𝑁𝑁𝑁𝑁.
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Σχήμα 10.6: Ροπή και ρεύμα ροπής του κινητήρα
Στο Σχ. 10.7 παρουσιάζεται το ρεύμα της φάσης 𝑎𝑎 του κινητήρα και η τάση του. Το μέγιστο

ρεύμα του κινητήρα έχει τιμή 5,21 𝛢𝛢, ενώ η ισοδύναμη RMS τιμή του ρεύματος για ένα κύκλο

λειτουργίας είναι 3,13 𝛢𝛢.

Σχήμα 10.7: Ρεύμα (φάση 𝛼𝛼) και τάση του κινητήρα

Στο Σχ. 10.8 δίνεται το διάγραμμα της ισχύος του κινητήρα και για τις έξι περιόδους. Στα
διαστήματα επιτάχυνσης η ισχύς είναι θετική, ενώ στα διαστήματα πέδησης είναι αρνητική,
δηλαδή επιστρέφει στο DC ζυγό. Εκεί, η ισχύς πέδησης καταναλώνεται με τη μορφή
θερμότητας στην αντίσταση πέδησης, και εφόσον δεν παρατηρήθηκε αύξηση της τάσης του
πυκνωτή, η επιλεγμένη αντίσταση των 15 𝛺𝛺 είναι επαρκής. Η μέγιστη τιμή της ισχύος πέδησης
βρέθηκε −332 𝑊𝑊.
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Σχήμα 10.8: Διάγραμμα ισχύος του κινητήρα
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα από τους υπολογισμούς και την προσομοίωση παρουσιάζονται
στον Πίνακα 10.2. Παρατηρούμε ότι οι μετρούμενες και οι θεωρητικά υπολογισμένες τιμές
σχεδόν ταυτίζονται.
Πίνακας 10.2: Συγκριτικά αποτελέσματα
Θεωρητικοί Υπολογισμοί

Προσομοίωση

𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 [𝑁𝑁𝑁𝑁]
𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 [𝐴𝐴]

5,99

Δεν απαιτήθηκε

6,04

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 [𝐴𝐴]

𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 [𝑊𝑊]

5,01

−345

5,21
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3,13
−332
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