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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

   Στις  ηλεκτρικές  μηχανές  η  θερμική  ανάλυση  είναι  εξίσου  σημαντική  με  την 
ηλεκτρομαγνητική  ανάλυση,  διότι  η  θέρμανση  μίας  μηχανής  είναι  αυτή  που  τελικά 
οριοθετεί  την  ονομαστική  ισχύ  της.  Ακριβής  θερμική  μοντελοποίηση  της  μηχανής 
απαιτείται  για  την  επίτευξη  υψηλής  απόδοσης,  την  ορθή σχεδίαση,  την  επιλογή  των 
υλικών και του τρόπου ψύξης και τη βελτιστοποίηση κόστους.  Στόχος της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των απωλειών, ο υπολογισμός της παραγόμενης 
θερμότητας και η εύρεση της κατανομής θερμοκρασίας στο εσωτερικό ενός ασύγχρονου 
κινητήρα  στη  μόνιμη  κατάσταση  λειτουργίας  του  με  τη  μέθοδο  των  πεπερασμένων 
στοιχείων.
   
   Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των οποίων η κατανόηση είναι 
αναγκαία  για  την  πραγματοποίηση  της  μετέπειτα  θερμικής  ανάλυσης.  Ορίζονται 
καταρχήν  θεμελιώδη  θερμικά  μεγέθη  και  εξετάζεται  ο  ενεργειακός  ρόλος  της 
θερμότητας, σύμφωνα με τους δύο νόμους της θερμοδυναμικής. Εν συνεχεία εξετάζονται 
οι  μηχανισμοί  μετάδοσης  θερμότητας  και  οι  νόμοι  που  τους  διέπουν  και,  τέλος, 
διατυπώνεται το θερμικό πρόβλημα στη γενική του μορφή.

   Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με το θέμα των απωλειών ενός ασύγχρονου κινητήρα. 
Οι απώλειες ισχύος αποτελούν την αιτία παραγωγής θερμότητας και, κατά συνέπεια, της 
ανόδου της θερμοκρασίας του κινητήρα, γι αυτό και ο υπολογισμός της κατανομής τους 
είναι απαραίτητος  για τη θερμοκρασιακή ανάλυση. Μελετώνται τα είδη απωλειών, η 
φύση τους και οι  νόμοι  με βάση τους οποίους επιτυγχάνεται  η ποσοτικοποίησή τους 
Περιγράφεται,  τέλος,  η  πειραματική  διαδικασία  με  την  οποία  είναι  δυνατός  ο 
υπολογισμός των απωλειών του κινητήρα.
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   Στο τρίτο  κεφάλαιο  εφαρμόζονται  οι  βασικές  έννοιες  μετάδοσης θερμότητας,  που 
παρουσιάστηκαν  γενικά  στο  πρώτο  κεφάλαιο,  για  τον  ασύγχρονο  κινητήρα. 
Περιγράφεται αρχικά η πορεία ροής της θερμότητας στα στερεά μέρη του κινητήρα και η 
απομάκρυνση της  από τις  οριακές  του  επιφάνειες.  Διερευνάται  κατόπιν  η  διαφορική 
εξίσωση θερμικής αγωγής, από την οποία υπολογίζεται η κατανομή θερμοκρασίας, για 
διαφορετικές  καταστάσεις  λειτουργίας του κινητήρα.  Το τελικό μέρος  του κεφαλαίου 
ασχολείται με τους τρόπους αντιμετώπισης των θερμικών συνεπειών και κυρίως με τη 
μόνωση των τυλιγμάτων και την ψύξη του κινητήρα. 

   Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία της μοντελοποίησης 
του κινητήρα και της θερμικής του ανάλυσης στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας με τη 
μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.  Παρουσιάζονται αρχικά τα χαρακτηριστικά του 
υπό  μελέτη  κινητήρα  και  το  δυσδιάστατο  μοντέλο  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την 
προσομοίωσή  του.  Το  γενικό  θερμικό  πρόβλημα  εξειδικεύεται  στη  συνέχεια  για  τον 
ασύγχρονο κινητήρα και περιγράφονται τα βήματα που ακολουθούνται για την επίλυσή 
του.  Ακολουθεί  η  εύρεση  της  κατανομής  των απωλειών,  σύμφωνα  με  τις  αρχές  του 
δευτέρου  κεφαλαίου  και   υπολογίζονται  τα  συνολικά  ποσά  απωλειών,  έτσι  ώστε  τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης να ελεγχθούν με βάση τον ισολογισμό ισχύος του κινητήρα. 
Για  την  εύρεση  της  κατανομής  θερμοκρασίας  πάνω  στο  θερμικό  μοντέλο,  τελικά, 
ακολουθούνται τα υπόλοιπα βήματα επίλυσης του θερμικού προβλήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

   1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

   Στην πρώτη αυτή ενότητα ορίζονται μερικά σημαντικά μεγέθη της θερμοδυναμικής, 
των οποίων η κατανόηση είναι αναγκαία για τη διατύπωση και την επίλυση του θερμικού 
προβλήματος [1,2].

   1.1.1 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
  
   Από τις  καθημερινές  μας  εμπειρίες  γνωρίζουμε πως όταν έρχονται  σε επαφή δύο 
σώματα με διαφορετικές θερμοκρασίες, τότε η θερμοκρασία του θερμότερου σώματος 
μειώνεται  και  η  θερμοκρασία  του ψυχρότερου  αυξάνεται.  Μετά από κάποιο χρονικό 
διάστημα,  μάλιστα,  οι  δύο  θερμοκρασίες  αποκτούν  την  ίδια  τιμή,  οπότε  επέρχεται 
θερμική  ισορροπία.  Η τιμή  αυτή βρίσκεται  ανάμεσα στις  δύο αρχικές  θερμοκρασίες. 
Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να πούμε πως πραγματοποιείται μετάδοση θερμότητας 
από το θερμό στο ψυχρό σώμα. 
   
   Η θερμότητα Q (heat) ορίζεται ως ενέργεια που μεταδίδεται λόγω θερμοκρασιακής 
διαφοράς.  Μεταδίδεται  κανονικά  από περιοχές  υψηλότερης  σε  περιοχές  χαμηλότερης 
θερμοκρασίας,  ενώ  το  αντίθετο  μπορεί  να  συμβεί  μόνο  στην  περίπτωση  τεχνητής 
άντλησης  θερμότητας.  Μονάδα  μέτρησης  της  θερμότητας  στο  Διεθνές  Σύστημα 
Μονάδων είναι  το  Joule.  Στις  περιπτώσεις  που ως μονάδα του  Q χρησιμοποιείται  το 
Watt, υπονοείται η ισχύς (power) της μεταδιδόμενης θερμότητας. Σε επόμενα κεφάλαια 
η ισχύς συμβολίζεται συνήθως με P. 
    
   Η θερμοκρασία Τ  (temperature), το μέγεθος που εκφράζει πόσο ζεστό ή πόσο κρύο 
είναι ένα αντικέιμενο και μετριέται σε Κ, είναι το φυσικό μέγεθος που καθορίζει  την 
κατεύθυνση θερμικής ροής μεταξύ δύο περιοχών. Με τον όρο θερμική ροή q (heat flux) 
εννοείται ο ρυθμός μετάδοσης θερμότητας ανά μονάδα εμβαδού. Μονάδα μέτρησης της 

θερμικής ροής είναι το 2

W

m
.

    1.1.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

    Στη  θερμοδυναμική,  ο  όρος  εσωτερική  ενέργεια  U (internal energy)  ενός 
θερμοδυναμικού συστήματος είναι η ενέργεια του συστήματος λόγω της θερμοκρασίας 
του. Αναφέρεται στο άθροισμα της κινητικής ενέργειας λόγω της κίνησης των μορίων 
και  της  δυναμικής  ενέργειας  που  σχετίζεται  με  την  ταλάντωση  και  την  ηλεκτρική 
ενέργεια  των  ατόμων  στο  εσωτερικό  των  μορίων.  Περιλαμβάνει  την  ενέργεια  των 
χημικών δεσμών και την ενέργεια των ελεύθερων ηλεκτρονίων . Μονάδα της εσωτερικής 
ενέργειας είναι το Joule.
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   1.1.3 ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ    
  

    Ένα άλλο σημαντικό μέγεθος στη θερμοδυναμική είναι η  θερμοχωρητικότητα  C 
(heat capacity), η οποία ορίζεται ως ο λόγος της θερμότητας  που προσφέρεται σε ένα 
σώμα σε σχέση με την ανύψωση της θερμοκρασίας του .

      
Q

C
T

=
∆

(1.1)

όπου Q η προσφερόμενη θερμότητα σε J 
και T η θερμοκρασία του σώματος σε Κ.

      Η θερμοχωρητικότητα ενός αντικειμένου είναι ανάλογη με τη μάζα του. Είναι λοιπόν 
χρήσιμο να ορισθεί η θερμοχωρητικότητα ανά μονάδα μάζας ενός υλικού. Η ποσότητα 
αυτή ονομάζεται ειδική θερμότητα c (specific heat capacity).

      
C

c
m

=                                                                                                                    (1.2)

όπου C η θερμοχωρητικότητα σε 
J

K
 

και m η μάζα του αντικειμένου σε kg.

   Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τον όρο θερμοχωρητικότητα αντί για 

ειδική θερμότητα. Έτσι ως μονάδες θερμοχωρητικότητας θεωρούμε το 
J

kg K⋅ . 

   Από  τους  παραπάνω  ορισμούς  μπορούμε  να  εκφράσουμε  τη  θερμότητα  Q που 
προσδόθηκε  σε  ένα  σώμα  μάζας  m και  ειδικής  θερμότητας  c,  μεταβάλλοντας  τη 
θερμοκρασία του κατά ΔT ως

      Q mc T= ∆ (1.3)

   Γενικά η θερμοχωρητικότητα μιας ουσίας εξαρτάται από την πίεση και τον όγκο της 
και μεταβάλλεται ελαφρώς συναρτήσει της θερμοκρασίας. 
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   1.1.4 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ   

   Αντίστοιχα  προς  την  ηλεκτρική  αγωγιμότητα,  η  οποία  φανερώνει  πόσο  εύκολα 
διέρχεται  το  ρεύμα  μέσα  από  ένα  υλικό,  ορίζεται  στη  θερμοδυναμική  η  θερμική 
αγωγιμότητα  k (thermal conductivity). Η θερμική αγωγιμότητα αποτελεί την ιδιότητα 
των υλικών που δείχνει την ικανότητά τους να άγουν τη θερμότητα και μετριέται σε  

    
W

mK
.

   
   Στα  προβλήματα  μετάδοσης  θερμότητας  είναι  συχνά  βολικό  να  ορίσουμε  μία 
δευτερογενή  ποσότητα  που  σχετίζεται  με  τη  θερμική  αγωγιμότητα  και  ονομάζεται 

θερμική διαχυτότητα α (thermal diffusivity). Η ποσότητα αυτή μετριέται σε  
2m

s
 και 

δίνεται από τη σχέση 

      
k

c
α

ρ
= (1.4) 

όπου k η θερμική αγωγιμότητα σε
W

mK
, 

c η θερμοχωρητικότητα σε σταθερή πίεση σε  
J

kg K⋅  

και ρ η πυκνότητα του υλικού σε 3

kg

m
.

   
   Τέλος  αναφέρουμε  τον  συντελεστή  μετάδοσης  θερμότητας  h (heat transfer 
coefficient), ο οποίος εκφράζει την ικανότητα ενός ρευστού να απάγει θερμότητα από 
μία  θερμή  επιφάνεια  με  την  οποία  βρίσκεται  σε  επαφή.  Μονάδα  του  συντελεστή 

μετάδοσης θερμότητας είναι το 2

W

m K
.

    1.2  Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

   Ο  ενεργειακός  ρόλος  της  θερμότητας  καθορίζεται  από  τους  νόμους  της 
θερμοδυναμικής. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής  αποτελεί στην ουσία γενίκευση 
του  νόμου  διατήρησης  της  ενέργειας,  ώστε  να  συμπεριλαμβάνεται  η  θερμότητα  ως 
μορφή  ενέργειας.  Ο  δεύτερος  νόμος  της  θερμοδυναμικής  ορίζει  ποιες  θερμικές 
διεργασίες είναι επιτρεπτές και μπορούν να συντελεστούν στη φύση [1]-[3].  
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   1.2.1 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

   Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής (first law of thermodynamics) η 
αύξηση  της  εσωτερικής  ενέργειας  ενός  συστήματος  είναι  ίση  με  τη  διαφορά  της 
θερμότητας που εισέρχεται στο σύστημα από το περιβάλλον του και  του έργου το οποίο 
παράγει το σύστημα.  Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής, εκφρασμένος στη μονάδα 
του χρόνου, γράφεται

      
dU

Q W
dt

= + (1.5)

όπου Q η εισερχόμενη θερμότητα στη μονάδα του χρόνου σε W,
W το παραγόμενο έργο σε W και
U η εσωτερική ενέργεια του συστήματος ανά μονάδα χρόνου σε W.

   Η θερμική ισχύς θεωρείται θετική όταν εισέρχεται στο σύστημα και αρνητική όταν 
εξέρχεται. Το έργο είναι θετικό όταν παράγεται από το σύστημα. Ο ρυθμός μεταβολής 
της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος ανά μονάδα χρόνου θεωρείται τέλος θετικός 
όταν αυξάνεται η ενέργεια του συστήματος. Η αλληλεπίδραση ανάμεσά τους φαίνεται 
στο σχήμα 1-1 

 

      

Σχήμα 1-1: Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής για κλειστό σύστημα.

   Η ανάλυση προβλημάτων μεταφοράς θερμότητας γίνεται συνήθως χωρίς αναφορά σε 
διαδικασίες  παραγωγής  έργου.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  ο  πρώτος  νόμος  της 
θερμοδυναμικής γίνεται

      
dU

Q
dT

= (1.6)

Δηλαδή όλη η εισερχόμενη θερμότητα δαπανάται στην αύξηση της εσωτερικής ενέργειας 
του συστήματος, όπως φαίνεται και στο σχήμα 1-2.
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Σχήμα 1-2: Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής για κλειστό σύστημα, όταν δεν  
παράγεται έργο.

   Όταν επιπλέον η διαδικασία μετατροπής ενέργειας πραγματοποιείται χωρίς μεταβολή 
του όγκου του συστήματος, η παραπάνω εξίσωση γράφεται λόγω της (1.3) 

      u

dT
Q mc

dt
= (1.7)

όπου uc  η θερμοχωρητικότητα σταθερού όγκου σε 
J

kg K⋅
και m η μάζα του υλικού του συστήματος σε kg,

   Αντίστοιχα,  όταν  η  διαδικασία  πραγματοποιείται  χωρίς  μεταβολή  της  πίεσης  στο 
σύστημα, η εξίσωση γράφεται

      p

dT
Q mc

dt
= (1.8)

όπου pc  η θερμοχωρητικότητα σταθερής πίεσης σε 
J

kg K⋅ .

   Για ασυμπίεστες ουσίες, όπως είναι προσεγγιστικά τα στερεά και τα υγρά, δηλαδή 
ουσίες  των  οποίων  ο  όγκος  παραμένει  σταθερός  ανεξάρτητα  της  πίεσης,  οι  δύο 
θερμοχωρητικότητες είναι ίσες. Ισχύει δηλαδή u pc c c= = , οπότε λαμβάνουμε τελικά τη 
σχέση 

      
dU dT

Q mc
dt dt

= = (1.9)

   Σύμφωνα με  την παραπάνω εξίσωση,  η  θερμοκρασία  ενός  συστήματος  στο οποίο 
εισέρχεται θερμότητα αυξάνεται, ο δε ρυθμός αύξησής της είναι ανάλογος της θερμικής 
ισχύος που προσλαμβάνει το σύστημα. Ανάλογος του ρυθμού αύξησης της θερμοκρασίας 
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είναι και ο ρυθμός αύξησης της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος. Ανάλογη είναι η 
συμπεριφορά  του  συστήματος  όταν  αποδίδει  θερμότητα  στο  περιβάλλον,  όταν  και  η 
θερμοκρασία του, αλλά και η εσωτερική του ενέργεια μειώνονται. Σταθερή θερμοκρασία 
τέλος συνεπάγεται μηδενική μεταφορά θερμότητας και αντίστροφα. 

   1.2.2 Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

   Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής χρησιμοποιεί την έννοια της θερμικής μηχανής 
(heat engine),  δηλαδή μιας συσκευής που μετατρέπει  τη θερμότητα σε άλλες μορφές 
ενέργειας. Μία θερμική μηχανή υποβάλλει ένα μέσο σε μία κυκλική διαδικασία, κατά τη 
διάρκεια  της  οποίας  η  μηχανή  απορροφά  θερμότητα   hQ  από  μία  θερμή  δεξαμενή, 

παράγει έργο W  και τελικά αποβάλλει θερμότητα cQ  προς μία ψυχρή δεξαμενή. Η αρχή 
λειτουργίας μιας θερμικής μηχανής φαίνεται στο σχήμα 1-3.

      

Σχήμα 1-3: Αρχή λειτουργίας θερμικής μηχανής.

   
Λόγω της κυκλικότητας της διαδικασίας, η αρχική και και η τελική εσωτερική ενέργεια 
του  μέσου  είναι  ίσες,  δηλαδή  0dU = .  Εφαρμόζοντας  λοιπόν  τον  πρώτο  νόμο  της 
θερμοδυναμικής (1.5) βρίσκουμε για h cQ Q> : 

      h cW Q Q= − (1.10)

όπου W το παραγόμενο έργο σε J,

hQ  η απορροφούμενη θερμότητα σε J και

cQ  η αποβαλλόμενη θερμότητα σε J.

   Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής (second law of thermodynamics) 
είναι αδύνατο να κατασκευαστεί θερμική μηχανή η οποία, κάνοντας κυκλική διεργασία, 
δεν  παράγει  άλλο  αποτέλεσμα  παρά  μόνο  την  απορρόφηση  θερμότητας  από  μια 
δεξαμενή θερμότητας και την παραγωγή ισόποσου έργου. Πρέπει
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      1
h

W

Q
<  (1.11)

 Σύμφωνα με το νόμο αυτό, λοιπόν, η θερμική μηχανή του σχήματος 1-4 δεν μπορεί να 
κατασκευαστεί.

        

Σχήμα 1-4: Ανέφικτη θερμική μηχανή

   Μία  ισοδύναμη διατύπωση του  δεύτερου  νόμου  της  θερμοδυναμικής  είναι  πως  η 
θερμότητα δεν ρέει, από μόνη της, από ένα ψυχρό σε ένα θερμό σώμα (σχήμα 1-5).

      

Σχήμα 1-5: Ανέφικτη θερμική μηχανή

 Για να επιτευχθεί αυτή η φορά ροής πρέπει να παραχθεί έργο πάνω στο σύστημα. Έτσι 
για να πετύχουμε ψύξη ενός χώρου, πρέπει να του αφαιρέσουμε τη θερμότητα, κάτι που 
επιτυγχάνεται  με  τη  βοήθεια  του  έργου που παράγει  ένα  κλιματιστικό.  Μια  θερμική 
μηχανή που λειτουργεί με αυτό τον τρόπο ονομάζεται ψυγείο (σχήμα 1.6).
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Σχήμα 1-6: Αρχή λειτουργίας ψυγείου

   1.3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

   Εν  συνεχεία  γίνεται  κατηγοριοποίηση  της  μετάδοσης  θερμότητας  και  δίνονται  οι 
εξισώσεις που περιγράφουν τη μετάδοση αυτή σε κάθε περίπτωση. Τρεις είναι οι τρόποι 
με τους οποίους η θερμότητα μεταδίδεται: με αγωγή, μεταφορά και ακτινοβολία. Γενικά 
όλοι  οι  μηχανισμοί  μετάδοσης  της  θερμότητας  είναι  παρόντες  σε  κάποιο  βαθμό  σε 
πραγματικά φυσικά προβλήματα. Το σημαντικό σε τέτοια προβλήματα είναι να διακρίνει 
κανείς τους τρόπους μετάδοσης οι οποίοι παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο από τους λιγότερο 
σημαντικούς, τους οποίους μπορεί να αγνοήσει [1]-[5]. 
   
   1.3.1 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΑΓΩΓΗ 

   Μετάδοση με αγωγή (heat conduction) συμβαίνει είτε λόγω της ανταλλαγής ενέργειας 
μεταξύ μορίων χωρίς κίνηση των ίδιων των μορίων, είτε λόγω της κίνησης ελεύθερων 
ηλεκτρονίων, σε περίπτωση που αυτά υπάρχουν. Η μορφή αυτή μετάδοσης  εξαρτάται 
λοιπόν σε μεγάλο βαθμό από της ιδιότητες του μέσου και συμβαίνει σε στερεά, υγρά και 
αέρια, αρκεί να υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας.

    1.3.1.1 Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ FOURIER   

   Η μετάδοση θερμότητας με το μηχανισμό της αγωγής περιγράφεται από το νόμο του 
Fourier (Fourier’s law). Σύμφωνα με αυτόν η θερμική ροή κατά την αγωγή θερμότητας 
είναι  ανάλογη  της  χωρικής  παραγώγου  της  θερμοκρασίας   και  αντίθετη  αυτής  στο 
πρόσημο.  Θεωρώντας  αγωγή  μόνο  κατά  την  κατεύθυνση  του  άξονα  x,  ο  νόμος  του 
Fourier γράφεται
 

      
dT

q k
dx

= − (1.12)
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όπου q η θερμική ροή σε 2

W

m

k η θερμική αγωγιμότητα σε 
W

mK
 

και Τ η θερμοκρασία σε Κ.

   Το αρνητικό πρόσημο στην παραπάνω εξίσωση είναι συνέπεια του γεγονότος πως η 
θερμότητα  μεταδίδεται  από  υψηλές  σε  χαμηλότερες  θερμοκρασίες.  Η  εξίσωση  αυτή 
αποτελεί τη μονοδιάστατη μορφή του νόμου του Fourier. Θεωρώντας τη θερμική ροή ως 
διανυσματικό μέγεθος με φορά τη φορά αγωγής της θερμότητας, μπορούμε να γράψουμε 
την πιο γενική πολυδιάστατη μορφή του νόμου

      q k T= − ⋅∇ (1.13)

όπου ∇  ο τρισδιάστατος τελεστής ανάδελτα 
και Τ η θερμοκρασία ως βαθμωτό μέγεθος σε Κ.

   Η θερμική αγωγιμότητα είναι ένα μέγεθος που χαρακτηρίζει το υλικό στο οποίο γίνεται 
η  αγωγή.  Στη  γενική  περίπτωση  δεν  έχει  σταθερή  τιμή,  αλλά  εξαρτάται  από  τη 
θερμοκρασία και  τη θέση στο μέσο μετάδοσης.  Ευτυχώς τα περισσότερα υλικά είναι 
ομοιογενή. Έτσι θεωρούμε πως τελικά η θερμική αγωγιμότητα επηρεάζεται μόνο από τη 
θερμοκρασία.  Τιμές  θερμικής  αγωγιμότητας  για  διαφορετικές  τιμές  θερμοκρασίας 
βρίσκουμε σε πίνακες με ιδιότητες υλικών.

   Θεωρούμε ως εφαρμογή του νόμου Fourier μία ομογενή ράβδο μήκους L και διατομής 
Α. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1-7, η ράβδος μπορεί να ανταλλάσσει θερμότητα με το 
περιβάλλον μόνο από τα δύο άκρα της. Το υπόλοιπο της εξωτερικής τη επιφάνειας είναι 
θερμικά μονωμένο. Στα δύο άκρα η ράβδος έρχεται σε επαφή με δύο θερμικές δεξαμενές 
σταθερών  θερμοκρασιών  hT  και  cT  με  h cT T> .  Όταν  η  θερμότητα  ρέει  με  σταθερό 

ρυθμό,  ισχύει  h cT TdT

dx L

−= .  Επιπλέον,  από  τον  ορισμό  της  θερμικής  ροής  (ενότητα 

1.1.1),  η ισχύς της μεταφερόμενης θερμότητας είναι  Q A q= ⋅ .  Η ισχύς αυτή δίνεται, 
σύμφωνα με τον νόμο του Fourier (1.12) από τη σχέση

      h cT T
Q kA

L

−= (1.14)

Το  αρνητικό  πρόσημο  του  νόμου  εμπεριέχεται  στην  επιλεγείσα  φορά  της  ροής 
θερμότητας [1].
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Σχήμα 1-7: Αγωγή θερμότητας μέσω ομογενούς ράβδου.

   1.3.1.2  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ FOURIER

  Ο νόμος του Fourier (1.12) έχει διάφορες αναλογίες σε άλλα πεδία. Μία από αυτές είναι 
η ηλεκτρική αναλογία. Γνωρίζοντας αυτή την αναλογία μπορούμε να λύσουμε θερμικά 
προβλήματα με χρήση ισοδυνάμων ηλεκτρικών κυκλωμάτων και των γνωστών κανόνων 
που  διέπουν  τη  συμπεριφορά  τους.  Αντίστοιχα  ηλεκτρικά  προβλήματα  μπορούν  να 
επιλυθούν με χρήση  ισοδύναμης θερμικής ανάλυσης [4].

   Ο νόμος του Ohm (Ohm’s law) στον ηλεκτρισμό συνδέει την πυκνότητα ρεύματος σε 
ένα σημείο με το ηλεκτρικό πεδίο στο ίδιο σημείο και γράφεται

      J Eσ= ⋅ (1.15)

όπου J η πυκνότητα ρεύματος σε 2

A

m
,

Ε το ηλεκτρικό πεδίο σε 
V

m
 

και σ η αγωγιμότητα σε  
S

m
.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ δυναμικού και ηλεκτρικού πεδίου  E V= −∇ , ο 
νόμος του Ohm γίνεται

      J Vσ= − ⋅∇ (1.16)

όπου V το δυναμικό σε V.

   Παρατηρούμε  πως οι  δύο νόμοι  (1.13)  και  (1.16)  έχουν  όμοια μορφή.  Μπορούμε 
λοιπόν να αντιστοιχίσουμε τα ανάλογα μεγέθη των δύο σχέσεων.
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      q J→
      k σ→
      T V→

Θεωρούμε ως εφαρμογή έναν ωμικό κυλινδρικό αντιστάτη μήκους  L και διατομής Α ο 
οποίος διαρρέεται από σταθερό ρεύμα Ι όταν στα άκρα του εφαρμόζεται τάση V. Σε αυτή 
την περίπτωση ο νόμος του Ohm μπορεί να γραφεί στη μονοδιάστατη μορφή του

        
dV

J
dx

σ= − ⋅ (1.17)

Για  
I

J
A

= ,   dV V= ∆  και  dx L=  και  γνωρίζοντας  πως  η  συνολική  αντίσταση του 

αντιστάτη είναι 
L

R
Aσ

= , προκύπτει η μακροσκοπική μορφή του νόμου του Ohm

      
V

I
R

∆= (1.18)

Μπορούμε τώρα, χρησιμοποιώντας την παραπάνω αναλογία και λαμβάνοντας υπόψη τη 
σχέση μεταξύ θερμότητας  και  θερμικής  ροής  Q q A= ⋅ ,  να γράψουμε την αντίστοιχη 
εξίσωση αγωγής

      
T

Q
L
kA

∆=
(1.19)

Η  λύση  του  θερμικού  προβλήματος  ανάγεται  λοιπόν  στην  επίλυση  του  αντίστοιχου 
ηλεκτρικού κυκλώματος (σχήμα 1-8).

      

Σχήμα 1-8: Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα.
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   1.3.1.3 Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

   Η  εξίσωση θερμικής αγωγής (heat conduction equation)  χρησιμοποείται  για  την 
εύρεση  της  κατανομής  της  θερμοκρασίας  σε  ένα  σώμα.  Στη  γενική  περίπτωση  η 
θερμοκρασία είναι συνάρτηση, όχι μόνο της θέσης μέσα στο σώμα, αλλά και του χρόνου. 
Η εξίσωση θερμικής αγωγής στις τρεις διατάσεις γράφεται  

      [ ] [ ] [ ]x y z

T T T T
k k k G c

x x y y z z t
ρ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂+ + + =

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ (1.20)

όπου T(x,y,z,t) η θερμοκρασία σε Κ,

, ,x y zk k k  οι θερμικές αγωγιμότητες στις τρεις διευθύνσεις σε 
W

mK
,

G η παραγωγή θερμότητας εντός του σώματος ανά μονάδα όγκου σε 3

W

m
,

ρ η πυκνότητα του σώματος σε 3

kg

m
 και

c η θερμοχωρητικότητα σε 
J

kg K⋅ . 

   Η εξίσωση αυτή ισχύει όταν το μέσο είναι ασυμπίεστο, για παράδειγμα στερεό ή υγρό, 
και όταν η μετάδοση της θερμότητας πραγματοποιείται μόνο με αγωγή. Για ισότροπα 
μέσα  η  θερμική  αγωγιμότητα  είναι  ίδια  και  στις  τρεις  διευθύνσεις.  Ισχύει  δηλαδή 

x y zk k k k= = = .  Αν λάβουμε υπόψη και τον ορισμό της θερμικής διαχυτότητας (1.4), 
τότε η παραπάνω εξίσωση γίνεται

      
2 2 2

2 2 2

1T T T G T

x y z k a t

∂ ∂ ∂ ∂+ + + =
∂ ∂ ∂ ∂

(1.21)

όπου α η θερμική διαχυτότητα σε 
2m

s
.

Μία πιο σύντομη μορφή της εξίσωσης θερμικής αγωγής είναι

      2 1G T
T

k a t

∂∇ + =
∂

(1.22)

Όταν  η  θερμοκρασία  δεν  μεταβάλλεται  συναρτήσει  του  χρόνου,  όταν  δηλαδή 
βρισκόμαστε σε μόνιμη θερμική κατάσταση, η χρονική παράγωγος της θερμοκρασίας 
μηδενίζεται και η εξίσωση γράφεται
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      2 0
G

T
k

∇ + = (1.23)

   Στη  μόνιμη  θερμική  κατάσταση  η  εσωτερική  ενέργεια  του  σώματος  παραμένει 
αμετάβλητη, διότι μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας συνοδεύεται πάντα από χρονική 
μεταβολή  της  θερμοκρασίας  του  σώματος  (σχέση  1.9).  Σε  κάθε  περίπτωση  πάντως, 
λύνοντας  την  εξίσωση  θερμικής  αγωγής  (1.20),  λαμβάνεται  η  κατανομή  της 
θερμοκρασίας  ενός  σώματος.  Χρησιμοποιώντας  κατόπιν  το  νόμο  του  Fourier (1.13) 
μπορεί να βρεθεί η θερμική ροή σε οποιοδήποτε σημείο του. 

   1.3.2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

   Στα υγρά και αέρια σώματα τα μόρια έχουν μεγάλη ελευθερία κίνησης. Κατά την 
κίνησή τους από μιά θερμή σε μία ψυχρότερη περιοχή, μεταφέρουν ενέργεια μαζί τους. 
Η  μετάδοση  θερμότητας  από  μία  περιοχή  σε  μία  άλλη,  εξαιτίας  μιας  τέτοιας 
μακροσκοπικής  κίνησης μέσα σε ένα υγρό ή αέριο καλείται  μετάδοση με μεταφορά 
(heat convection).

   1.3.2.1 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

   Ο μηχανισμός της μεταφοράς θερμότητας στα υγρά και στα αέρια είναι ο ακόλουθος. 
Ο αέρας που περιβάλλει ένα θερμό σώμα θερμαίνεται και κατά συνέπεια διαστέλλεται. 
Αυτό συμβαίνει διότι για μια δεδομένη μάζα αέρα, σύμφωνα με το νόμο των ιδανικών 
αερίων, το πηλίκο του όγκου προς τη θερμοκρασία της παραμένει  σταθερό.  Συνεπώς 
αύξηση της θερμοκρασίας προκαλλεί ευθέως ανάλογη αύξηση του όγκου του αέρα. Η 
διαστολή αυτή προκαλλεί τη μείωση της πυκνότητάς του, η οποία είναι αντιστρόφως 
ανάλογη του όγκου του αερίου για δεδομένη μάζα. Λόγω της μειωμένης πυκνότητάς του, 
ο θερμός διεσταλμένος αέρας κινείται προς τα πάνω και αντικαθίσταται  από πιο ψυχρό 
αέρα  (σχήμα  1-9α).  Μαζί  του  μεταφέρει  και  θερμική  ενέργεια.  Έτσι  λοιπόν 
συμπεραίνουμε  πως  ο  αέρας  που  περιβάλλει  ένα  θερμό  σώμα  προκαλλεί  την 
απομάκρυνση θερμότητας από το σώμα. Ομοίως το θερμό νερό είναι λιγότερο πυκνό από 
το  κρύο,  έτσι  λοιπόν  κινείται  προς  τα  πάνω,  προκαλλώντας  ρεύματα  τα  οποία 
μεταφέρουν ενέργεια (σχήμα 1-9β).
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                              (α)                                                         (β)

Σχήμα  1-9:  (α)  Το  καλοριφέρ  δημιουργεί  ρεύματα  μεταφοράς. (β)  Μεταφορά 
θερμότητας λόγω ρευμάτων νερού.

   Η μεταφορά διακρίνεται σε ελεύθερη και εξαναγκασμένη. Οι δύο τρόποι μεταφοράς 
μπορεί να συνυπάρξουν. Όταν το ρευστό βρίσκεται αρχικά σε ηρεμία έχουμε ελεύθερη 
μεταφορά και η κίνηση του είναι αποτέλεσμα ανωστικών δυνάμεων που δημιουργούνται 
λόγω  διαφοράς  πυκνότητας  η  οποία  οφείλεται  στην  αύξηση  ή  τη  μείωση  της 
θερμοκρασίας  του. Όταν  το  ρευστό  έχει  κάποια  ταχύτητα  έχουμε  εξαναγκασμένη 
μεταφορά.  Σε αυτή  την περίπτωση το ρευστό οφείλει  την κίνησή του σε εξωτερικές 
δυνάμεις  (πχ  αντλία).  Στην  εξαναγκασμένη  μεταφορά  έχουμε  μεγαλύτερο  ρυθμό 
μετάδοσης θερμότητας απο ότι στην ελεύθερη μεταφορά λόγω αύξησης του συντελεστή 
μετάδοσης θερμότητας h.
      
   1.3.2.2 Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ NEWTON

   Η μετάδοση θερμότητας με το μηχανισμό της μεταφοράς περιγράφεται από το  νόμο 
του Newton για την ψύξη (Newton’s law of cooling). Για την περίπτωση που μία θερμή 
οριακή επιφάνεια έρχεται σε επαφή με κάποιο ρευστό,  σύμφωνα με το νόμο αυτό,  η 
θερμική  ροή  που  μεταφέρεται  μακριά  από  την  επιφάνεια,  είναι  ανάλογη  της 
θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ της επιφάνειας και του ρευστού.

      ( )s fq h T T= − (1.24)

όπου q η θερμική ροή σε 2

W

m
,

h ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας σε  2

W

m K
,

sT  η θερμοκρασία της επιφάνειας σε Κ και

fT  η θερμοκρασία του ρευστού σε Κ.
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   Σε αντίθεση με τη θερμική αγωγιμότητα, ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας δεν 
είναι εύκολο να προσδιορισθεί, διότι  εξαρτάται από παράγοντες όπως  η ταχύτητα του 
ρευστού, η κατάσταση της οριακής επιφάνειας και η κινηματική τριβή. Με τον τρόπο 
προσδιορισμού του συντελεστή μετάδοσης ασχολούμαστε σε επόμενο κεφάλαιο.

   1.3.3 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

      Όλα τα σώματα εκπέμπουν θερμική ακτινοβολία. Η μετάδοση με ακτινοβολία (heat 
radiation) είναι  ο μόνος μηχανισμός μετάδοσης θερμότητας  ο οποίος δεν απαιτεί  την 
παρουσία υλικού μέσου.Στην πραγματικότητα μάλιστα η μετάδοση είναι πιο έντονη στο 
κενό. Γνωστό παράδειγμα στη φύση είναι η θέρμανση της γης από τον ήλιο, όπου δεν 
υπάρχει μέσο διάδοσης. Η θερμική ενέργεια εκπέμπεται από τις επιφάνειες των σωμάτων 
και  διαδίδεται  με  τη  βοήθεια  ηλεκτρομαγνητικών  κυμάτων.  Όταν  τα  κύματα  αυτά 
συναντούν την επιφάνεια άλλου σώματος, ένα μέρος της ενέργειας ανακλάται, ενώ το 
υπόλοιπο απορροφάται.

   1.3.3.1 Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

    Η θερμική ακτινοβολία είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από ένα 
σώμα  λόγω  της  θερμοκρασίας  του  και  σε  βάρος  της  εσωτερικής  του  ενέργειας. 
Απορροφάται  δε  από  άλλα  σώματα  προκαλλώντας  τη  θέρμανσή  τους.  Η  φύση  της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι όμοια με εκείνη της ορατής ακτινοβολίας,  των 
ακτίνων x και των ραδιοκυμάτων. Η διαφορά μεταξύ των παραπάνω έγκειται στο μήκος 
κύματος και στην πηγή της ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα η ορατή περιοχή  του φάσματος 
περιλαμβάνει μήκη κύματος από 0.39 ως 0.78 μm, τα ραδιοκύματα από 310  έως  1010  μm 
και οι ακτίνες x από 510−  έως 22 10−⋅  μm. 22 10−⋅ . Η θερμική ακτινοβολία, από την άλλη 
πλευρά, χαρακτηρίζεται από μήκη κύματος από 0.1 έως 100 μm.  

   Η μετάδοση θερμότητας  με ακτινοβολία θεωρείται  συνήθως αμελητέα σε χαμηλές 
θερμοκρασίες σε σύγκριση με τους δύο άλλους τρόπους διάδοσης της θερμότητας και 
έτσι  δεν λαμβάνεται  υπόψιν.  Για μέταλλα π.χ  δεν συνυπολογίζεται  για  θερμοκρασίες 
χαμηλότερες της θερμοκρασίας ερυθροποίησης.

   1.3.3.2 Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ STEFAN-BOLTZMANN

   Η  μετάδοση  θερμότητας  με  ακτινοβολία  περιγράφεται  από  το  νόμο  των  Stefan-
Boltzmann (Stefan-Boltzmann law).  Σύμφωνα  με  αυτόν  η  θερμική  ροή  η  οποία 
εκπέμπεται από ένα σώμα είναι ανάλογη της τέταρτης δύναμης της θερμοκρασίας του 
σώματος. Για έναν ιδανικό εκπομπό θερμότητας ή αλλιώς μέλαν σώμα (σχήμα 1-10) ο 
νόμος γράφεται
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      4q σ= ⋅Τ (1.25)

όπου q η θερμική ροή σε 2

W

m
,

σ η σταθερά Stefan-Boltzmann ( σ= 8
2 4

5.669 10
W

m K
−⋅ ) 

και Τ η θερμοκρασία της εκπέμπουσας επιφάνειας σε Κ.

      

Σχήμα  1-10:  Σε  ένα  μέλαν  σώμα  όλη  η  προσπίπτουσα  θερμική  ακτινοβολία 
απορροφάται και εν συνεχεία εκπέμπεται.

Για ένα πραγματικό μη ιδανικό εκπομπό (σχήμα 1-11), η θερμική ροή που εκπέμπεται 
είναι μικρότερη από αυτή ενός μέλανος σώματος. Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος των 
Stefan-Boltzmann γίνεται

      4q ε σ= ⋅ ⋅Τ (1.26)

όπου ε  η εκπεμπτικότητα της εκπέμπουσας επιφάνειας.

      

Σχήμα  1-11:  Σε  ένα  πραγματικό  σώμα  ένα  μέρος  της  προσπίπτουσας  θερμικής 
ακτινοβολίας ανακλάται.
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   Η εκπεμπτικότητα ε (emissivity) είναι ένας καθαρός αριθμός, παίρνει τιμές από 0 έως 
1 και εξαρτάται από την επιφάνεια εκπομπής. Ορίζεται ως το κλάσμα της εκπεμπόμενης 
προς  την  προσπίπτουσα  σε  ένα  σώμα  θερμικής  ενέργειας.  Σημειώνεται  πως  η 
εκπεμπόμενη ακτινοβολία είναι ίση με την απορροφούμενη και ισούται με τη διαφορά 
προσπίπτουσας και ανακλώμενης ακτινοβολίας. Για μέλανα σώματα η εκπεμπτικότητα 
είναι ίση με τη μονάδα.

    Στην περίπτωση μετάδοσης θερμότητας με ακτινοβολία από ένα μέλαν σώμα 1 σε ένα 
σώμα  2,  η  μεταφερόμενη  θερμική  ισχύς  είναι  ανάλογη  της  διαφοράς  της  τέταρτης 
δύναμης των θερμοκρασιών των δύο σωμάτων. Ισχύει δηλαδή

      4 4
1 1 2( )Q σ= ⋅ Α ⋅ Τ − Τ (1.27)

όπου

Q η ισχύς της μεταφερόμενης θερμότητας σε W,

1Α  η επιφάνεια του εκπέμποντος σώματος 1 σε 2m ,

1Τ  η θερμοκρασία του σώματος 1 σε Κ και

2T  η θερμοκρασία του σώματος 2 σε Κ.

   1.4  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

      Ένα θερμικό πρόβλημα είναι καλά διατυπωμένο όταν δίνονται όλες οι πληροφορίες 
που  απαιτούνται  ώστε  να  προσδιοριστεί  μια  μοναδική  λύση  του  προβλήματος.  Τα 
προβλήματα με τα οποία ασχολούμαστε είναι προβλήματα αγωγής. Η ακτινοβολία είναι 
αμελητέα και δε λαμβάνεται υπόψη, θεωρώντας σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες [4,5]. 

   
  1.4.1 ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

   Οι  οριακές  συνθήκες  προσδιορίζονται  στις  οριακές  επιφάνειες  του  υπό  μελέτη 
αντικειμένου,  έτσι  ώστε να είναι  δυνατός  ο προσδιορισμός  μονοσήμαντης  λύσης της 
διαφορικής εξίσωσης θερμικής αγωγής (1.22). Υπάρχουν δύο ειδών οριακές συνθήκες, η 
συνθήκη Dirichlet (Dirichlet condition), στην οποία είναι γνωστή η θερμοκρασία στην 
οριακή επιφάνεια, και η συνθήκη Neumann (Neumann condition), στην οποία δίνεται η 
τιμή της θερμικής ροής μέσω της οριακής επιφάνειας. Στην πρώτη περίπτωση γράφουμε 

bT T=  στο όριο, ενώ στη δεύτερη  bq q= στο όριο. Λαμβάνοντας υπόψη το νόμο του 
Fourier (1.12) η συνθήκη Neumann μπορεί να γραφεί

      b

T
k q

n

∂− =
∂

(1.28)
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όπου k η θερμική αγωγιμότητα σε 
W

mK
,

Τ η θερμοκρασία σε Κ,
n το κάθετο διάνυσμα στο όριο με φορά προς τα έξω
και bq  η σταθερή τιμή της θερμικής ροής μέσω της οριακής επιφάνειας.

   Στην περίπτωση θερμικής  μόνωσης στο όριο,  η εξερχόμενη  θερμική ροή  bq  είναι 
μηδέν. 

      0
T

k
n

∂− =
∂

(1.29)

   Στην περίπτωση που έξω από το όριο συμβαίνει μετάδοση θερμότητας με μεταφορά, 
στην περίπτωση δηλαδή που ένα στερεό σώμα έρχεται σε επαφή με κάποιο ρευστό, λόγω 
διατήρησης ενέργειας, η θερμική ροή λόγω αγωγής στο όριο είναι ίση με τη θερμική ροή 
λόγω μεταφοράς (σχέση 1.24).

      ( )b f

T
k h T T

n

∂− = −
∂

(1.30)

όπου h ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας σε  2

W

m K
,

bT  η θερμοκρασία στο όριο σε Κ και

fT  η θερμοκρασία του ρευστού σε Κ.

   
   1.4.2 ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

   Η  αρχική  συνθήκη  πρέπει  να  αφορά  όλα  τα  σημεία  του  σώματος,  του  οποίου  η 
θερμοκρασιακή  κατανομή  ζητείται.  Συνίσταται  στην  απόδοση  μιας  σταθερής  τιμής 
θερμοκρασίας  για  κάθε  σημείο  σε μία χρονική  στιγμή και  γράφεται  0T T=  για  κάθε 

σημείο για 0t t= .

   
   1.4.3 ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

   Ένα πρόβλημα θερμικής αγωγής στη γενική του μορφή διατυπώνεται πλήρως ως εξής. 
Ζητείται η θερμοκρασία  T(x,y,z,t), έτσι ώστε να ικανοποιεί το νόμο θερμικής αγωγής 
(1.22) για 0 < t < t* (όπου t* μπορεί να τείνει στο άπειρο) και τα (x,y,z) ανήκουν σε μία 
περιοχή R (η οποία μπορεί να εκτείνεται ως το άπερο). Στη γενική περίπτωση δίνεται μία 
αρχική συνθήκη 0T T=  για όλη την περιοχή R για 0t = .Ο προσδιορισμός μίας τέτοιας 
συνθήκης δεν είναι απαραίτητος όταν αναζητείται λύση στη μόνιμη κατάσταση, δηλαδή 
όταν  η  εξίσωση  προς  επίλυση  είναι  η  (1.23),  αλλά  και  σε  καταστάσεις  περιοδικής 
μεταφοράς θερμότητας,  όταν η παράγωγος της θερμικής ροής ή οι οριακές συνθήκες 
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μεταβάλλονται  περιοδικά  με  το  χρόνο  ή  οταν  αγνοούμε  την  αρχική  μεταβατική 
συμπεριφορά.  Η  θερμοκρασία  Τ  πρέπει  επιπλέον  να  ικανοποιεί  και  δύο  οριακές 
συνθήκες  για  κάθε  συντεταγμένη.  Οι  οριακές  συνθήκες  μπορεί  να  ανήκουν  στην 
κατηγορία συνθηκών Dirichlet ή συνθηκών Neumann (σχέση 1.28).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

   Αιτία της παραγόμενης θερμότητας σε έναν ασύγχρονο κινητήρα είναι οι απώλειες 
ισχύος που παρατηρούνται κατά τη λειτουργία του. Οι απώλειες αυτές παίζουν το ρόλο 
των θερμικών πηγών και διακρίνονται σε τεσσερις βασικές κατηγορίες: απώλειες χαλκού 
στα τυλίγματα του στάτη και στις μπάρες του δρομέα, απώλειες σιδήρου στον πυρήνα 
του στάτη και του δρομέα, μηχανικές απώλειες και επιπρόσθετες απώλειες φορτίου. Οι 
απώλειες σιδήρου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: απώλειες  υστέρησης και απώλειες 
δινορευμάτων.  Μαζί με τις απώλειες  χαλκού οι απώλειες  αυτές αποτελούν το βασικό 
ποσοστό  (75-90%)  των  συνολικών  απωλειών  σε  έναν  ασύγχρονο  κινητήρα.  Συχνά 
χρησιμοποιείται  ο  όρος  απώλειες  περιστροφής rotP  (rotational losses)  για  να  γίνει 
αναφορά στο άθροισμα των απωλειών σιδήρου, μηχανικών και επιπρόσθετων απωλειών 
[6,7]. 
   

   2.1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ

   Οι  απώλειες  χαλκού  (copper losses)  οφείλονται  στην  ωμική  αντίσταση  που 
παρουσιάζουν οι αγωγοί του κινητήρα, όταν διαρρέονται από ρεύμα. 
   
   
   2.1.1 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ JOULE

   Ο πρώτος νόμος του Joule (Joule’s first law), εκφρασμένος για ισχύ, περιγράφει τη 
σχέση μεταξύ του εναλλασσόμενου ρεύματος που ρέει μέσα από έναν αντιστάτη και της 
θερμική  ισχύος  που  παράγεται  λόγω της  ροής  αυτής.  Σύμφωνα  με  το  νόμο  αυτό,  η 
παραγόμενη  θερμική  ισχύς  είναι  ανάλογη  της  αντίστασης  του  αντιστάτη  και  του 
τετραγώνου της ενεργού τιμής του ρεύματος. 

      2P I R=           (2.1)

όπου P η θερμική ισχύς σε W,
I η ενεργός τιμή του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη σε A
και R η αντίσταση του αντιστάτη σε Ω.

   Με εφαρμογή του νόμου του Joule υπολογίζονται οι απώλειες χαλκού του κινητήρα, αν 
είναι  γνωστές  οι  αντιστάσεις  των  τυλιγμάτων  και  των  μπαρών  και  τα  αντίστοιχα 
ρεύματα. Οι αντιστάσεις είναι γενικά μικρές, όμως οι ωμικές απώλειες είναι σημαντικές 
διότι τα ρεύματα έχουν συνήθως σχετικά μεγάλη τιμή. 
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   2.1.2 ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  

   Η αντίσταση γενικά δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από τη θερμοκρασία σύμφωνα 
με την ακόλουθη σχέση. 

      0 0( ) [1 ( )]R T R a T T= + − (2.2)

όπου 0T  μία θερμοκρασία αναφοράς σε o C ,

0R  η αντίσταση στη θερμοκρασία αναφοράς σε Ω,

T η μεταβλητή θερμοκρασία σε o C   και

α ο συντελεστής θερμοκρασίας ειδικής αντίστασης σε 
1

o C
.

   Ο  συντελεστής  θερμοκρασίας  ειδικής  αντίστασης  (temperature coefficient of 
resistivity) εκφράζει τη μεταβολή της αντίστασης ανά βαθμό αύξησης της θερμοκρασίας 
και είναι εξαρτάται από το υλικό του αντιστάτη. Λαμβάνεται από πίνακες με ιδιότητες 
υλικών. Ως θερμοκασία αναφοράς θεωρούνται συνήθως οι 20o C .

   Είναι  φανερό  πως,  θεωρώντας  σταθερές  τιμές  αντιστάσεων  sR  και  RR  για  τα 
τυλίγματα του στάτη και του δρομέα αντίστοιχα, στις τιμές των υπολογιζόμενων ωμικών 
απωλειών  εισάγεται  ένα  σφάλμα,.  Το  σφάλμα  αυτό  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  δε 
λαμβάνεται υπόψη η εξάρτηση της αντίστασης από τη θερμοκρασία.

   2.2 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

   Η σχέση που συνδέει το μαγνητικό πεδίο με τη μαγνητική επαγωγή σε ένα υλικό είναι

      B Hµ= ⋅ (2.3)

όπου B η μαγνητική επαγωγή σε Τ,

μ η μαγνητική διαπερατότητα του υλικού σε 
H

m

και Η το μαγνητικό πεδίο σε 
A

m
.

   Στη γενική περίπτωση η μαγνητική διαπερατότητα (magnetic permeability) δεν είναι 
σταθερή, αλλά μεταβάλλεται συναρτήσει του μαγνητικου πεδίου Η. Συνεπώς η σχέση 
ανάμεσα  στο μαγνητικό πεδίο και τη μαγνητική επαγωγή δεν είναι γραμμική [7-10].
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   2.2.1 ΒΡΟΧΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

   Ο βρόχος υστέρησης εκφράζει την πραγματική σχέση ανάμεσα στο μαγνητικό πεδίο 
και τη μαγνητική επαγωγή σε ένα μαγνητικό υλικό. Έστω πως τα τυλίγματα του στάτη 
ενός ασύγχρονου κινητήρα διαρρέονται από εναλλασσόμενο ρεύμα. Έστω επίσης πως η 
μαγνητική επαγωγή στον σίδηρο είναι αρχικά μηδενική. Καθώς το ρεύμα αυξάνεται για 
πρώτη φορά, η μαγνητική επαγωγή ακολουθεί  την καμπύλη  ab του σχήματος 2-2.  Η 
καμπύλη αυτή ονομάζεται καμπύλη πρώτης μαγνήτισης (magnetization curve) (σχήμα 
2-1).

      

Σχήμα 2-1: Καμπύλη πρώτης μαγνήτισης.

   Όταν  το  ρεύμα  αρχίσει  να  πέφτει  η  μαγνητική  επαγωγή  ακολουθεί  διαφορετικό 
μονοπάτι από αυτό που ακολούθησε κατά την άνοδο. Καθώς λοιπόν το ρεύμα μειώνεται, 
η μαγνητική επαγωγή ακολουθεί  την καμπύλη  bcd και,  στη συνέχεια,  όταν το ρεύμα 
αρχίσει να αυξάνεται και πάλι, το μονοπάτι που ακολουθείται είναι το deb. Η καμπύλη 
bcdeb ονομάζεται βρόχος υστέρησης (hysteresis loop) (σχήμα 2-2).
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 Σχήμα 2-2: Βρόχος υστέρησης

   Παρατηρούμε από το βρόχο υστέρησης πως, όταν το μαγνητικό πεδίο καταργείται, το 
μαγνητικό υλικό διατηρεί μία ποσότητα μαγνητισμού (παραμένων μαγνητισμός) και ότι 
η μαγνητική επαγωγή διατηρεί  μία μη μηδενική τιμή  rB .  Η τιμή τιμή αυτή καλείται 
παραμένουσα μαγνητική επαγωγή (residual magnetic induction). 
   
   Για να μηδενιστεί η μαγνητική επαγωγή χρειάζεται να παραχθεί στο εσωτερικό του 
υλικού ένα μαγνητικό  πεδίο  cH ,  το  οποίο καλείται  κατασταλτικό μαγνητικό πεδίο 
(coercive magnetic field).

   2.2.2  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

   Το φαινόμενο της υστέρησης, δηλαδή της εξάρτησης της μαγνητικής επαγωγής σε ένα 
μαγνητικό  υλικό  από  το  ιστορικό  της,  εξηγείται  με  βάση  τη  δομή  του  υλικού.  Στο 
εσωτερικό του σιδήρου και σε άλλων μετάλλων υπάρχουν μικρές μαγνητικές περιοχές. 
Σε  κάθε  μία  από  αυτές  τις  περιοχές  όλα  τα  άτομα  χαρακτηρίζονται  από  ατομικά 
μαγνητικά πεδία ίδιας κατεύθυνσης. Έτσι κάθε μαγνητική περιοχή δρα ως ένας μικρός 
μόνιμος μαγνήτης. Ο λόγος που η συνολική επαγωγή του μετάλλου είναι μηδενική, όταν 
δεν  εφαρμόζεται  εξωτερικό  μαγνητικό  πεδίο,  είναι  πως  οι  μαγνητικές  περιοχές  είναι 
τυχαία  διατεταγμένες  μέσα  στο  υλικό  (σχήμα  2-3).  Έτσι  τα  μαγνητικά  τους  πεδία 
αλληλοεξουδετερώνονται.
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Σχήμα 2-3: Τυχαίος προσανατολισμός των πεδίων των μαγνητικών περιοχών, όταν δεν 
εφαρμόζεται εξωτερικό μαγνητικό πεδίο.

   Με την εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, τα ατομικά μαγνητικά πεδία τείνουν 
να  ευθυγραμμιστούν  με  το  εξωτερικό  πεδίο.  Κατά  τη  διαδικασία  αυτή  ασκούνται 
δυνάμεις στα τοιχώματα των περιοχών, με συνέπεια αυτά παραμορφώνονται. Καθώς το 
εξωτερικό πεδίο αυξάνεται, όλο και περισσότερα ατομικά πεδία ευθυγραμμίζονται με το 
αυτό (σχήμα 2-4). 

      

Σχήμα 2-4:  Ευθυγράμμιση των πεδίων των μαγνητικών  περιοχών,  όταν εφαρμόζεται 
εξωτερικό μαγνητικό πεδίο.

   Τελικά, όταν όλα σχεδόν τα πεδία αποκτήσουν την κατεύθυνση του εξωτερικού πεδίου, 
περαιτέρω  αύξηση  του  πεδίου  αυτού  προκαλλεί  μόνο  την  ίδια  μικρή  αύξηση  της 
επαγωγής που θα προκαλλούσε στο κενό. Σε αυτή την περίπτωση λέμε πως το υλικό έχει 
φτάσει σε μαγνητικό κορεσμό (magnetic saturation).
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    2.2.3  ΦΥΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

    Όταν το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο που εφαρμόστηκε στο σίδηρο καταργηθεί,  η 
ευθυγράμμιση των περιοχών διατηρείται.  Για να ευθυγραμμισθούν τα ατομικά πεδία, 
χρειάστηκε η ενέργεια του εξωτερικού πεδίου. Για να επανέλθουν τα πεδία στην αρχική 
τους τυχαία κατάσταση, απαιτείται επιπλέον ενέργεια. Αν η ενέργεια αυτή δεν δοθεί στο 
δοκίμιο του σιδήρου εξωτερικά, τότε αυτό έχει μετατραπεί σε μόνιμο μαγνήτη. 
   
   Η  αναγκαιότητα  προσφοράς  ενέργειας  στο  σίδηρο,  ώστε  να  αλλάξει  ο  βαθμός 
ευθυγράμμισης  των ατομικών πεδίων μας  οδηγεί   στην αιτία  ύπαρξης  των απωλειών 
υστέρησης.  Όταν  στο  σίδηρο  εφαρόζεται  εναλλασσόμενο  πεδίο,  τα  εσωτερικά  πεδία 
αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, τείνοντας να ευθυγραμμιστούν με το εξωτερικό πεδίο. 
Οι απώλειες υστέρησης (hysteresis losses) αποτελούν  την ενέργεια που δαπανάται κατά 
τον επαναπροσανατολισμό των ατομικών μαγνητικών πεδίων και υπολογίζονται από το 
εμβαδό του βρόχου υστέρησης για μία διαγραφή του βρόχου.

   2.2.4 Ο ΝΟΜΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΟΥ STEINMETZ

   O νόμος υστέρησης του Steinmetz (Steinmetz’s hysteresis law) χρησιμοποιείται στον 
υπολογισμό  της  ισχύος  των  απωλειών  υστέρησης  ανά  μονάδα  μάζας  του  υλικού. 
Σύμφωνα με το νόμο αυτό, οι απώλειες υστέρησης είναι  ανάλογες της μέγιστης τιμής 
της  μαγνητικής  επαγωγής  υψωμένης  στη  δύναμη  1.6.  Αυτό  αποδείχθηκε  για  τιμές 
επαγωγής που δεν υπερβαίνουν το 1Τ.

      1.6
maxh hp k f B= ⋅ ⋅ (2.4)

όπου hp  η ισχύς των απωλειών υστέρησης ανά μονάδα μάζας σε 
W

kg
,

hk  ο συντελεστής υστέρησης,
f η συχνότητα του εξωτερικού πεδίου σε Hz και

maxB  η μέγιστη τιμή της μαγνητικής επαγωγής σε Τ.

   Στην  πράξη  οι  τιμές  της  μαγνητικής  επαγωγής  ξεπερνούν  το  1Τ.  Σε  αυτή  την 
περίπτωση οι απώλειες υστέρησης θεωρούνται ανάλογες του τετραγώνου της μέγιστης 
μαγνητικής επαγωγής.   

      2
maxh hp k f B= ⋅ ⋅ (2.5)

   Ο  συντελεστής  υστέρησης (hysteresis coefficient)  είναι  ένας καθαρός  αριθμός,  ο 
οποίος προκύπτει με την πειραματική μέθοδο του Epstein στην οποία θα αναφερθούμε σε 
επόμενη ενότητα.   Από το νόμο του  Steinmetz προκύπτει πως οι απώλειες υστέρησης 
στο δρομέα ενός ασύγχρονου κινητήρα στην ονομαστική κατάσταση λειτουργίας είναι 
αμελητέες  σε  σύγκριση  με  τις  απώλειες  του  στάτη,  λόγω  της  μικρής  συχνότητας 
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R sf s f= ⋅  του μαγνητικού πεδίου ως προς το δρομέα. Με sf  συμβολίζεται η συχνότητα 
του μαγνητικού πεδίου ως προς το στάτη, η οποία είναι ίση με την ηλεκτρική συχνότητα 
του στάτη και με s συμβολίζεται η ολίσθηση, η οποία στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας 
παίρνει μικρή τιμή.
 

   2.3 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

   Όταν  ένα  εναλλασσόμενο  μαγνητικό  πεδίο  εφαρμόζεται  στον  σιδηρομαγνητικό 
πυρήνα, τότε, σύμφωνα με το νόμο της επαγωγής, προκαλλείται ένα ηλεκτρικό πεδίο. Το 
πεδίο αυτό ασκεί δυνάμεις στα ελεύθερα φορτία του σιδηρομαγνητικού πυρήνα και τα 
θέτει  σε κίνηση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται  ρεύματα,  τα οποία έχουν κλειστή 
τροχιά  και  λέγονται  δινορεύματα (eddy currents).  Οι  απώλειες  δινορευμάτων 
αναφέρονται στη θερμότητα που παράγεται λόγω των δινορευμάτων και έχουν ωμικό 
χαρακτήρα.

   2.3.1 Ο ΝΟΜΟΣ ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ STEINMETZ

      Ο  νόμος  δινορευμάτων  του  Steinmetz (Steinmetz’s eddy currents law) 
χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της ισχύος των απωλειών δινορευμάτων ανά μονάδα 
μάζας του υλικού. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, οι απώλειες δινορευμάτων είναι  ανάλογες 
του τετραγώνου της μέγιστης τιμής της μαγνητικής επαγωγής και του τετραγώνου της 
συχνότητας του μαγνητικού πεδίου. 

      2 2
maxe ep k f B= ⋅ ⋅ (2.6)

όπου ep  η ισχύς των απωλειών δινορευμάτων ανά μονάδα μάζας σε 
W

kg
,

ek  ο συντελεστής δινορευμάτων,
f  η συχνότητα του εξωτερικού πεδίου σε Hz και

maxB  η μέγιστη τιμή της μαγνητικής επαγωγής σε Τ.

      Ο  συντελεστής  δινορευμάτων (eddy currents coefficient)  είναι  ένας  καθαρός 
αριθμός, ο οποίος προκύπτει,  όπως και ο συντελεστής υστέρησης,  με τη μέθοδο του 
Epstein (ενότητα  2.3.2).  Από  το  νόμο  του  Steinmetz προκύπτει  πως  οι  απώλειες 
δινορευμάτων  στο  δρομέα  ενός  ασύγχρονου  κινητήρα  στην  ονομαστική  κατάσταση 
λειτουργίας είναι αμελητέες σε σύγκριση με τις απώλειες του στάτη, λόγω της μικρής 
συχνότητας R sf s f= ⋅  του μαγνητικού πεδίου ως προς το δρομέα. Με sf  συμβολίζεται η 
συχνότητα του μαγνητικού πεδίου ως προς το στάτη, η οποία είναι ίση με την ηλεκτρική 
συχνότητα του στάτη και με s συμβολίζεται η ολίσθηση, η οποία στη μόνιμη κατάσταση 
λειτουργίας παίρνει μικρή τιμή. Λαμβάνοντας υπόψη πως και οι απώλειες  υστέρησης 
έχουν μικρή τιμή στο δρομέα, οι απώλειες σιδήρου στο δρομέα συνήθως αγνοούνται. 
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   Οι νόμοι  του  Steinmetz (2.5) και (2.6) χρησιμοποιούνται  για τον υπολογισμό των 
απωλειών σιδήρου με την προυπόθεση πως η εφαρμοζόμενη μαγνητική επαγωγή είναι 
ημιτονοειδής συχνότητας f. Στην πραγματικότητα, όμως, η μαγνητική ροή στο εσωτερικό 
του  κινητήρα  δεν  είναι  καθαρά  ημιτονοειδής,  αλλά  περιέχει  μεγάλο  ποσό  ανώτερων 
αρμονικών με συχνότητες πολλαπλάσιες της συχνότητας f [11-14]. Σε επόμενο κεφάλαιο 
περιγράφεται μέθοδος με την οποία υπολογίζονται οι απώλειες σιδήρου που οφείλονται 
στις αρμονικές αυτές. Οι απώλειες τούτες μπορούν να θεωρηθούν τμήμα των λοιπών 
απωλειών φορτίου,  όπως φαίνεται  και  σε επόμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, 
όπου ασχολούμαστε εκτενέστερα με το θέμα των ανώτερων αρμονικών της μαγνητικής 
επαγωγής.  

   2.3.2 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ EPSTEIN

   Η μέθοδος του Epstein (Epstein’s method) αποτελεί έναν τρόπο προσδιορισμού του 
συντελεστή υστέρησης και του συντελεστή δινορευμάτων για τον σίδηρο του στάτη ενός 
ασύγχρονου κινητήρα. Από τις σχέσεις (2.5), (2.6) προκύπτουν οι συνολικές απώλειες 
σιδήρου ανά μονάδα μάζας ως το άθροισμα των απωλειών υστέρησης και δινορευμάτων 
ανά μονάδα μάζας.

      2 2 2
max maxh ep k f B k f B= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  (2.7)

όπου p η ισχύς των απωλειών σιδήρου ανά μονάδα μάζας σε 
W

kg
.

   Διαιρώντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης με τη συχνότητα προκύπτει

      
2 2

max maxh e

p
k B k f B

f
= ⋅ + ⋅ ⋅  (2.8)

   Από τα φυλλάδια των κατασκευαστών των κινητήρων είναι συνήθως γνωστές υπό 
μορφή  καμπυλών  οι  συνολικές  απώλειες  σιδήρου  ανά  μονάδα  μάζας  του  στάτη 
συναρτήσει  της  ηλεκτρικής  συχνότητας  του  στάτη  για  σταθερή  τιμή  της  μαγνητικής 

επαγωγής. Για διάφορα ζεύγη τιμών  p,f  υπολογίζεται τότε η τιμή   
p

f
 και μπορεί να 

χαραχθεί η καμπύλη 
p

f
 συναρτήσει της συχνότητας f . Σύμφωνα με τη σχέση (2.8), τα 

πειραματικά σημεία της καμπύλης αναμένεται να βρίσκονται σε μία ευθεία (σχήμα 2-5). 
Από  την  κλίση  της  ευθείας  αυτής  προκύπτει  η  ποσότητα  2

maxek B  και  επομένως  ο 

συντελεστής δινορευμάτων ek . Η τομή της ευθείας με τον κατακόρυφο άξονα καθορίζει 

το συντελεστή υστέρησης hk .
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Σχήμα 2-5: Γραφικός προσδιορισμός των συντελεστών υστέρησης και δινορευμάτων.

   2.3.3 ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

   Η ελασματοποίηση (lamination) είναι μία διαδικασία στην οποία, παρά το κόστος και 
την  κατασκευαστική  δυσκολία,   υποβάλλονται  συνήθως  οι  σιδερένιοι  πυρήνες  των 
ηλεκτρικών μηχανών οι οποίοι υποβάλλονται σε εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο. Με 
την ελασματοποίηση, ο  ενιαίος  πυρήνας χωρίζεται  σε πολλά λεπτά ελάσματα μικρής 
επιφάνειας.  Με  τη  διαδικασία  αυτή  επιτυγχάνεται  η  μείωση  της  κυκλοφορίας  των 
δινορευμάτων, λόγω της μειωμένης επιφάνειας στην οποία μπορούν να κυκλοφορήσουν. 
Κατασκευή των πυρήνων με μαζικό σίδηρο θα επέτρεπε τη ροή σημαντικού μεγέθους 
δινορευμάτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία παρασιτικού μαγνητικού πεδίου, το οποίο 
θα προκαλλούσε εξασθένηση του αρχικού πεδίου. 
   
   Μειωμένες απώλειες δινορευμάτων μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση κατάλληλων 
συνδιασμών υλικών στην κατασκευή των πυρήνων. Τόσο ο στάτης όσο και ο δρομέας 
του  ασύγχρονου  κινητήρα  περιλαμβάνουν  τμήματα  αποτελούμενα  απο  σίδηρο.  Ο 
σίδηρος  χρησιμοποιείται  διότι,  λόγω  της  υψηλής  μαγνητικής  του  διαπερατότητας, 
επιτυγχάνονται  υψηλές  τιμές  της  μαγνητικής  επαγωγής  και  κατά  συνέπεια  βέλτιστη 
μαγνητική  ζεύξη στάτη-δρομέα.  Αντί  για  καθαρό σίδηρο,  όμως,  είναι  προτιμότερη  η 
χρήση κραμάτων σιδήρου και πυριτίου (iron-silicon alloys),  που περιορίζουν όχι μόνο 
τις απώλειες δινορευμάτων, αλλά και τις απώλειες υστέρησης. Έτσι, χρησιμοποιώντας 
μία  κατάλληλη  αναλογία  των  δύο μετάλλων,  είναι  δυνατό  να  μειωθούν  οι  απώλειες 
σιδήρου.

   2.4 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

   Οι μηχανικές απώλειες (mechanical losses) ενός ασύγχρονου κινητήρα αναφέρονται 
στη θερμότητα που αναπτύσσεται λόγω  τριβών (friction and windage) στο εσωτερικό 
του και αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των συνολικών απωλειών του. Φαινόμενα τριβής 
παρατηρούνται  στον  άξονα  του  κινητήρα,  στα  άκρα  του  δρομέα,  στους  δακτυλίους 
βραχυκύκλωσης του δρομέα, σε διάφορα σημεία του φορτίου και στο διάκενο [6].
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   2.4.1 ΤΡΙΒΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

   Τριβή (friction) ονομάζεται η δύναμη η οποία αντιτίθεται στη σχετική κίνηση δύο 
επιφανειών που έρχονται  σε επαφή ή μιας επιφάνειας  σε επαφή με ρευστό.  Η τριβή 
επηρεάζει  τόσο  την  κίνηση  όσο  και  την  ενεργειακή  κατάσταση  ενός  κινούμενου 
συστήματος,  καθώς  η  κινητική  ενέργεια  του  συστήματος  μετατρέπεται,  εξαιτίας  του 
φαινομένου  της  τριβής  σε  θερμότητα.  Είναι  ανεπιθύμητη  στον κινητήρα  και  για  τον 
επιπρόσθετο λόγο ότι προκαλλεί φθορά και, κατά συνέπεια τη γρηγορότερη μηχανική 
γήρανση των τριβόμενων επιφανειών. 
   
   Η τριβή εμφανίζεται, όχι μόνο μεταξύ δύο επιφανειών στερεών σωμάτων, αλλά και 
μεταξύ μίας στέρεας επιφάνειας και ενός ρευστού. Στην πρώτη περίπτωση υπάγεται η 
τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ του άξονα του κινητήρα και των δακτυλίων στήριξής 
του κατά  την  περιστροφή του,  ενώ στη δεύτερη η  τριβή μεταξύ  της  επιφάνειας  του 
δρομέα, κατά την περιστροφή του, και του αέρα του διακένου.

   2.4.2 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΤΡΙΒΗ 

   Η  περιστροφική  τριβή  (rolling friction)  αναφέρεται  στην  περίπτωση  που  δύο 
επιφάνειες  έρχονται  σε  επαφή  και  η  μία  περιστρέφεται  ως  προς  την  άλλη.  Στην 
περίπτωση  του  ασύγχρονου  κινητήρα  συναντάται  περιστροφική  τριβή  μεταξύ  του 
κινούμενου άξονα και των δακτυλίων στήριξής του. Τοπολογικά το σύστημα μπορεί να 
περιγραφεί ως διάταξη περιστρεφόμενου άξονα και ακίνητου δακτυλικού τριβέα (σχήμα 
2-6).

 

      

Σχήμα 2-6: Σύστημα κινούμενου άξονα-δακτυλίου

   Κατά  την  περιστροφή  του  άξονα προκαλλείται  τριβή,  λόγω της  επαφής  των  δύο 
σωμάτων. Η τριβή αυτή προκαλλεί παραγωγή θερμότητας και φθορά των επιφανειών. Η 
φθορά αυτή υπολογίζεται από της εξίσωση του Archard (Archard equation) [15].

      
3
w

w

k PL
V

H
= (2.9)
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όπου wV  o όγκος της φθοράς σε  3m

wk  ο συντελεστής φθοράς
P το φορτίο του άξονα σε kg
L η απόσταση ολίσθησης σε m και

Η η σκληρότητα του πιο μαλακού υλικού σε 2

kg

m

   Από την παραπάνω σχέση συμπεραίνουμε πως η φθορά (wear) λόγω της τριβής είναι 
ανάλογη της απόστασης ολίσθησης του άξονα ως προς το δακτύλιο, του φορτίου του 
άξονα και επομένως της πίεσης που ασκείται μεταξύ των τριβόμενων επιφανειών και 
αντιστρόφως ανάλογη της σκληρότητας των υλικών. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν το 
μέγεθος της τριβής και κατά συνέπεια και τη θερμότητα που παράγεται εξαιτίας της. Για 
παράδειγμα, όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα με την οποία στρέφεται ο δρομέας, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η απόσταση ολίσθησης στη μονάδα του χρόνου και, επομένως, η τριβή 
και  η  θερμότητα  λόγω  αυτής.  Επιπρόσθετα,  όσο  μεγαλύτερο  είναι  το  φορτίο,  τόσο 
μεγαλύτερη  είναι  και  η   πίεση  που  ασκεί  ο  άξονας  στους  δακτυλίους,  άρα  και  η 
παραγόμενη τριβή.

   Για να αποφευχθούν τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα της τριβής, στους ασύγχρονους 
κινητήρες χρησιμοποιείται λίπανση (lubrication) σε τριβόμενες επιφάνειες. Με τη χρήση 
στρώματος λαδιού μεταξύ των επιφανειών μειώνεται ο συντελεστής φθοράς.. Το στρώμα 
του λιπαντικού πρέπει να είναι επαρκούς πάχους ώστε να διασφαλίζει την ομαλότητα της 
κίνησης  του  άξονα  και  την  προστασία  των  επιφανειών.  Το  γεγονός  αυτό  εισάγει 
περιορισμούς που αφορούν το φορτίο του άξονα. Όσο πιο μεγάλο είναι το φορτίο, τόσο 
πιο  πολύ  συμπιέζεται  το  στρώμα  λαδιού.  Η  συμπίεση  αυτή  προκαλλεί  αύξηση  της 
θερμοκρασίας και μείωση του ιξώδους του λαδιού, λόγω των δυνάμεων συνάφειας του 
λεπτού στρώματος λαδιού. Η μείωση του ιξώδους επηρεάζει τη δυναμική συμπεριφορά 
του κινητήρα, ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας του λαδιού μειώνει την απόσταση μεταξύ 
των επιφανειών και, κατά συνέπεια, το πάχος του στρώματος λαδιού [16].      

    
   2.4.3 ΤΡΙΒΗ ΜΕ ΡΕΥΣΤΟ

   Η  τριβή με ρευστό (fluid friction) αναφέρεται στην περίπτωση που μία επιφάνεια 
έρχεται σε επαφή με ένα ρευστό, όταν υπάρχει κίνηση κίνηση της επιφάνειας ως προς το 
ρευστό.  Η  τιμή  της  τριβής  εξαρτάται  από  την  ταχύτητα  κίνησης,  τις  ιδιότητες  του 
ρευστού και την κατάσταση της επιφάνειας. 

   Στην περίπτωση του ασύγχρονου κινητήρα ο δρομέας έρχεται σε επαφή με το διάκενο 
αέρα. Όταν ο δρομέας περιστρέφεται, αναπτύσσεται λοιπόν τριβή μεταξύ της επιφάνειάς 
του και του αέρα. Για τη ροπή της τριβής αυτής ισχύει [17]

      
2 4

f fM C r lρ π ω= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ (2.10)
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όπου fM  η ροπή της τριβής της επιφάνειας του δρομέα με τον αέρα σε Nm,

fC  ο συντελεστής τριβής,

ρ η πυκνότητα του αέρα σε 3

kg

m
,

ω η γωνιακή ταχύτητα περιστοφής του δρομέα σε 
rad

s
r η ακτίνα του δρομέα σε m και
l το αξονικό μήκος του διακένου σε m.

   Ο συντελεστής τριβής (friction coefficient) είναι καθαρός αριθμός και υπολογίζεται 
από τη σχέση

      2

2
fC

u

τ
ρ

=
⋅ (2.11)

όπου τ η πίεση συνάφειας στην επιφάνεια του δρομέα σε 2

N

m
 

και u  η περιφερειακή ταχύτητα του δρομέα σε 
m

s
.

   Η πίεση συνάφειας (shear stress) ορίζεται ως η πίεση που ασκείται εφαπτομενικά σε 
μία επιφάνεια. Εξαρτάται από τον τρόπο κίνησης του αέρα μέσα στο διάκενο. 
   
   Για ομαλή ροή του αέρα (laminar air-flow), όταν δηλαδή η κίνηση του αέρα γίνεται σε 
παράλληλα στρώματα, χωρίς το ένα στρώμα να παρεμβάλλεται στην πορεία του άλλου, η 
πίεση συνάφειας δίνεται από τη σχέση

       
fu

r
r r

τ ρ ν
 ∂= ⋅ ⋅  ∂  

(2.12)

όπου ν το μοριακό ιξώδες σε   
kg

m s⋅
 και

fu  η εφαπτομενική ταχύτητα του αέρα.

   Για τρικυμιώδη ροή του αέρα (turbulent air-flow), όταν τα στρώματα του αέρα στο 
διάκενο κινούνται χαοτικά και το ένα παρεμβάλλεται στην κίνηση του άλλου, η σχέση 
αυτή τροποποιείται

      ( ) f
M

u
r

r r
τ ρ ν ε

 ∂= ⋅ + ⋅  ∂  
(2.13)
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όπου Mε ο συντελεστής τρικυμιώδους ροής σε 
kg

m s⋅
.

   Ο συντελεστής τρικυμιώδους ροής (eddy diffusivity of momentum) αυξάνεται όσο 
αυξάνεται η απόσταση απο στερεές επιφάνειες και αποτελεί μέτρο χαοτικής κίνησης των 
μορίων του αέρα στο διάκενο.

   Η ισχύς fP  των απωλειών που οφείλονται στη ροπή της τριβής υπολογίζονται από τη 
σχέση

      
3 4

f fP k C r lρ π ω= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ (2.14)

όπου k  ο συντελεστής τραχύτητας.

   Ο  συντελεστής  τραχύτητας (roughness coefficient)  είναι  ένας  καθαρός  αριθμός, 
μικρότερος  ή  ίσος  της  μονάδας,  που  εκφράζει  την  τραχύτητα  μίας  επιφάνειας.  Για 
εντελώς λείες επιφάνειες παίρνει την τιμή ένα.

   Διαπιστώνουμε από τα παραπάνω πως η τριβή της επιφάνειας του δρομέα με τον αέρα 
και  οι  προκαλλούμενες  απώλειες  εξαρτώνται  από  την  ταχύτητα  του  δρομέα,  τα 
γεωμετρικά του χαρακτηριστικά,  τον τρόπο ροής,  την κατάσταση της επιφάνειας  του 
δρομέα και τις ιδιότητες του αέρα. Για πολύστροφους κινητήρες οι απώλειες λόγω τριβής 
είναι  αυξημένες  και  δεν  μπορούν  να  αγνοηθούν.  Από  την  άλλη  πλευρά,  η  εύρεση 
ακριβών τιμών για την τριβή είναι δύσκολη και απαιτεί πειραματικές μετρήσεις. 

   2.5 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

   Οι επιπρόσθετες απώλειες φορτίου (stray load losses) σε έναν ασύγχρονο κινητήρα 
ορίζονται ως το σύνολο των απωλειών που δεν περιλαμβάνονται στις απώλειες χαλκού, 
σιδήρου και  στις  μηχανικές  απώλειες  του κινητήρα.  Παρά το γεγονός  ότι  ο  ορισμός 
αυτός δεν προσδιορίζει τη φύση των επιπρόσθετων απωλειών και πως η άμεση μέτρησή 
τους  είναι  δύσκολη,  στην πράξη οι  απώλειες  αυτές  αποτελούν  σημαντικό  μέρος  των 
απωλειών ισχύος σε έναν ασύγχρονο κινητήρα (10-20%) [18-21]. 

   2.5.1 ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

   Οι επιπρόσθετες απώλειες οφείλονται, καταρχήν, στις διακυμάνσεις της μαγνητικής 
ροής  στα  δόντια  του  στάτη,  του  δρομέα  και  στο  διάκενο  και,  κατά  δεύτερον  στη 
μαγνητική ροή σκέδασης, δηλαδή τη ροή που δε συμβάλλει στη μαγνητική ζεύξη στάτη 
και δρομέα. Λόγω της ροής αυτής επάγονται παρασιτικά ρεύματα σε μεταλλικά τμήματα 
του κινητήρα, όπως στα έδρανα, με τον ίδιο μηχανισμό που δινορεύματα επάγονται στο 
δρομέα λόγω της κύριας μαγνητικής ροής.  Οι επιπρόσθετες απώλειες αναπτύσσονται 
στους αγωγούς του στάτη και του δρομέα, στον σίδηρο κοντά στο διάκενο, στα έδρανα 
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και στις περιοχές κοντά στα άκρα του κινητήρα. Ποσοτικοποίηση των απωλειών μπορεί 
να επιδιωχθεί πειραματικά [19,20].

   2.5.2 ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ

   Η μεταβολή  της  μαγνητικής  ροής  στα  διάφορα  τμήματα  του  κινητήρα  δεν  είναι 
καθαρά ημιτονοειδής.  Αντιθέτως παρατηρούνται  διακυμάνσεις της μαγνητικής ροής 
(pulsations of magnetic flux)  κυρίως  στα  δόντια  του στάτη  και  του δρομέα  και  στο 
διάκενο. Στα σημεία αυτά υπάρχουν ασυνέχειες στο μαγνητικό μονοπάτι ή ασυμμετρίες, 
οι  οποίες  παραμορφώνουν  τη  διερχόμενη  μαγνητική  ροή  ή  προκαλλούν  διαρροή 
μαγνητικής ροής.

   Οι διακυμάνσεις της ροής οφείλονται, καταρχήν, στη μεταβολή της εμπέδησης του 
μονοπατιού που ακολουθεί η μαγνητική ροή λόγω της κίνησης των δοντιών του δρομέα 
ως προς τα δόντια του στάτη Σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται  αρμονικές στη 
μαγνητική ροή που οφείλονται  στη  μεταβαλλόμενη εμπέδηση (reluctance modulated 
harmonics).  Κατά  δεύτερο,  οι  διακυμάνσεις  προέρχονται  από  τη  διακύμανση  της 
μαγνητεγερτικής δύναμης, λόγω της χωρικής κατανομής των ρευματοφόρων αγωγών 
μέσα  στις  αυλακώσεις  (ampere turns based harmonics).  Το  πρώτο  είδος  αρμονικών 
εξαρτάται από το μαγνητικό μονοπάτι και, κατά συνέπεια, από την τάση τροφοδοσίας 
του στάτη. Το δεύτερο είδος εξαρτάται  από το ρεύμα που ρέει  στις  αυλακώσεις  του 
στάτη.

   Πιο  συγκεκριμένα  οι  αρμονικές  της  μαγνητικής  ροής  στο  στάτη  οφείλονται  στις 
μαγνητεγερτικές  δυνάμεις  στο  στάτη  και  στο  δρομέα,  στην  παραμόρφωση  της 
μαγνητικής ροής λόγω της ύπαρξης των αυλακώσεων και στο φαινόμενο του κορεσμού, 
που δεν επιτρέπει γραμμική αύξηση της μαγνητικής ροής συναρτήσει του μαγνητικού 
πεδίου. Στο δρομέα επάγονται, εκτός από τα ρεύματα τα οποία οφείλονται στη βασική 
αρμονική  της  μαγνητικής  ροής,  και  ρεύματα  λόγω  των  ανώτερων  αρμονικών  της 
μαγνητικής ροής  ρεύματα λόγω της κατανομής της μαγνητεγερτικής δύναμης στο στάτη 
και στις ασυνέχειες λόγω των αυλακώσεων. 

  
   2.5.3 ΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 

   Οι ανώτερες αρμονικές της μαγνητικής ροής είναι υπεύθυνες, σε μεγάλο βαθμό, για τις 
επιπρόσθετες απώλειες φορτίου. Οι απώλειες αυτές καταπονούν θερμικά τον ασύγχρονο 
κινητήρα ακόμα και σε ονομαστική λειτουργία. Η επίδρασή τους μεγιστοποιείται, όμως, 
σε  μεταβατικές  καταστάσεις  λειτουργίας  και  σε  σφάλματα,  όπως  μεταβλητή  ροπή 
φορτίου, συχνές εκκινήσεις, ασσυμετρίες και σύνδεση με φορτίο υψηλής αδράνειας. Σε 
αυτές  τις  περιπτώσεις  οι  επιπρόσθετες  απώλειες  είναι  αυξημένες  και  καταπονούν 
περισσότερο τα μονωτικά υλικά του κινητήρα.
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   Εκτός της θερμικής τους επίδρασης, οι ανώτερες αρμονικές δημιουργούν ροπές και 
δυνάμεις,  οι  οποίες  είναι  επιβλαβείς  για  τους  ασύγχρονους  κινητήρες.  Μεταξύ  των 
παρασιτικών ανώτερων ροπών διακρίνουμε τις ασύγχρονες ανώτερες και τις σύγχρονες 
ανώτερες ροπές [22].

   Οι  ασύγχρονες  ανώτερες ροπές είναι  οι  ροπές εκείνες,  οι  ποίες  προέρχονται  από 
αρμονικές  του  στάτη  και  του  δρομέα,  των  οποίων  τα  ζεύγη  πόλων  είναι  ίσα  και 
στρέφονται με την ίδια ταχύτητα σχετικά προς το στάτη, ανεξάρτητα από την ταχύτητα 
του  δρομέα  Οι  ροπές  αυτές  προστίθενται  στη  ροπή της  βασικής  αρμονικής  και  έτσι 
προκύπτει  κάποια  παραμόρφωση  της  χαρακτηριστικής  καμπύλης  της  ροπής  Μ 
συναρτήσει της ολίσθησης s (σχήμα 2-7).

      

Σχήμα 2-7: Ασύγχρονες ανώτερες ροπές τάξης ν=5 και ν=7.

   Αν ο αριθμός ζευγών πόλων μιας ανώτερης αρμονικής του δρομέα είναι ακριβώς ίσος 
με τον αριθμό ζευγών πόλων μιας αρμονικής του στάτη, αλλά η πρώτη δεν προέρχεται 
από  τη  δεύτερη,  τότε  οι  δύο  αυτές  αρμονικές  έχουν  διαφορετικές  ταχύτητες  και 
δημιουργούν μια ταλαντευόμενη ροπή. Η συχνότητα της ταλάντωσης αυτής είναι ίση με 
τη διαφορά των συχνοτήτων των δύο αρμονικών. Αν συμβεί οι δύο ανώτερες αρμονικές 
να  στρέφονται  με  την  ίδια  ταχύτητα,  τότε  η  ροπή  αυτών  αποκτά  συχνότητα  μηδέν, 
δηλαδή δημιουργείται μια σταθερή ροπή της οποίας το μέγεθος εξαρτάται από τη γωνία 
μεταξύ των δύο αρμονικών. Δύο αρμονικές αυτού του είδους σχηματίζουν μια σύγχρονη 
ανώτερη ροπή (σχήμα 2-8).
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Σχήμα 2-8: Σύγχρονες ανώτερες ροπές κατά την κίνηση του δρομέα.

   Οι σύγχρονες ροπές που εμφανίζονται κατά την ηρεμία είναι επικίνδυνες, διότι είναι 
δυνατό να εμποδίσουν την εκκίνηση (σχήμα 2-9).

      
  
Σχήμα 2-9: Σύγχρονες ανώτερες αρμονικές κατά την ηρεμία.

   Εκτός από τις παραπάνω ροπές, οι ανώτερες αρμονικές δημιουργούν και δυνάμεις, οι 
οποίες έχουν ακτινική διεύθυνση και προκαλλούν έλξη μεταξύ στάτη και δρομέα. Όταν 
δύο ανώτερες  αρμονικές  του στάτη  ή  δύο του δρομέα ή μία του στάτη  και  μία  του 
δρομέα, του οποίου οι τάξεις μεγέθους διαφέρουν κατά 1 και οι οποίες έχουν αντίθετη 
φορά  περιστροφής,  αλληλεπιδράσουν,  τότε  προκαλλούνται  δυνάμεις  ανάλογες  του 
τετραγώνου της επαγωγής. Οι δυνάμεις αυτές αναγκάζουν μερικά τμήματα του κινητήρα 
να ταλαντεύονται και έτσι προκαλλείται θόρυβος. Λόγω της κατανομής τους ο στάτης 
τείνει να παραμορφωθεί, ο άξονας τείνει να λυγίσει και η ροπή παραμορφώνεται (σχήμα 
2-10).
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Σχήμα 2-10: Επίδραση ταλαντευόμενων δυνάμεων επί της ροπής ασύγχρονου κινητήρα.

   Λόγω  των  μηχανικών  ταλαντώσεων  που  προκαλλούνται  από  τις  ταλαντευόμενες 
δυνάμεις, παράγεται θερμότητα, η οποία συγκαταλέγεται στις μηχανικές απώλειες του 
ασύγχρονου κινητήρα.

   Οι  ανώτερες  αρμονικές  είναι,  λοιπόν,  η  κύρια  αιτία,  όχι  μόνο των  επιπρόσθετων 
απωλειών  του  ασύγχρονου  κινητήρα,  αλλά  και  άλλων  αρνητικών  φαινομένων.  Τα 
φαινόμενα  αυτά  μετριάζονται  με  κατάλληλη  κατασκευή  του  δρομέα.  Συγκεκριμένα 
επιλέγεται  ο  κατάλληλος  αριθμός  αυλακώσεων  και  οι  αυλακώσεις  του  δρομέα 
κατασκευάζονται με ορισμένη κλίση ως προς τις αυλακώσεις του στάτη. 

   2.5.4 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΗ ΣΚΕΔΑΣΗΣ

   Οι γραμμές της  μαγνητικής ροής που δημιουργείται από το ρεύμα του στάτη είναι 
επιθυμητό  να  συνδέουν  στο  σύνολό  τους  το  στάτη  με  το  δρομέα.  Στην  ιδανική 
περίπτωση που αυτό ισχύει, επιτυγχάνεται πλήρης εκμετάλλευση του μαγνητικού πεδίου, 
δηλαδή  το  μαγνητικό  πεδίο  στο  σύνολό  του  συμβάλλει  στα  ωφέλιμα  επαγωγικά 
φαινόμενα, στα οποία στηρίζεται η λειτουργία του ασύγχρονου κινητήρα. Στην πράξη η 
πλήρης επαγωγική ζεύξη στάτη και δρομέα δεν είναι εφικτή, λόγω της μαγνητικής ροής 
σκέδασης (leakage of magnetic flux).

   Οι μαγνητικές γραμμές της ροής σκέδασης αποκλίνουν από τις γραμμές του κύριου 
πεδίου, οι οποίες βρίσκονται συγκεντρωμένες στο σιδηρομαγνητικό υλικό του στάτη και 
του δρομέα, καταλαμβάνοντας άλλους χώρους. Αφενός οι γραμμές αυτές δεν επιτελούν 
ωφέλιμο  έργο,  αφετέρου  προκαλλούν  απώλειες  ισχύος,  οι  οποίες  υπάγονται  στις 
επιπρόσθετες  απώλειες.  Ο  μηχανισμός  είναι  γνωστός.  Όπως  το  κύριο  πεδίο  επάγει 
ωφέλιμες τάσεις και ρεύματα, αλλά και παρασιτικά δινορεύματα στο δρομέα, έτσι και η 
ροή σκέδασης  επάγει παρασιτικά ρεύματα σε άλλα μεταλλικά μέρη του κινητήρα, όπως 
τα έδρανα. Εξαιτίας των ρευμάτων αυτών, προκαλλούνται απώλειες Joule σε βάρος της 
ωφέλιμης ισχύος και κατ’ επέκταση της απόδοσης του κινητήρα.
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   Η  μορφή  των  γραμμών  της  ροής  σκέδασης  επηρεάζεται  από  τις  ασυνέχειες  της 
μαγνητικής δομής του κινητήρα. Η σχετική κίνηση μεταξύ των δοντιών του στάτη και 
του δρομέα ή η κίνηση του πεδίου σχετικά με τις αυλακώσεις του στάτη, για παράδειγμα, 
παραμορφώνουν  το  μαγνητικό  πεδίο  σκέδασης,  ρυθμίζοντας  την  κατεύθυνση  των 
μαγνητικών γραμμών του πεδίου.      

   
   2.6 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

  Ο υπολογισμός των απωλειών σε έναν ασύγχρονο κινητήρα πραγματοποιείται μέσω του 
ισοδύναμου κυλώματος  του κινητήρα και  πειραματικών μετρήσεων σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις λειτουργίας του [7,23] 

   2.6.1 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Το ισοδύναμο κύκλωμα (equivalent circuit) του κινητήρα κλωβού φαίνεται στο σχήμα 
2-11. 

      

Σχήμα 2-11: Ισοδύναμο ανά φάση κύκλωμα ασύγχρονου κινητήρα κλωβού.

όπου SI  το ρεύμα των τυλιγμάτων του στάτη,

SR  η ωμική αντίσταση των τυλιγμάτων του στάτη,

SX  η επαγωγιμότητα σκέδασης του στάτη,

RI  το ρεύμα των αγωγών του δρομέα,

RX  η επαγωγιμότητα σκέδασης του δρομέα,

RR  η ωμική αντίσταση των αγωγών του δρομέα όταν αυτός είναι ακίνητος,
s  η ολίσθηση,

mI το ρεύμα μαγνήτισης,

CR  η ισοδύναμη αντίσταση απωλειών σιδήρου

και MX  η επαγωγιμότητα μαγνήτισης.
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   Μία παρατήρηση στο ισοδύναμο κύκλωμα αφορά στην εξάρτηση της αντίστασης του 
δρομέα από την ολίσθηση s. Οι αγωγοί του δρομέα έχουν ελάχιστη ωμική αντίσταση RR  
όταν  ο  δρομέας  είναι  ακίνητος,  ενώ  η  αντίσταση  αυξάνεται  καθώς  η  ταχύτητα  του 
δρομέα  μεγαλώνει  προς  την  σύγχρονη  ταχύτητα.  Στην  πραγματικότητα  η  ωμική 
αντίσταση  του  δρομέα  παραμένει  σταθερή.  Απλά  η  επίδραση  της  ολίσθησης  στα 
επαγωγικά φαινόμενα έχει ενσωματωθεί στην αντίσταση αυτή.  Για τον προσδιορισμό 
των τιμών των παραμέτρων του ισοδυνάμου  κυκλώματος,  εκτελούνται  μετρήσεις  για 
τρεις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας του κινητήρα. Με τις τιμές αυτές μπορούν 
κατόπιν να υπολογισθούν οι απώλειες χαλκού του στάτη, οι απώλειες χαλκού του δρομέα 
και οι απώλειες σιδήρου, αλλά και να προσδιοριστεί η ροή σκέδασης στο στάτη και στο 
δρομέα. 

   2.6.2 ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΑΣΗΣ

   Σκοπός των μετρήσεων στη δοκιμή συνεχούς τάσης (DC test) είναι ο προσδιορισμός 
των απωλειών χαλκού του στάτη. Στα τυλίγματα του στάτη εφαρμόζεται μία συνεχής 
τάση και έτσι αυτά διαρρέονται από συνεχές ρεύμα. Το συνεχές ρεύμα δεν μπορεί να 
προκαλλέσει επαγωγή τάσης και, κατά συνέπεια, ροή ρεύματος στο δρομέα και κίνηση. 
Οι μόνες απώλειες που εμφανίζονται σε αυτή την περίπτωση είναι, λοπόν, οι απώλειες 
χαλκού στα τυλίγματα του στάτη. Στην περίπτωση που τα τυλίγματα είναι συνδεδεμένα 
σε αστέρα,  η  συνεχής  τάση  DCV  μπορεί  να εφαρμοστεί  μεταξύ των ακροδεκτών δύο 

φάσεων (σχήμα 2-12). Αφού μετρηθεί το διερχόμενο ρέυμα DCI , μπορεί να υπολογιστεί 

η τιμή της αντίστασης SR  και οι απώλειες χαλκού του στάτη.

            

Σχήμα 2-12: Πειραματική διάταξη δοκιμής συνεχούς τάσης.

   Η αντίσταση κάθε τυλίγματος του στάτη είναι

      
2

DC
S

DC

V
R

I
= (2.15)

   Οι απώλειες χαλκού του στάτη μπορούν πλεόν να υπολογιστούν από το νόμο του Joule 
(2.1) για οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας του κινητήρα.
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   2.6.3 ΔΟΚΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ

   Σκοπός των μετρήσων στη δοκιμή χωρίς φορτίο (no load test) είναι ο προσδιορισμός 
των απωλειών σιδήρου. Στη δοκιμή χωρίς φορτίο κάθε φάση του στάτη τροφοδοτείται με 
εναλλασσόμενη  τάση  0V  ονομαστικού  πλάτους  και  συχνότητας.  Ο  δρομέας 
περιστρέφεται  σχεδόν  με  τη  σύγχρονη  ταχύτητα,  λόγω  της  μη  ύπαρξης  εξωτερικού 
φορτίου στον άξονα. Έτσι η ολίσθηση  s είναι  σχεδόν μηδενική και  η αντίσταση του 

δρομέα RR

s
 σχεδόν άπειρη.Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ισοδύναμο κύκλωμα 

απλοποιείται, όπως φαίνεται στο σχήμα 2-13.

      

Σχήμα 2-13: Ισοδύναμο κύκλωμα ασύγχρονου κινητήρα σε λειτουργία χωρίς φορτίο.

   
   Αφού μετρηθεί το ρεύμα 0I  του στάτη και η τριφασική ενεργός ισχύς 0P , προκύπτουν 
οι απώλειες σιδήρου. Η προσφερόμενη ενεργός ισχύς καταναλώνεται στις αντιστάσεις 

SR  και  CR ,  δηλαδή  στις  απώλειες  χαλκού  του  στάτη  και  στις  απώλειες  σιδήρου. 

Γνωρίζοντας την αντίσταση SR  από τη δοκιμή συνεχούς τάσης, οι απώλειες σιδήρου  CP  
υπολογίζονται από τη σχέση

       2
0 0C SP P I R= − ⋅ (2.16)

   Οι μηχανικές  και  οι  επιπρόσθετες  απώλειες,  οι  οποίες  δε λαμβάνονται  υπόψη στο 
ισοδύναμο κύκλωμα, αποτελούν μαζί με τις απώλειες σιδήρου τις λεγόμενες απώλειες 
περιστροφής του κινητήρα. Οι απώλειες περιστροφής θεωρούνται συχνά σταθερές και 
ανεξάρτητες από την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα. Αυτό εξηγείται από το γεγονός 
ότι η αύξηση των απωλειών τριβής και των επιπρόσθετων απωλειών, όσο αυξάνεται η 
ταχύτητα, εξισσοροπείται από τη σχεδόν ισόποση μείωση των απωλειών σιδήρου, λόγω 
μείωσης των τιμών της μαγνητικής επαγωγής. 
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   2.6.4 ΔΟΚΙΜΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

   Σκοπός  των μετρήσεων  στη  δοκιμή ακίνητου δρομέα  (locked rotor test)  είναι  ο 
προσδιορισμός  των  απωλειών  χαλκού  του  δρομέα  και  η  συνολική  επαγωγιμότητα 
σκέδασης  του  κινητήρα.  Ο  δρομέας  του  κινητήρα  κατά  τη  δοκιμή  μένει 
ακινητοποιημένος  από  εξωτερική  δύναμη.  Έτσι  η  ολίσθηση  s είναι  μονάδα  και  η 

αντίσταση  RR

s
 του  δρομέα  μένει  σταθερή  και  ίση  με  RR .Στα  τυλίγματα  του  στάτη 

εφαρμόζεται τέτοια εναλλασσόμενη τάση  bV , ώστε να ρέει ονομαστικό ρεύμα  bI  στο 

στάτη. Θεωρούμε, επιπλέον, αμελητέο το ρεύμα μαγνήτισης mI  λόγω των πολύ μεγάλων 

τιμών  των εμπεδήσεων  CR  ,  MjX  σε σχέση με  τη  συνολική  εμπέδηση του δρομέα. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ισοδύναμο κύκλωμα απλοποιείται, όπως φαίνεται 
στο σχήμα 2-14.

      

Σχήμα  2-14:  Ισοδύναμο  κύκλωμα  ασύγχρονού  κινητήρα  σε  λειτουργία  ακινητου 
δρομέα.

Μετά από μέτρηση του ρεύματος bI  και της ενεργού τριφασικής ισχύος bP ,  προκύπτει η 

τιμή της αντίστασης RR  του δρομέα. Η ενεργός ισχύς καταναλώνεται μόνο στις ωμικές 

αντιστάσεις  SR και  RR  ως  απώλειες  χαλκού  στο  στάτη  και  στο  δρομέα  αντίστοιχα.. 

Γνωρίζοντας  την  αντίσταση  SR  από  τη  δοκιμή  συνεχούς  τάσης,  η  αντίσταση  RR  
υπολογίζεται από τη σχέση

      23
b

R S
b

P
R R

I
= − (2.17)

   Οι απώλειες χαλκού του δρομέα μπορούν πλεόν να υπολογιστούν για οποιαδήποτε 
κατάσταση  λειτουργίας  του  κινητήρα  από  το  νόμο  του  Joule (2.1).  Η  συνολική 

επαγωγιμότητα  σκέδασης   ( )R SjX j X Xσ = + ,  από  την  οποία  εξαρτώνται  οι 

επιπρόσθετες απώλειες φορτίου λόγω σκέδασης, υπολογίζεται από τον τύπο
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      2

tanb b

b

P
X

Iσ
ϕ⋅= (2.18)

όπου 
1cos

3
b

b
b b

P

V I
ϕ −  

=  ⋅ ⋅ 
ο συντελεστής ισχύος του κυκλώματος.

   2.7 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Το  διάγραμμα ροής ισχύος  (power flow diagram) παριστάνει εποπτικά την κατανομή 
της ενεργού ισχύος ενός ασύγχρονου κινητήρα. Βασίζεται στην αρχή διατήρησης της 
ενέργειας και εκφράζει την εξίσωση

      out in lossesP P P= − (2.19)

όπου outP  η ισχύς εξόδου του κινητήρα σε W,

 inP  η ισχύς εισόδου του κινητήρα σε W και

lossesP  η ισχύς των συνολικών απωλειών του κινητήρα σε W.

   Σύμφωνα με την παραπάνω εξίσωση, ένα κλάσμα της προσφερόμενης ισχύος σε έναν 
ασύγχρονο κινητήρα μετατρέπεται  σε ωφέλιμη ισχύ στην έξοδό του, ενώ το υπόλοιπο 
καταναλώνεται με τη μορφή απωλειών. Το διάγραμμα ροής ισχύος φαίνεται στο σχήμα 
2-15.

      

      

Σχήμα 2-15: Διάγραμμα ροής ισχύος.

   Η εισερχόμενη ισχύς στον κινητήρα είναι η ισχύς λόγω της τάσης που εφαρμόζεται 
στις τρεις φάσεις του στάτη και προκαλλεί ροή ρεύματος στο τριφασικό τύλιγμα. Η ισχύς 
αυτή υπολογίζεται από τη σχέση
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      3 cosin S S SP V I ϕ= ⋅ ⋅ ⋅ (2.20)

όπου SV  η φασική τάση του στάτη σε V,

SI  το ανά φάση ρεύμα του στάτη σε Α και

cos Sϕ  συντελεστής ισχύος του κινητήρα.

   Από την τροφοδοτούμενη αυτή ισχύ,  ένα τμήμα καταναλώνεται  στις απώλειες  του 
στάτη, δηλαδή στις απώλειες χαλκού CuSP  στα τυλίγματα, στις απώλειες σιδήρου  FeSP  

στον πυρήνα του στάτη και στις επιπρόσθετες απώλειες  strSP  του στάτη. Η ισχύς που 

απομένει,  μετά την αφαίρεση των απωλειών, ονομάζεται  ισχύς του διακένου  air gapP −  
(air-gap power). Δηλαδή

      ( )air gap in CuS FeS strSP P P P P− = − + + (2.21)

   Από την ισχύ του διακένου, ένα κλάσμα καταναλώνεται στις απώλειες του δρομέα, 
δηλαδή στις απώλειες χαλκού CuRP  στις μπάρες, στις μηχανικές απώλειες &f wP , λόγω της 

κίνησης του δρομέα και  στις  επιπρόσθετες  απώλειες   strRP  του δρομέα.  Η ισχύς που 
απομένει, αφού αφαιρεθούν και οι απώλειες του δρομέα, είναι η μηχανική ισχύς στον 
άξονα του κινητήρα, δηλαδή η ωφέλιμη ισχύς mP .

   &( )m air gap CuR f w strRP P P P P−= − + + (2.22)

   Το διάγραμμα ροής ισχύος δεν περιέχει τις απώλειες  σιδήρου στο δρομέα, διότι  η 
σχετική  συχνότητα  του  δρομέα  ως  προς  το  πεδίο  είναι  πολύ  μικρή  στη  μόνιμη 
λειτουργία.  Σε  περιπτώσεις  μεταβατικής  λειτουργίας  στις  οποίες  η  ολίσθηση αποκτά 
μεγάλες τιμές, όμως, οι απώλειες σιδήρου στο δρομέα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

   3.1 ΠΟΡΕΙΑ ΡΟΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

   Οι απώλειες στο εσωτερικό του κινητήρα παίζουν, όπως είδαμε, το ρόλο των θερμικών 
πηγών. Εξαιτίας της παραγόμενης θερμότητας λόγω των απωλειών αυτών, η εσωτερική 
ενέργεια  ορισμένων  τμημάτων  του  κινητήρα  αυξάνεται.  Αύξηση  της  εσωτερικής 
ενέργειας,  όμως,  συνοδεύεται,  σύμφωνα  με  τη  σχέση (1.9),  με  ανάλογη  αύξηση  της 
θερμοκρασίας  των  τμημάτων  αυτών.  Εξαιτίας  της  αναπτυσσόμενης  θερμοκρασιακής 
διαφοράς με άλλα τμήματα του κινητήρα, ακολουθεί ροή θερμότητας από τα πιο θερμά 
στα  πιο  ψυχρά  μέρη,  η  οποία  τείνει  να  φέρει  τον  κινητήρα  σε  μία  νέα  κατάσταση 
θερμικής ισορροπίας.

   Η κατεύθυνση της θερμικής ροής στο εσωτερικό του ασύγχρονου κινητήρα εξαρτάται 
από τη σχέση μεταξύ των απωλειών. Οι δύο κύριες  πηγές θερμότητας στον κινητήρα 
είναι οι απώλειες χαλκού στα τυλίγματα του στάτη και τις μπάρες του δρομέα και οι 
απώλειες σιδήρου στον πυρήνα του στάτη και, σε κάποιες περιπτώσεις, του δρομέα. Τα 
δύο είδη απωλειών, όταν αθροιστούν, φτάνουν ως και το 90% των συνολικών απωλειών. 
Οι  απώλειες  χαλκού  μόνο,  είναι  η  αιτία  της  παραγωγής  περίπου  του  75%  της 
παραγόμενης  θερμότητας  και  αποτελούν  σαφώς  την  βασικότερη  θερμική  πηγή  στο 
εσωτερικό του κινητήρα [6].

   3.1.1 ΡΟΗ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ   

   Στην κανονική κατάσταση λειτουργίας και, γενικότερα, σε καταστάσεις λειτουργίας 
υπό φορτίο προκύπτει από τα παραπάνω ότι η θερμότητα ρέει από τους αγωγούς, όπου 
εμφανίζονται οι απώλειες χαλκού, προς το σίδηρο του στάτη και του δρομέα. Στο στάτη 
η κύρια παραγωγή θερμότητας πραγματοποιείται στα τυλίγματα. Έτσι η θερμότητα ρέει 
από τα τυλίγματα,  μέσω του μονωτικού  υλικού  των αυλακώσεων,  στο σίδηρο με  το 
μηχανιμό της  αγωγής.  Η μεταδιδόμενη θερμότητα  διατηρείται,  σύμφωνα με ην  αρχή 
διατήρησης της ενέργειας (law of conservation of energy), κατά τη μετάβαση από ένα 
υλικό σε ένα άλλο (σχήμα 3-1), είτε η μετάδοση γίνεται από στερεό σε στερεό, είτε από 
στερεό σε αέριο. 
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Σχήμα 3-1: Διατήρηση θερμικής ροής στο όριο δύο υλικών.
    

   Συνεπώς, όση θερμική ροή φτάνει από τους αγωγούς χαλκού στο όριο με το μονωτικό 
υλικό, τόση περνά στο μονωτικό υλικό. Αντίστοιχα, όση θερμική ροή φτάνει στο όριο 
κάθε αυλάκωσης του στάτη, τόση συνεχίζει και στο σίδηρο. Στον πυρήνα του στάτη η 
θερμότητα συνεχίζει να διαδίδεται με αγωγή. Κατά τη διάδοση με αγωγή, η θερμική ροή 
είναι, σύμφωνα με το νόμο του  Fourier (1.13), τον οποίο ξαναγράφουμε, ανάλογη της 
κλίσης της θερμοκρασίας.

         q k T= − ⋅∇ (3.1)

όπου q η θερμική ροή σε 2

W

m
,

k η θερμική αγωγιμότητα σε 
W

mK
 

και Τ η θερμοκρασία σε Κ.

  Η  θερμότητα,  λοιπόν,  διαδίδεται  με  αγωγή  στο  σίδηρο  του  στάτη  προς  δύο 
κατευθύνσεις,  προς το εξωτερικό περίβλημα του στάτη και  προς το διάκενο.  Τόσο η 
εσωτερική  όσο και  η  εξωτερική  επιφάνεια  του στάτη  συνορεύουν  με  αέρα ο οποίος 
απάγει  θερμότητα  από  το  στάτη  με  το  μηχανισμό  της  μεταφοράς.  Το  ποσό  της 
θερμότητας  που  απάγεται  από την  κάθε  επιφάνεια  είναι,  σύμφωνα  με  τον  νόμο  του 
Newton (1.24),  ανάλογο  της  διαφοράς  θερμοκρασίας  μεταξύ  της  επιφάνειας  και  του 
αέρα. 

       ( )s fq h T T= − (3.2)
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όπου q η θερμική ροή σε 2

W

m
,

h ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας σε  2

W

m K
,

sT  η θερμοκρασία της επιφάνειας σε Κ και

fT  η θερμοκρασία του αέρα σε Κ.

   Η αρχή διατήρησης  της ενέργειας ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Όση θερμική ροή 
φτάνει  στην  οριακή  επιφάνεια,  τόση  μεταφέρεται  από  τον  αέρα.  Στη  θερμική  ροή 
μεταφοράς  πρέπει  κανονικά  να  προστεθεί  και  η  θερμική  ροή  που  ακτινοβολείται, 
σύμφωνα  με  το  νόμο των  Stefan-Boltzmann (1.26).  Η ροή αυτή είναι,  παρόλα αυτά 
σχετικά μικρή και συνήθως δε λαμβάνεται υπόψη. Η πορεία της ροής θερμότητας στο 
στάτη σύμφωνα με τα παραπάνω φαίνεται στο σχήμα 3-2.

      

Σχήμα 3-2: Ακτινική ροή θερμότητας στο στάτη υπό φορτίο.

   
   Στο δρομέα η κύρια πηγή θερμότητας είναι οι απώλειες χαλκού στις μπάρες. Λόγω των 
απωλειών αυτών δημιουργείται θερμική ροή από τις μπάρες προς το διάκενο και προς το 
σίδηρο του δρομέα που τις περιβάλλει. Όση θερμότητα φτάνει στο όριο των μπαρών με 
το διάκενο, τόση μεταφέρεται στο διάκενο και, αντίστοιχα όση θερμότητα φτάνει στο 
όριο των μπαρών με το σίδηρο, τόση περνά στο σίδηρο. Εκεί η θερμότητα μεταδίδεται με 
αγωγή προς δύο κατευθύνσεις, προς τον άξονα του κινητήρα και προς το διάκενο. Στην 
επιφάνεια του δρομέα, η θερμότητα που φτάνει απάγεται από τον αέρα με το μηχανισμό 
της μεταφοράς. Στον άξονα η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή αξονικά ως τα άκρα του. 
Εκεί  απάγεται  από  τον  αέρα  με  το  μηχανισμό  της  μεταφοράς.  Η  πορεία  της  ροής 
θερμότητας στο δρομέα σύμφωνα με τα παραπάνω φαίνεται στο σχήμα 3-3.
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Σχήμα 3-3: Ακτινική ροή θερμότητας στο δρομέα υπό φορτίο.
    
   
   Αξονική ροή θερμότητας (axial heat flow) παρατηρείται και στα υπόλοιπα μέρη του 
κινητήρα λόγω του πεπερασμένου μήκους του δρομέα. Ποσά θερμότητας μεταδίδονται 
αξονικά στα τυλίγματα του στάτη ως τις άκρες τους, από όπου απάγονται από τον αέρα, 
ενώ στις μπάρες του δρομέα παρατηρείται αξονική ροή θερμότητας ως τους δακτυλίους 
βραχυκύκλωσης, από όπου επίσης γίνεται απαγωγή. Στο σχήμα 3-4 απεικονίζονται με 
βέλη τόσο η αξονική, όσο και  ακτινική ροή θερμότητας (radial heat flow) σε έναν 
τυπικό ασύγχρονο κινητήρα [17,24] 

      

Σχήμα 3-4: Ακτινική και αξονική ροή θερμότητας σε ασύγχρονο κινητήρα.

   3.1.2 ΡΟΗ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ

   Στην  κατάσταση  λειτουργίας  χωρίς  φορτίο  ο  δρομέας  στρέφεται  σχεδόν  με  τη 
σύγχρονη  ταχύτητα,  επομένως  το  ρεύμα  που  επάγεται  στις  μπάρες  του  είναι  σχεδόν 
μηδενικό  και  οι  απώλειες  χαλκού  του  δρομέα  αμελητέες.  Αμελητέες  είναι  και  οι 
απώλειες σιδήρου στο δρομέα εξαιτίας της ελάχιστης συχνότητας του μαγνητικού πεδίου 
ως προς το δρομέα  Η τροφοδοτούμενη ισχύς έχει μικρή τιμή και καταναλώνεται στην 
κάλυψη κυρίως των απωλειών σιδήρου του κινητήρα. Κατά συνέπεια και το ρεύμα του 
στάτη είναι μικρό, οπότε λιγοστές είναι και οι απώλειες χαλκού στα τυλίγματα. Στην 
περίπτωση αυτή, λοιπόν, κυρίαρχες στο στάτη είναι οι  απώλειες σιδήρου, γεγονός που 
προκαλλεί  διαφοροποίηση  στη  κατεύθυνση  ροής  θερμότητας,  σε  σχέση  με  την 
κατάσταση λειτουργίας υπό φορτίο.
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   Στο στάτη η κύρια παραγωγή θερμότητας πραγματοποιείται στον πυρήνα, λόγω των 
απωλειών σιδήρου. Η παραγόμενη θερμότητα ρέει με το μηχανισμό της αγωγής μέσω 
του  σιδήρου  προς  τρεις  κατευθύνσεις:  προς  το  διάκενο,  όπου  ένα  ποσό  θερμότητας 
απάγεται από την εσωτερική επιφάνεια του στάτη λόγω μεταφοράς, προς το εξωτερικό 
του  στάτη,  όπου  συμβαίνει  επίσης  απαγωγή  θερμότητας  με  μεταφορά  και  προς  τις 
αυλακώσεις.  Η  θερμότητα  που  μεταβαίνει  στο  μονωτικό  υλικό  των  αυλακώσεων 
μεταδίδεται εκεί με αγωγή και ένα μέρος της φτάνει στο όριο με τα τυλίγματα του στάτη. 
Το ποσό αυτό της θερμότητας μεταβαίνει στα τυλίγματα, όπου μεταδίδεται επίσης με 
αγωγή  (σχήμα  3-5).  Στο  δρομέα  οι  απώλειες  είναι  ελάχιστες  και  δεν  προκαλούν 
σημαντικά θερμικά αποτελέσματα.

      

Σχήμα 3-5: Ακτινική ροή θερμότητας στο στάτη χωρίς φορτίο.

    3.2 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

   Από τις επιφάνειες του κινητήρα που συνορεύουν με αέρα απάγονται ποσά θερμότητας 
με το μηχανισμό της μεταφοράς. Έτσι θερμότητα απομακρύνεται από τον κινητήρα μέσω 
του  αέρα  του  διακένου  και  μέσω  του  αέρα  που  περιβάλλει  το  στάτη.  Το  ποσό  της 
θερμικής ροής που μεταφέρεται εξαρτάται, σύμφωνα με το νόμο του Newton (3.2), από 
τη  διαφορά  θερμοκρασίας  των  επιφανειών  με  τον  αέρα  και  από  το  συντελεστή 
μετάδοσης  θερμότητας.  Ο  ακριβής  προσδιορισμός  του  συντελεστή  αυτού  είναι  κατά 
κανόνα επίπονος [25-27]

   
   3.2.1 ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ

   Η ροή του αέρα (air flow) στο διάκενο της μηχανής επηρεάζει, όπως περιγράφηκε σε 
προηγούμενο  κεφάλαιο,  την  τριβή  της  επιφάνειας  του  δρομέα  με  τον  αέρα. 
Συγκεκριμένα, είδαμε πως  όσο πιο χαοτική είναι η ροή, τόσο μεγαλύτερη είναι η τριβή 
και, επομένως, η θερμότητα που παράγεται λόγω της τριβής (ενότητα 2.4.3). Ο τρόπος με 
τον  οποίο  κινείται  ο  αέρας  μέσα  στο  διάκενο  παίζει  ρόλο,  επιπλέον,  στο  ποσό  της 
θερμότητας που απάγεται από την εξωτερική επιφάνεια του δρομέα και την εσωτερική 
επιφάνεια του στάτη και μεταφέρεται μακριά μέσω του αέρα. Η κατανομή της ταχύτητας 
του  αέρα  στο  διάκενο  προσδιορίζεται  από  τρεις  διαφορετικούς  τρόπους  ροής:  την 

61



εφαπτομενική ροή λόγω της περιστροφής του δρομέα, την αξονική ροή σε όλο το μήκος 
του  κινητήρα,  και  το  στροβιλισμό  του  αέρα  λόγω  φυγόκεντρων  δυνάμεων  [17].  Η 
εφαπτομενική ροή (tangential flow) του αέρα στο διάκενο του κινητήρα περιγράφεται 
από τον αριθμό Reynolds (Reynolds number).

      Re
u

δ
ρ δ

µ
= (3.3)

όπου ρ η πυκνότητα του αέρα σε 3

kg

m
,

μ το δυναμικό ιξώδες του αέρα σε 
kg

m s⋅
,

u η περιφερειακή ταχύτητα του δρομέα σε 
m

s
 

και δ το ακτινικό μήκος του διακένου σε m.

   Για την αξονική ροή (axial flow) του αέρα στο διάκενο ο αριθμός  Reynolds έχει τη 
μορφή

      
2

Re m
a

uρ δ
µ

=  (3.4)

όπου mu η μέση αξονική ταχύτητα του αέρα σε 
m

s
.

   Όταν η τιμή του αριθμού Reynolds είναι μικρότερη του 2000, όλα τα σωματίδια του 
αέρα  κινούνται  προς  την  ίδια  κατεύθυνση  και  η  ροή  είναι  ομαλή.  Για  υψηλότερες 
ταχύτητες,  όμως,  αυξάνεται  και  η  τιμή  του  αριθμού  Reynolds και  εμφανίζονται 
κυματώσεις  στην ταχύτητα του αέρα. Σε αυτή την περίπτωση τα στρώματα του αέρα 
παρεμβάλλονται το ένα στην κίνηση του άλλου και η ροή γίνεται τρικυμιώδης. 

   Η εφαπτομενική ταχύτητα του αέρα κοντά στην επιφάνεια του δρομέα είναι ίση με την 
ταχύτητα  του  δρομέα,  ενώ  κοντά  στον  ακίνητο  στάτη,  η  ταχύτητα  του  αέρα  είναι 
μηδενική,  τόσο  για  ομαλη  όσο  και  για  τρικυμιώδη  ροή.  Η  διαφοροποίηση  στις  δύο 
περιπτώσεις έγκειται στην ενδιάμεση κατανομή της ταχύτητας. Συγκεκριμένα, για ομαλή 
ροή, η κατανομή της εφαπτομενικής ταχύτητας είναι γραμμική (σχήμα 3-6).
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Σχήμα 3-6: Κατανομή εφαπτομενικής ταχύτητας αέρα στο διάκενο για ομαλή ροή.

   Στην περίπτωση της τρικυμιώδους ροής, διακρίνονται τρία στρώματα στο διάκενο. Στα 
δύο ακραία στρώματα, στα οποία κυριαρχούν φαινόμενα τριβής που καθορίζονται από το 
μοριακό  ιξώδες  του  αέρα,  ο  ρυθμός  μεταβολής  της  εφαπτομενικής  ταχύτητας  είναι 
μεγάλος.  Το  πάχος  των  στρωμάτων   αυτών  μειώνεται  όσο  αυξάνεται  ο  αριθμός 
Reynolds. Στο μεσαίο στρώμα, στο οποίο η τρικυμιώδης ροή του αέρα είναι ανεξάρτητη 
του ιξώδους, η εφαπτομενική ταχύτητα παραμένει σχεδόν σταθερή (σχήμα 3-7).  

      

Σχήμα 3-7: Κατανομή εφαπτομενικής ταχύτητας αέρα στο διάκενο για τρικυμιώδη ροή.

   Όσον αφορά την αξονική ταχύτητα του αέρα, στην περίπτωση της ομαλής ροής, η 
κατανομή της έχει μορφή παραβολής, όπως φαίνεται στο σχήμα 3-8.
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Σχήμα 3-8: Κατανομή αξονικής ταχύτητας αέρα στο διάκενο για ομαλή ροή.

   Στην περίπτωση τρικυμιώδους ροής, η αξονική ταχύτητα μεγιστοποιείται στο μεσαίο 
στρώμα, όπου η ροή αέρα είναι χαοτική (σχήμα 3-9).

      

Σχήμα 3-9: Κατανομή αξονικής ταχύτητας αέρα στο διάκενο για τρικυμιώδη ροή.

   Εκτός από τις δύο προαναφερθείσες συνιστώσες της ταχύτητας του αέρα στο διάκενο, 
την εφαπτομενική και την αξονική συνιστώσα, υπάρχει και μία τρίτη συνιστώσα που 
οφείλεται στο στροβιλσιμό του αέρα. Τα ονομαζόμενα  ρεύματα στροβιλισμού Taylor 
(Taylor vortices) εκδηλώνονται  ως κυκλικές κυματώσεις  της ταχύτητας του αέρα στο 
διάκενο  και  οφείλονται  στις  φυγόκεντρες  δυνάμεις,  εξαιτίας  της  περιστροφής  του 
δρομέα,  οι  οποίες  ασκούνται  πάνω  στα  σωματίδια  αέρα.  Η  μορφή  των  ρευμάτων 
στροβιλισμού φαίνεται στο σχήμα 3-10.
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Σχήμα 3-10: Ρεύματα στροβιλισμού Taylor στο διάκενο.

   Στις  περιπτώσεις  χαμηλής  ταχύτητας  περιστροφής  του  δρομέα,  τα  ρεύματα 
στροβιλισμού δεν επηρεάζουν τη ροή του αέρα, διότι οι μικρές φυγόκεντρες δυνάμεις 
αντισταθμίζονται από τις δυνάμεις τριβής. Ο στροβιλισμός του αέρα περιγράφεται από 
τον αριθμό Taylor (Taylor number).

      
2 2 3

2

r
Ta

ρ ω δ
µ

= (3.5)

όπου  ω η γωνική ταχύτητα περιστροφής του δρομέα σε 
rad

s
και r η ακτίνα του δρομέα σε m.

   Η σχέση μεταξύ του αριθμόυ Taylor και του αριθμού Reynolds είναι 

      2ReTa
rδ
δ=  (3.6)

   Στην πράξη το φαινόμενο του στροβιλισμού παρατηρείται όταν η τιμή του αριθμού 
Taylor ανέρχεται σε τιμές που ξεπερνούν την τιμή 1700 [17].
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  3.2.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

   Το ποσό θερμότητας που απάγεται από τις επιφάνειες του κινητήρα που συνορεύουν με 
αέρα είναι, σύμφωνα με το νόμο του Newton (3.2), ανάλογο του συντελεστή μετάδοσης 
θερμότητας h . Ο συντελεστής αυτός εξαρτάται από τις ιδιότητες και τον τρόπο κίνησης 
του ρευστού με το οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά θερμότητας και προσδιορίζεται 
δύσκολα, γεγονός που φαίνεται από τον αναλυτικό  υπολογισμό που παρουσιάζεται στη 
συνέχεια  και  αφορά  τις  επιφάνειες  του  κινητήρα  στις  οποίες  συμβαίνει  απαγωγή 
θερμότητας με μεταφορά. Αρχικά υπολογίζεται ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας 
για το περίβλημα του στάτη, όπου η μεταφορά είναι ελεύθερη [25].

      

1

40.53 ( Pr)fk Gr
h

d

⋅
=  (3.7)

όπου h ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας σε 2

W

m K
,

d  η διάμετρος του περιβλήματος σε m,

fk  η θερμική αγωγιμότητα του αέρα σε 
W

mK
,

Gr  ο αριθμός του Grashof  και
Pr ο αριθμός του Prandtl.

   Ο αριθμός του Grashof (Grashof number) βρίσκεται από τον τύπο

   
3

2

( )

2
s fg T T d

Gr
β

θ
− ⋅

= (3.8)

όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας σε 2

m

s
,

β ο συντελεστής θερμικής διαστολής σε  
1

K
,

sT  η θερμοκρασία της επιφάνειας σε Κ,

fT  η θερμοκρασία του αέρα σε Κ και

θ το κινηματικό ιξώδες του αέρα σε 
2m

s
.

   Ο αριθμός του Prandtl (Prandtl number) βρίσκεται από τον τύπο

      Pr f

f

c

k

µ
= (3.9)
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όπου fc  η ειδική θερμότητα του αέρα σε 
J

kg K⋅ ,

και μ το δυναμικό ιξώδες του αέρα σε 
kg

m s⋅
.

   Στη συνέχεια ακολουθεί ο υπολογισμός του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας για το 
διάκενο, όπου η μεταφορά είναι εξαναγκασμένη, λόγω της τρικυμιώδους ροής του αέρα, 
από τη σχέση

      

1
0.805 30.026 (Re) (Pr)fk

h
d

⋅
= (3.10)

όπου Re ο αριθμός Reynolds και
Pr ο αριθμός Prandtl.
 
   Ο αριθμός  Reynolds,  σύμφωνα με  τις  σχέσεις  (3.3)  και  (3.4),  εξαρτάται  από την 
πυκνότητα, την ταχύτητα και το δυναμικό ιξώδες του αέρα και από το ακτινικό μήκος 
του διακένου.

   Οι παραπάνω υπολογισμοί είναι αρκετά επίπονοι και συχνά παρακάμπτονται με τη 
χρήση πιο απλών εμπειρικών τύπων υπολογισμού του συντελεστή μετάδοσης. Έτσι, για 
έναν κυλινδρικό, οριζόντιου άξονα και χωρίς πτερύγια κινητήρα, όταν η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος  είναι  κοντά  στη  θερμοκρασία  δωματίου,  ο  συντελεστής  μπορεί  να 
υπολογιστεί από την παρακάτω σχέση για ελεύθερη μεταφορά.

      

0.25

1.32 s fT T
h

D

− 
=  

 
(3.11)

όπου D η διάμετρος της κυλινδρικής επιφάνειας σε m.

   Η  σχέση  αυτή  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  τον  υπολογισμό  του  συντελεστή 
μετάδοσης  θερμότητας  στο  εξωτερικό  του  στάτη,  όπου  η  μεταφορά  είναι  όντως 
ελεύθερη. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται ως ακτίνα η εξωτερική ακτίνα του 
στάτη. Σε περιπτώσεις που η μεταφορά είναι εξαναγκασμένη, ο συντελεστής αυξάνεται, 
η δε αύξηση είναι περίπου ανάλογη με την τετραγωνική ρίζα της ταχύτητας του αέρα.

        3.89 fu
h

L
= (3.12)
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όπου fu η ταχύτητα του αέρα σε 
m

s
 και

L το μήκος της κυλινδρικής επιφάνειας σε m.

   Η  σχέση  αυτή  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  τον  υπολογισμό  του  συντελεστή 
μετάδοσης στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τον αέρα του διακένου. Λόγω της 
ταχύτητας του αέρα που προκαλλείται τόσο από την περιστροφή του δρομέα, όσο και 
από την πιθανή ύπαρξη ανεμιστήρα, η μεταφορά στο διάκενο γίνεται εξαναγκασμένα. Ως 
μήκος χρησιμοποιείται το αξονικό μήκος του δρομέα ή της εσωτερικής επιφάνειας του 
στάτη [28].
      .

   3.3 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

   Η θερμοκρασία ενός ασύγχρονου κινητήρα είναι στη γενική περίπτωση συνάρτηση του 
χρόνου  και  του  χώρου.  Αυτό  σημαίνει  αφενός  πως  σε  κάθε  σημείο  του  κινητήρα  η 
θερμοκρασία μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, αφετέρου πως για κάθε χρονική 
στιγμή η θερμοκρασία μεταβάλλεται από σημείο σε σημείο. Η εξέλιξη και η κατανομή 
της  θερμοκρασίας  στον  κινητήρα  λαμβάνονται  από  τη  λύση  της  εξίσωσης  θερμικής 
αγωγής (1.20).

   3.3.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

   Η θερμοκρασία  T(x,y,z,t) του ασύγχρονου κινητήρα λαμβάνεται από τη λύση της 
εξίσωσης θερμικής αγωγής (heat conduction equation). Η εξίσωση αυτή για ισότροπα 
μέσα, όπως θεωρούμε τα υλικά του κινητήρα, γράφεται

      
2 2 2

2 2 2

T T T T
k G c

x y z t
ρ

 ∂ ∂ ∂ ∂+ + + = ∂ ∂ ∂ ∂ 
(3.13)

όπου T(x,y,z,t) η θερμοκρασία σε Κ,

k η θερμική αγωγιμότητα σε 
W

mK
,

G η παραγωγή θερμότητας εντός του κινητήρα ανά μονάδα όγκου σε 3

W

m
,

ρ η πυκνότητα του σώματος σε 3

kg

m
 και

c η ειδική θερμότητα σε 
J

kg K⋅ . 
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   Εντός του κινητήρα η παραγωγή θερμότητας οφείλεται στις απώλειες, επομένως ως 
εσωτερική πηγή θερμότητας για ολόκληρο τον όγκο του κινητήρα θεωρούμε την ισχύ 
των συνολικών απωλειών. Επομένως ο όρος G της σχέσης (3.13) αναφέρεται στο ρυθμό 
παραγωγής θερμότητας λόγω απωλειών ανά μονάδα όγκου. Η  παραγόμενη θερμότητα 
δεν συμβάλλει στην παραγωγή μηχανικού έργου. Αντιθέτως, σύμφωνα με την εξίσωση 
θερμικής  αγωγής,  ένα  μέρος  της  αποθηκεύεται  στο  εσωτερικό  του  κινητήρα, 
προκαλλώντας  την  άνοδο  της  θερμοκρασίας  του,  ενώ το  υπόλοιπο αποβάλλεται  στο 
περιβάλλον του κινητήρα. 

   Ο  όρος  
T

c
t

ρ ∂
∂

 της  εξίσωσης  αναφέρεται  στο  ρυθμό  αποθήκευσης  εσωτερικής 

ενέργειας ανά μονάδα όγκου. Συνδιάζοντας τον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής για 
κλειστό  σύστημα  που  δεν  παράγει  έργο  (σχέση  1.6)  με  τον  ορισμό  της 
θερμοχωρητικότητας (1.1), λαμβάνουμε την ενέργεια που αποθηκεύεται στο σύστημα, 
δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση στον κινητήρα.

Q U C= ∆ = ∆Τ (3.14)

όπου ΔΤ η θερμοκρασιακή άνοδος σε Κ,

C η θερμοχωρητικότητα σε 
J

K
,

Q η θερμότητα που δαπανάται για τη θερμοκρασιακή άνοδο σε J,
ΔU η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος σε J.

   Ως  δαπανόμενη  θερμότητα  Q θεωρείται  η  διαφορά  της  παραγόμενης  από  την 
αποδιδόμενη  στο  περιβάλλον  ενέργεια.  Λαμβάνοντας  υπόψη  τον  ορισμό  της  ειδικής 
θερμότητας  c (1.2), τον ορισμό της πυκνότητας ρ ως το πηλίκο μάζας προς όγκο και 
γράφοντας την παραπάνω εξίσωση στη μονάδα του χρόνου, λαμβάνουμε στο δεύτερο 

μέλος τον όρο 
T

c
t

ρ ∂
∂

. 

   Ο όρος  
2 2 2

2 2 2

T T T
k

x y z

 ∂ ∂ ∂+ + ∂ ∂ ∂ 
 της εξίσωσης θερμικής αγωγής αναφέρεται στο ποσό 

της θερμότητας που δε μετατρέπεται σε εσωτερική ενέργεια στους στοιχειώδεις όγκους 
του κινητήρα, αλλά ρέει έξω από αυτούς, λόγω της ανομοιομορφίας της θερμοκρασιακής 
κατανομής (σχέση 3.1). Θεωρώντας ως τέτοιο όγκο το συνολικό όγκο του κινητήρα, η 
θερμότητα  αυτή  ισούται,  λόγω  της  αρχής  διατήρησης  της  ενέργειας  στις  οριακές 
επιφάνειες του κινητήρα (σχήμα 3-1), με τη θερμότητα που απάγεται μέσω του αέρα με 
το μηχανισμό της μεταφοράς.

   Η διατήρηση της  ενέργειας  για  τον  ασύγχρονο κινητήρα μπορεί,  σύμφωνα με  τα 
παραπάνω, να περιγραφεί σε μονάδες ισχύος από την ακόλουθη εξίσωση, αγνοώντας ως 
αμελητέα την ακτινοβολούμενη θερμική ενέργεια.
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       losses conv

dU
P P

dt
= +  (3.15)

όπου lossesP  η ισχύς των απωλειών σε W,
U η εσωτερική ενέργεια του κινητήρα σε J,
και convP  η απαγόμενη ισχύς σε W.

   Αντικαθιστώντας την εσωτερική ενέργεια και την απαγόμενη ισχύ γράφουμε

      ( )losses s f

dT
P C hA T T

dt
= + − (3.16)

όπου h ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας σε 2

W

m K
,

Α το συνολικό εμβαδό των οριακών επιφανειών σε 2m
και sT  η θερμοκρασία των οριακών επιφανειών σε Κ.

   3.3.2 ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

   Μία απλοποίηση της θερμικής μελέτης του ασύγχρονου κινητήρα επιτυγχάνεται με την 
παραδοχή  της  ομοιόμορφης  κατανομής  θερμοκρασίας (uniform temperature 
distribution)  εντός  του  κινητήρα  [29].  Σε  αυτή  την  περίπτωση  αδιαφορούμε  για  τις 
διαφοροποιήσεις  της  θερμοκρασίας  στο  εσωτερικό  του  κινητήρα  θεωρώντας  μία 
μοναδική τιμή Τ (t) για το σύνολο των σημείων του. Η εσωτερική θερμική ροή είναι 
μηδενική  λόγω της  μη  μεταβαλλόμενης  χωρικά  θερμοκρασίας  (σχέση  3.1),  ενώ  στις 
οριακές επιφάνειες η θερμική ροή που εξέρχεται είναι ίση με τη θερμική ροή μεταφοράς. 
Θεωρώντας,  λόγω  της  ομοιομορφίας,  ίση  θερμοκρασία  στο  εσωτερικό  και  στις 
επιφάνειες του κινητήρα, λαμβάνεται η θερμοκρασία Τ από τη λύση της εξίσωσης (3.16).

      ( )losses f

dT
P C hA T T

dt
= + − (3.17)

   Η λύση της εξίσωσης αυτής είναι

      0

hA
tlosses f losses f C

P hAT P hAT
T T e

hA hA

−+ + 
= − − 

 
(3.18)

όπου 0T  η θερμοκρασία του κινητήρα πριν την εμφάνιση των απωλειών σε Κ.

   Μετά από πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, ο μεταβατικός όρος της εξίσωσης 
πρακτικά μηδενίζεται και ο κινητήρας λειτουργεί πλέον στη μόνιμη θερμική κατάσταση. 
Η θερμοκρασία του σε αυτή την κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί.
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      losses fP hAT
T

hA∞

+
= (3.19)

όπου T∞  η θερμοκρασία στη μόνιμη θερμική κατάσταση σε Κ.

   Η τελική θερμοκρασία εξαρτάται από την τιμή των απωλειών του κινητήρα και από 
την  απαγόμενη  θερμότητα,  αλλά  όχι  από  τη  θερμοχωρητικότητά  του.  Η  τελευταία 
επηρεάζει  μόνο το  ρυθμό  μεταβολής της  θερμοκρασίας  κατά  τη  μεταβατική  θερμική 
κατάσταση, διότι υπεισέρχεται στη θερμική σταθερά χρόνου του κινητήρα. Οι κλειστοί 
κινητήρες, για παράδειγμα, χαρακτηρίζονται από μεγάλο μέγεθος που υπαγορεύετατ από 
τις  δυσμενείς  συνθήκες  απαγωγής  θερμότητας.  Κατά συνέπεια  η  θερμοχωρητικότητά 
τους  είναι  μεγάλη  και  η  θερμοκρασία  καθυστερεί  να  φτάσει  στην  τελική  τιμή.  Η 
θερμοκρασία του κινητήρα συναρτήσει  του χρόνου απεικονίζεται  γραφικά στο σχήμα 
3-11.

      

Σχήμα 3-11: Θερμοκρασία κινητήρα συναρτήσει του χρόνου.

   
   Στην περίπτωση παύσης της λειτουργίας του κινητήρα σε στιγμή που αυτός έχει φτάσει 
στη  μόνιμη  θερμική  κατάσταση,  η  θερμοκρασία  του  θα  επανέλθει  στη  θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, δηλαδή τη θερμοκρασία του πριν την εμφάνιση των απωλειών σύμφωνα 
με τη σχέση  

      0 0

hA
tlosses f C

P hAT
T T T e

hA

−+ 
= + − 

 
(3.20)

   Η μετάβαση αυτή απεικονίζεται γραφικά στο σχήμα 3-12, θεωρώντας πως οι απώλειες 
παύουν να υπάρχουν τη χρονική στιγμή μηδέν.
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Σχήμα 3-12: Θερμοκρασία κινητήρα συναρτήσει του χρόνου μετά την παύση του.

   Η παραπάνω απλουστευμένη θερμική ανάλυση, αν και είναι χρήσιμη γιατί επιτέπει τον 
προσεγγιστικό προσδιορισμό της θερμοκρασίας του κινητήρα συναρτήσει του χρόνου, δε 
λαμβάνει υπόψη τη διαφοροποίηση της θερμοκρασίας από σημείο σε σημείο εντός του 
κινητήρα  και,  κατά  συνέπεια,  δεν  επιτρέπει  την  εύρεση  χωρικής  κατανομής  της 
θερμοκρασίας. 

   3.3.3 ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

   Στη  μόνιμη  θερμική κατάσταση (permanent thermal condition)  λειτουργίας  του 
ασύγχρονου κινητήρα η θερμοκρασία Τ(x,y,z) μεταβάλλεται στο χώρο, αλλά παραμένει 
σταθερή συναρτήσει του χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση η εξίσωση θερμικής αγωγής 
(3.13) γράφεται 

      
2 2 2

2 2 2
0

T T T
k G

x y z

 ∂ ∂ ∂+ + + = ∂ ∂ ∂ 
(3.21)

   Εφόσον  η  θερμοκρασία  παραμένει  σταθερή,  δε  μεταβάλλεται  ούτε  η  εσωτερική 
ενέργεια  του κινητήρα (σχέση 1.9),  οπότε,  από τη σχέση (3.16),  προκύπτει  πως όση 
θερμότητα παράγεται λόγω των απωλειών του κινητήρα, τόση απάγεται από τις οριακές 
του επιφάνειες.

      ( )losses s fP hA T T= −  (3.22)
 
   Δηλαδή  η  θερμική  ροή  που  διαδίδεται  με  αγωγή  στο  εσωτερικό  του  κινητήρα 
διατηρείται  σταθερή  από  τα  σημεία  των  πηγών  θερμότητας  ως  και  τις  οριακές 
επιφάνειες, διότι δεν απορροφάται κανένα κλάσμα της από το μέσο αγωγής. Η κατανομή 
της θερμοκρασίας στο χώρο λαμβάνεται από τη λύση της εξίσωσης θερμικής αγωγής 
(3.21). Για την εύρεση μοναδικής λύσης είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός κατάλληλων 
οριακών συνθηκών, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο (ενότητα 1.4.3), ενώ 
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δεν  απαιτείται  ο  προσδιορισμός  αρχικής  συνθήκης.  Οι  οριακές  συνθήκες  που 
χρησιμοποιούνται  συνήθως  στη  θερμική  ανάλυση  κινητήρων  είναι  τύπου  Neumann 
(ενότητα 1.4.1), δηλαδή καθορίζεται η τιμή της θερμικής ροής στην οριακή επιφάνεια. 
Κατά τη μετάβαση από ένα υλικό σε ένα άλλο η θερμική ροή διατηρείται. Για μετάβαση 
από στερεό σε στερεό ισχύει λοιπόν

      1 2k T k T∇ = ∇  στην οριακή επιφάνεια (3.23)

όπου 1k , 2k  οι θερμικές αγωγιμότητες των δύο μέσων σε 
W

mK
.

   Για μετάβαση από στερεό σε ρευστό ισχύει

      ( )fk T h T T∇ = − στην οριακή επιφάνεια (3.24)

όπου k  η θερμική αγωγιμότητα του στερεού μέσου σε 
W

mK
 και

h  ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας του ρευστού σε 2

W

m K
.

  
    3.3.4 ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

   Όταν η ικανότητα του αέρα να μεταφέρει θερμότητα είναι μικρή λόγω χαμηλής τιμής 
του συντελεστή μετάδοσης ή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του, τότε η θερμοκρασία 
του κινητήρα στο όριο και, κατ’ επέκταση, και στο εσωτερικό του σταθεροποιείται σε 
υψηλές τιμές ώστε να επιτυγχάνεται η αναγκαία θερμοκρασιακή διαφορα ανάμεσα σε 
επιφάνεια και αέρα και, έτσι, να απάγεται η θερμότητα λόγω απωλειών. Στην ακραία και 
ανέφικτη  τεχνητή  περίπτωση  τέλειας θερμικής μόνωσης (perfect thermal insulation) 
των επιφανειών απάγεται μηδενική θερμότητα από τον κινητήρα στο περιβάλλον και όλη 
η  παραγόμενη  θερμότητα  καταναλώνεται  εσωτερικά  στον  κινητήρα  αυξάνοντας  τη 
θερμοκρασία του. Από τη σχέση (3.16) προκύπτει

      losses

dT
P C

dt
=  (3.25)

   Όσο οι απώλειες παραμένουν σταθερές, ο κινητήρας δεν μπορεί να φτάσει σε μόνιμη 
θερμική κατάσταση, διότι η θερμοκρασία του αυξάνεται συνεχώς και με σταθερό ρυθμό, 
ως την καταστροφή των μονώσεων και κατά συνέπεια του ίδιου του κινητήρα.
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   3.3.5 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

   Στις  καταστάσεις  λειτουργίας  του  κινητήρα  στις  οποίες  η  θερμοκρασίας  του 
μεταβάλλεται τόσο στο χώρο, όσο και στο χρόνο, η θερμοκρασία Τ(x,y,z,t) βρίσκεται 
από τη λύση της εξίσωσης θερμικής αγωγής (3.13) στην πλήρη της μορφή. Στη γενική 
αυτή περίπτωση ένα μέρος της θερμότητας καταναλώνεται στο εσωτερικό του κινητήρα, 
αυξάνοντας την εσωτερική του ενέργεια και, κατά συνέπεια, τη θερμοκρασία του και το 
υπόλοιπο  αποβάλλεται,  σύμφωνα  με  τη  σχέση  (3.16).  Για  τον  προσδιορισμό  της 
θερμοκρασίας  κάθε  σημείου  σε  κάθε  χρονική  στιγμή  είναι  αναγκαίες  εκτός  από  τις 
οριακές  συνθήκες  τύπου  Neumann και  μία  αρχική  συνθήκη  για  κάθε  σημείο  του 
κινητήρα (ενότητα 1.4.1). Για παράδειγμα, ως αρχική συνθήκη στη θερμική μελέτη του 
κινητήρα κατά την εκκίνησή του λαμβάνεται  η θερμοκρασία περιβάλλοντος για κάθε 
σημείο του κινητήρα.

   3.4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

   Λόγω των απωλειών στο εσωτερικό του κινητήρα παράγεται θερμότητα η οποία, όχι 
μόνο  μειώνει  το  βαθμό  απόδοσης  του  κινητήρα,  αλλά  προκαλλεί  και  αύξηση  στη 
θερμοκρασία του. Η αύξηση αυτή επιδρά αρνητικά στο χρόνο ζωής και τη λειτουργία 
του  κινητήρα  και  συνεπώς  είναι  ανεπιθύμητη.  Η  θέρμανση  και  οι  συνέπειες  της 
περιορίζονται  με  αποτελσματική  ψύξη,  καλή  μόνωση  στα  τυλίγματα  και  διατάξεις 
προστασίας [29,30].

   3.4.1 ΜΟΝΩΣΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ

   Η αύξηση της θερμοκρασίας εξαιτίας των απωλειών στο εσωτερικό του ασύγχρονου 
κινητήρα  καταπονεί,  κατά  κύριο  λόγο,  τις  μονώσεις  των  τυλιγμάτων (insulation of 
windings),  προκαλλώντας  τη  γήρανσή  τους  και,  κατ’  επέκταση,  τη  μείωση  της 
ηλεκτρικής και μηχανικής αντοχής του κινητήρα. Ο βαθμός καταπόνησης των μονώσεων 
εξαρτάται από το μέγεθος της θερμοκρασίας και από το χρονικό διάστημα επενέργειάς 
της.  Έχει  διαπιστωθεί  πως συνεχής  υπέρβαση της  μέγιστης  επιτρεπτής  θερμοκρασίας 
κατά 10Κ μειώνει το χρόνο ζωής των μονώσεων στο μισό. 

   Η καταπόνηση και η προστασία των μονώσεων του κινητήρα έχουν ιδιαίτερη σημασία, 
αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο χρόνος ζωής των μονώσεων ισούται με το χρόνο ζωής 
ολόκληρου  του  κινητήρα.  Αυτό  συμβαίνει  διότι,  η  αντικατάσταση της  μόνωσης  των 
τυλιγμάτων, όταν αυτή υποστεί βλάβη, είναι ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή, κυρίως 
όταν το μέγεθος του κινητήρα είναι μεγάλο. Άλλα μέρη του κινητήρα, όπως τα έδρανα 
και  οι  ψύκτρες  μπορούν  να  αντικατασταθούν  εύκολα,  όμως,  βλάβη  στις  μονώσεις 
σημαίνει, ουσιαστικά, πως ο κινητήρας είναι πλέον άχρηστος. 
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   Τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στους κινητήρες επιλέγονται με βάση τη 
μέγιστη θερμοκρασία που επιτρέπεται να επενεργεί συνεχώς και χωρίζονται σε κλάσεις 
με κριτήριο τη θερμοκρασία αυτή (πίνακας  5-1 παραρτήματος).  Οι πιο συνηθισμένες 
κλάσεις μόνωσης (insulation classes) είναι η κλάση Β για μικρούς σχετικά κινητήρες και 
η  κλάση  F για  σχετικά  μεγαλύτερους.  Η  υπέρβαση  της  μέγιστης  επιτρεπόμενης 
θερμοκρασίας  για  μικρό  χρονικό  διάστημα,  για  παράδειγμα  λόγω υπερφόρτισης,  δεν 
προκαλλεί σημαντική θερμική καταπόνηση, χάρη στη θερμική αδράνεια του κινητήρα. 
Συνεχής υπέρβαση, όμως προκαλλεί μείωση του χρόνου ζωής της μόνωσης.

   3.4.2 ΨΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

   Η μέθοδος ψύξης (cooling) του κινητήρα αφορά τον τρόπο με τον οποίο απάγεται η 
θερμότητα από τον κινητήρα. Η αποτελεσματικότητα κάθε μεθόδου προσδιορίζεται από 
το ποσό που είναι δυνατό να απαχθεί από τις επιφάνειες του κινητήρα με μεταφορά. Το 
ποσό  αυτό,  σύμφωνα  με  το  νόμο  του  Newton (3.2),  εξαρτάται  από  το  συντελεστή 
μεταφοράς  θερμότητας  και  τη  θερμοκρασία  του  ρευστού  που  εκτελεί  τη  μεταφορά, 
επομένως, η αποτελεσματικότητα της ψύξης έγκειται στην επίτευξη υψηλών τιμών του 
συντελεστή μετάδοσης και χαμηλών θερμοκασιών του ρευστού.

   Οι μέθοδοι  που εφαρμόζονται  εξαρτώνται  από το μέγεθος  του κινητήρα,  από την 
επιθυμητή  θερμική  προστασία  και  από  οικονομικούς  περιορισμούς.  Έτσι,  για  πολύ 
μικρούς  κινητήρες  η  ψύξη  πραγματοποιείται  συνήθως  φυσικά ενώ  σε  μεγαλύτερους 
χρησιμοποιείται  ιδιοανεμιστήρας,  δηλαδή ένας ανεμιστήρας που είναι τοποθετημένος 
στον άξονα του δρομέα και,  κατά συνέπεια,  στρέφεται  με την ταχύτητα του δρομέα, 
προκαλλώντας εξαναγκασμένη ψύξη. Με τη δεύτερη μέθοδο αύξανεται ο συντελεστής 
μετάδοσης θερμότητας του αέρα, λόγω της αύξησης της ταχύτητάς του, που συμβάλλει 
στη γρήγορη ανταλλαγή θερμότητας. 

   Εξαναγκασμένη ψύξη επιτυγχάνεται και με τη χρήση ξένου ανεμιστήρα, δηλαδή ενός 
ανεμιστήρα  που  στρέφεται  από  ένα  βοηθητικό  κινητήρα.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  η 
ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα είναι σταθερή και ανεξάρτητη της ταχύτητας του 
δρομέα,  οπότε  η  δυνατότητα  απαγωγής  θερμότητας  που  παρέχεται  είναι  και  αυτή 
σταθερή. Συνεπώς η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις κινητήρων 
που  λειτουργούν   υπό  σταθερή  ροπή  και  ρεύμα,  δηλαδή  σε  περιπτώσεις  σχεδόν 
αμετάβλητων απωλειών. 

   Ο πιο αποτελεσματικός, αλλά και δαπανηρός τρόπος ψύξης είναι η  κυκλοφοριακή 
ψύξη, όταν το μέσο ψύξης, που μπορεί να είναι αέρας, υδρογόνο ή νερό, κυκλοφορεί 
μέσα σε ένα κλειστό σύστημα με τη συμβολή αντλίας. Εισρέει στον κινητήρα υπό πίεση 
μέσω καναλιών , απαγάγει τη θερμότητα και περνά από έναν εναλλάκτη θερμότητας, 
όπου  ψύχεται,  πριν  εισέλθει  εκ  νέου  στον  κινητήρα.  Με  τη  μέθοδο  αυτή,  η  οποία 
εφαρμόζεται  μόνο  σε  κινητήρες  υψηλής  ισχύος  λόγω  του  υψηλού  κόστους  της, 
επιτυγχάνεται, όχι μόνο υψηλός συντελεστής μετάδοσης, αλλά και χαμηλή θερμοκρασία 
του ρευστού.
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   Η ψύξη των κινητήρων κωδικοποιείται ως ICXY, όπου Χ, Υ δύο αριθμοί. Ο αριθμός Χ 
παίρνει ακέραιες τιμές από 0 έως 9 και φανερώνει τον τρόπο κυκλοφορίας του μέσου 
ψύξης, ενώ ο αριθμός Υ παίρνει ακέραιες τιμές από 0 έως 8 και δείχνει την κινητήρια 
μηχανή  που  χρησιμοποιείται  για  την  κυκλοφορία  του  μέσου  ψύξης  (ενότητα  5.5 
παραρτήματος).

   Ένας  σημαντικός  παράγοντας  που επηρεάζει  την επιλογή  του τρόπου ψύξης  ενός 
κινητήρα είναι  ο  βαθμός προστασίας του (protection class),  ο  οποίος  καθορίζει  τον 
τρόπο  με  τον  οποίο  τοποθετούνται  στο  εσωτερικό  του  κινητήρα  τα  στοιχεία  του 
συστήματος  ψύξης.  Ο  βαθμός  προστασίας  δείχνει   σε  ποιο  βαθμό  είναι  δυνατή  η 
εισχώρηση  ξένων  σωμάτων  στο  εσωτερικό  του  κινητήρα  και  παριστάνεται  με  το 
συμβολισμό IPXY, όπου Χ,Y δύο αριθμοί. Ο αριθμός Χ παίρνει τιμές από 0 έως 6 και 
φανερώνει  το  βαθμό  προστασίας  σε  εισχώρηση  ξένων  σωμάτων,  όπως  σκόνη, 
μικροαντικείμενα και μέλη του ανθρώπινου σώματος. Ο αριθμός Υ παίρνει τιμές από 0 
έως 8 και φανερώνει το βαθμό προστασίας σε εισχώρηση νερού. Η προστασία αυξάνεται 
καθώς οι δύο αριθμοί μεγαλώνουν (ενότητα 5.4 παραρτήματος). 

   Οι  πιο  συνηθισμένοι  βαθμοί  προστασίας  για  κινητήρες  είναι  ο  ΙΡ21,  ο  οποίος 
αναφέρεται σε κινητήρες ανοιχτού τύπου με εξωτερική ψύξη και ο ΙΡ44 ή ο ΙΡ54, οι 
οποίοι αναφέρονται σε κινητήρες κλειστού τύπου με επιφανειακή ψύξη. Στους κινητήρες 
του πρώτου τύπου το περίβλημα είναι κλειστό και έχει μετωπικά ανοίγματα με πλέγμα. 
Η ψύξη γίνεται  με αέρα που αναρροφάται  από έξω, με τη βοήθεια ανεμιστήρα στον 
άξονα  του  κινητήρα.  Οι  κινητήρες  αυτοί  είναι  φτηνοί,  κατάλληλοι  για  ξηρούς 
στεγαζόμενους χώρους. Στους κινητήρες του δεύτερου τύπου το κέλυφος είναι κλειστό 
και δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει αέρας. Η εσωτερική μεταφορά θερμότητας ως το 
κέλυφος γίνεται μέσω του αέρα, φυσικά ή εξαναγκασμένα με ανεμιστήρα, ενώ από το 
κέλυφος η θερμότητα απάγεται στο περιβάλλον με φυσική κυκλοφορία του εξωτερικού 
αέρα.  Οι κινητήρες  αυτοί  είναι  οι  πιο διαδεδομένοι  και  είναι  κατάλληλοι  κυρίως για 
στεγαζόμενους χώρους.

   3.4.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

   Σε κάθε  κινητήρα επιτρέπεται,  ανάλογα με  την  κλάση μόνωσης που διαθέτει,  να 
επενεργεί μία καθορισμένη μέγιστη θερμοκρασία. Αύξηση της θερμοκρασίας πέρα από 
την  τιμή  αυτή  δε  συνεπάγεται  απαραίτητα  επιβλαβή  επίδραση  στη  μόνωση,  αν  η 
υπέρβαση διαρκεί λίγο. Αντίθετα, διαρκείς υπερθερμάνσεις μειώνουν το χρόνο ζωής του 
κινητήρα.  Η  προστασία  έναντι  υπερθερμάνσεων (overheating)  εξασφαλίζεται  με 
συνδιασμό  στοιχείων  προστασίας,  όπως  θερμικών  στοιχείων,  ηλεκτρομαγνητικών 
στοιχείων, ασφαλειών και θερμίστορ. 
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   Τα πιθανά αίτια υπερθερμάνσεων συνοψίζονται σε ανεπαρκή ψύξη, υπερφόρτιση και 
βραχυκύκλωμα. Πιο ειδικά, υπερθέρμανση ενός κινητήρα μπορεί να προέλθει από υψηλή 
θερμοκρασία  του  περιβάλλοντος  ή  του  μέσου  ψύξης  (  μικρή  ικανότητα  απαγωγής 
σύμφωνα  με  τη  σχέση  (3.2)),  εμποδισμένη  κυκλοφορία  μέσου  ψύξης  (μικρός 
συντελεστής μετάδοσης θερμότητας), μεγάλη ροπή φορτίου (μεγάλες τιμές ρευμάτων), 
μεγάλη  συχνότητα  εκκινήσεων  ή  εκκίνηση  ή  πέδηση  διαρκείας  (μεγάλα  ρεύματα 
εκκίνησης),  διακυμάνσεις  τάσης  ή  συχνότητας  (ανώτερες  αρμονικές  μαγνητικής 
επαγωγής),  ακινητοποιημένος  δρομέας  (αυξημένες  απώλειες  σιδήρου)  και  από  άλλες 
αιτίες που, είτε αυξάνουν τις απώλειες του κινητήρα, είτε δυσχεραίνουν την απαγωγή 
θερμότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   4.1 Ο ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

   Στο κεφάλαιο αυτό επιλύεται το θερμικό πρόβλημα, όπως αυτό ορίστηκε γενικά στο 
πρώτο  κεφάλαιο,  για  έναν  ασύγχρονο  κινητήρα,  όταν  τούτος  βρίσκεται  σε  μόνιμη 
κατάσταση λειτουργίας. Για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιείται η μέθοδος 
των πεπερασμένων στοιχείων. Αρχικά παρουσιάζονται, πρώτον, τα χαρακτηριστικά του 
υπό  μελέτη  κινητήρα  και,  δεύτερον,  το  μοντέλο  που  χρησιμοποιούμε  ώστε  να 
προσομοιώσουμε τη συμπεριφορά του κινητήρα.

   4.1.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

   Ο υπό μελέτη κινητήρας είναι ένας ασύγχρονος κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα 
τύπου  Κ112Μ  4  και  έδρασης  Β3.  Η  διάταξη  του  κινητήρα  και  οι  διαστάσεις  των 
τμημάτων του σε mm φαίνονται στα σχήματα 4-1 και 4-2.

 

      

Σχήμα 4-1: Διάταξη και διαστάσεις του υπό μελέτη κινητήρα
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Σχήμα 4-2: Διάταξη και διαστάσεις του υπό μελέτη κινητήρα

   Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα φαίνονται στον πίνακα 4-1.
         
1 Προέλευση Ελληνικής κατασκευής
2 Κατασκευαστής Βαλιάδης Α.Ε
3 Προδιαγραφές κατασκευής IEC34-1, 34-6, 72-1
4 Τύπος K112M 4
5 Είδος Βραχυκυκλωμένου δρομέα
6 Προστασία ΙΡ55
7 Κλάση μόνωσης F
8 Ονομαστικός αριθμός στροφών 1425
9 Συχνότητα 50Hz
10 Τάση λειτουργίας 400V Δ
11 Συνδεσμολογία στάτη Δ
12 Ονομαστική ισχύς 4kW
13 Βαθμός απόδοσης σε πλήρες φορτίο 82%
14 Συντελεστής ισχύος σε πλήρες φορτίο 0.82
15 Ονομαστική ένταση ρεύματος 8.6A
16 Ονομαστική ροπή 27Nm
17 Σχετικό ρεύμα εκκίνησης 6.5
18 Σχετική ροπή εκκίνησης 2.2
19 Σχετική μέγιστη ροπή 2.4
20 Τρόπος ψύξης ιδιοανεμιστήρας
21 Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40
22 Υψόμετρο έως 1000m
23 Λίπανση ρουλεμάν αυτολίπαντα
24 Βάρος 38kg

Πίνακας 4-1: Τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη κινητήρα. 
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   O βαθμός προστασίας ΙΡ55 του κινητήρα εγγυάται μερική προστασία έναντι σκόνης 
και προστασία έναντι προσβολής νερού εκτοξευόμενου από όλες τις κατευθύνσεις.  Η 
κλάση μόνωσης F φανερώνει πως η μέγιστη θερμοκρασία που επιτρέπεται να επενεργεί 
συνεχώς  στον  κινητήρα  είναι  155 o C .  Η  ψύξη  του  κινητήρα  πραγματοποιείται  με 
ιδιοανεμιστήρα, δηλαδή με έναν ανεμιστήρα τοποθετημένο στον άξονα του κινητήρα και 
η  μέγιστη  επιτρεπόμενη  θερμοκρασία  του  ψυκτικού  είναι  40 o C .  Πέραν  αυτής  της 
θερμοκρασίας  μειώνεται  η  αποδιδόμενη  μηχανική  ισχύς.  Το  μέγιστο  επιτρεπόμενο 
υψόμετρο στο οποίο ο κινητήρας παράγει  την ονομαστική ισχύ του είναι  τα 1000m. 
Πέραν αυτής  της  τιμής  η απαγωγή θερμότητας  μειώνεται,  λόγω αραίωσης του αέρα, 
γεγονός  που  σημαίνει  πως  ο  κινητήρας  πρέπει  να  υπολειτουργεί  ώστε  να  παράγει 
απώλειες τόσες, ώστε να μη μειώνουν την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των μονώσεων 
[29,30].  

   4.1.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

   Η  κατανομή  της  θερμοκρασίας  του  ασύγχρονου  κινητήρα  λαμβάνεται,  όπως 
περιγράψαμε σε προηγούμενα κεφάλαια,  ως λύση της διαφορικής εξίσωσης θερμικής 
αγωγής. Η επίλυση της εξίσωσης αυτής στη γενική της μορφή είναι πρακτικά αδύνατη με 
χρήση αναλυτικών μεθόδων. Απεναντίας, η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων μας 
παρέχει  τη  δυνατότητα  επίλυσής  της  με  προσεγγιστικό,  αλλά  ικανοποιητικά  ακριβή 
τρόπο. Η εφαρμογή της μεθόδου γίνεται σε δυσδιάστατη γεωμετρική διάταξη (σχήμα 4-
3) που αναπαριστά μία εγκάρσια τομή του κινητήρα. 

      

Σχήμα 4-3: Δυσδιάστατο γεωμετρικό μοντέλο κινητήρα.

80



   Χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο δυσδιάστατο μοντέλο, μειώνεται το υπολογιστικό κόστος 
σε  σχέση με  μία  τρισδιάστατη  ανάλυση,  αλλά δε  λαμβάνεται  υπόψη η  αξονική  ροή 
θερμότητας  και  η  αξονική  κατανομή  θερμοκρασίας  στον  κινητήρα.  Η  παραπάνω 
γεωμετρική  διάταξη  υφίσταται  καταρχήν  διακριτοποίηση  (discretization).  Αυτό 
σημαίνει πως διαιρείται σε πολλά μικρά μη επικαλυπτόμενα τρίγωνα, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 4-4.

      

Σχήμα 4-4: Πλέγμα γεωμετρικού μοντέλου

   Κάθε τρίγωνο σχηματίζεται από την ένωση κόμβων (nodes) με ευθείες συνδέσεις. Το 
σύνολο των κόμβων και  των μεταξύ τους  συνδέσεων καλείται  πλέγμα  (mesh).  Κάθε 
τριγωνική  περιοχή  ονομάζεται  στοιχείο  (element).  Με  την  εφαρμογή  κατάλληλων 
θερμικών  οριακών  συνθηκών  και  με  την  επίλυση  της  εξίσωσης  θερμικής  αγωγής 
λαμβάνονται  οι  θερμοκρασίες  στους  κόμβους  του  πλέγματος.  Η  θερμοκρασία  στο 
εσωτερικό  των  στοιχείων  λαμβάνεται  με  τη  χρήση  μίας  συνάρτησης  παρεμβολής 
(interpolation function)  σε  κάθε  στοιχείο  και  των  θερμοκρασιών  στους  κόμβους  του 
στοιχείου ως οριακές συνθήκες. Η συνάρτηση παρεμβολής μπορεί να είναι μία ευθεία, 
οπότε  η  θερμοκρασία  μέσα σε κάθε  τρίγωνο μεταβάλλεται  γραμμικά  από σημείο  σε 
σημείο του στοιχείου, ή μία συνάρτηση ανώτερου βαθμού, οπότε βελτιώνεται η ακρίβεια 
της λύσης. Η ακρίβεια αυξάνεται επίσης όταν αυξάνεται και ο βαθμός διακριτοποίησης, 
δηλαδή όταν αυξάνεται το πλήθος των στοιχείων του πλέγματος [5].
   

   4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

   Το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων το οποίο χρησιμοποιούμε αναλαμβάνει την 
επίλυση της εξίσωσης θερμικής αγωγής. Η εξίσωση αυτή στη γενική της μορφή, όπως 
γνωρίζουμε (σχέση 1.22), γράφεται

      
dT

k T c G
dt

ρ−∇ ⋅ ∇ + = (4.1)
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όπου T(x,y,t) η θερμοκρασία σε Κ,

k η θερμική αγωγιμότητα σε 
W

mK
,

G η παραγωγή θερμότητας ανά μονάδα όγκου σε 3

W

m
,

ρ η πυκνότητα σε 3

kg

m
 και

c η ειδική θερμοχωρητικότητα σε 
J

kg K⋅ . 

   Για να είναι εφικτή η επίλυση και για να είναι τα αποτελέσματά της ορθά, πρέπει να 
δοθούν ως είσοδοι στο πρόγραμμα κατάλληλες τιμές για τις παραμέτρους της εξίσωσης 
και κατάλληλες οριακές και αρχικές συνθήκες. Η διαδικασία με την οποία τα στοιχεία 
αυτά εισάγονται στο πρόγραμμα παρουσιάζεται παρακάτω.

   4.2.1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

   Για την επίλυση της εξίσωσης θερμικής αγωγής πρέπει σε κάθε περίπτωση να εισαχθεί 
η θερμική αγωγιμότητα k για κάθε υλικό του μοντέλου. Η θερμική αγωγιμότητα ενός 
υλικού μπορεί να είναι ανισοτροπική. Σε αυτή την περίπτωση η θερμότητα μεταδίδεται 
ευκολότερα προς ορισμένες κατευθύνσεις σε σχέση με άλλες. Σε προβλήματα μόνιμης 
θερμικής  κατάστασης  ο  μεταβατικός  όρος  της  εξίσωσης  θερμικής  αγωγής  είναι 
μηδενικός,  οπότε  δεν  χρειάζεται  να  εισαχθούν  ως παράμετροι  η  πυκνότητα ρ και  η 
ειδική θερμότητα c. Αντίθετα, σε μεταβατικές θερμικές καταστάσεις ο προσδιορισμός 
των μεγεθών αυτών για κάθε υλικό είναι αναγκαίος. Πίνακες με τις παραπάνω ιδιότητες 
για συνήθη υλικά βρίσκονται στο παράρτημα (ενότητες 5.1, 5.2, 5.3). Η εισαγωγή των 
ιδιοτήτων γίνεται για για κάθε υλικό του μοντέλου ξεχωριστά μέσω παραθύρου διαλόγου 
(ενότητα 5.7 παραρτήματος, σχήμα 5-1). 

   4.2.2 ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

   Οι οριακές συνθήκες αφορούν οριακές καμπύλες του μοντέλου, δηλαδή καμπύλες που 
έρχονται σε επαφή με τον αέρα ή άλλο ψυκτικό. Οι οριακές συνθήκες που μπορούν να 
εισαχθούν  είναι  δύο  ειδών:  συνθήκη  σταθερής  θερμοκρασίας  και  συνθήκη  θερμικής 
ροής. Στην πρώτη περίπτωση προσδιορίζεται μία σταθερή τιμή θερμοκρασίας για μία 
οριακή καμπύλη του μοντέλου, ενώ στη δεύτερη περίπτωση εισάγονται η διερχόμενη 
από το όριο θερμική ροή q, ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας h του αέρα και η 
θερμοκρασία του αέρα fT . Εφαρμόζοντας οριακή συνθήκη θερμικής ροής σε κάποιο 
όριο του μοντέλου, υπονοείται η απαγωγή θερμότητας στο ψυκτικό σύμφωνα με το νόμο 
του Newton (1.24). Η θερμική ροή που εξέρχεται στο ψυκτικό σε αυτή την περίπτωση 
είναι ανάλογη του συντελεστή μετάδοσης και της διαφοράς θερμοκρασίας του ορίου και 
του ψυκτικού. Οι οριακές συνθήκες είναι αναγκαίες για όλες τις οριακές καμπύλες του 
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μοντέλου  και  εισάγονται  για  κάθε  καμπύλη  ξεχωριστά  μέσω  παραθύρου  διαλόγου 
(ενότητα 5.7 παραρτήματος, σχήμα 5-2).   

   4.2.3 ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

   Ο προσδιορισμός αρχικής  συνθήκης είναι  αναγκαίος μόνο σε  μεταβατική θερμική 
ανάλυση, δηλαδή όταν η θερμοκρασία μεταβάλλεται συναρτήσει του χρόνου. Σε αυτή 
την περίπτωση εφαρμόζεται μία αρχική θερμοκρασία για κάθε κόμβο του πλέγματος. 
Η  αρχική  θερμοκρασία  κάθε  κόμβου  εισάγεται  με  χρήση  πίνακα.  Ο  πίνακας  αυτός 
μπορεί να δίνει ως αρχική θερμοκρασία κάθε κόμβου τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή 
μπορεί  να  έχει  παραχθεί  από  προηγούμενη  θερμική  ανάλυση.  Σε  περίπτωση,  για 
παράδειγμα, που ζητείται θερμική ανάλυση κατά την παύση λειτουργίας του κινητήρα, 
ως  πίνακας  αρχικών  θερμοκρασιών πρέπει  να εισαχθεί  ο  πίνακας  θερμοκρασιών των 
κόμβων σε μόνιμη θερμική κατάσταση, υποθέτωντας πως ο κινητήρας είχε φτάσει σε 
μόνιμη  κατάσταση  λειτουργίας  πριν  την  παύση.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  πρέπει  να 
προηγηθεί  ανάλυση  σε  μόνιμη  θερμική  κατάσταση  και  τα  αποτελέσματά  της  να 
εισαχθούν ως αρχική συνθήκη στη νέα ανάλυση. Η μορφή του παραθύρου δημιουργίας 
του πίνακα θερμοκρασιών φαίνεται στην ενότητα 5.6 του παραρτήματος (σχήμα 5-3), 
όπου περιγράφεται και ο ρόλος των πινάκων γενικά στο πρόγραμμα.

   4.2.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

   Η παραγόμενη θερμότητα ανά μονάδα όγκου εισάγεται στο κέντρο κάθε στοιχείου του 
μοντέλου  με  χρήση πίνακα.  Η τιμή  που  ο  πίνακας  αυτός  αποδίδει  σε  κάθε  στοιχείο 
καθορίζεται  από  το  είδος  των  απωλειών  που  λαμβάνουν  χώρα  στην  περιοχή  του 
στοιχείου. Ως έκφραση στον πίνακα χρησιμοποιείται ο τύπος υπολογισμού των εκάστοτε 
απωλειών,  ο  οποίος  περιλαμβάνει  συνήθως  φυσικά  μεγέθη  που  πρέπει  να  έχουν 
υπολογισθεί  από  ηλεκτρομαγνητική  ανάλυση.  Σε  αυτό  ακριβώς  το  σημείο  η 
ηλεκτρομαγνητική  συμπεριφορά  του  κινητήρα  υπεισέρχεται  στη  θερμική  ανάλυση, 
αυξάνοντας το βάθος  και  την πολυπλοκότητα του προβλήματος.  Χωρίς αμφιβολία,  ο 
υπολογισμός των απωλειών και, κατά συνέπεια, της παραγόμενης θερμότητας σε κάθε 
περιοχή του κινητήρα αποτελούν τον πυρήνα επίλυσης του θερμικού προβλήματος. Η 
μορφή του παραθύρου δημιουργίας του πίνακα παραγόμενης θερμότητας φαίνεται στην 
ενότητα 5.7 του παραρτήματος (σχήμα 5-4).
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   4.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

   Η παραγόμενη θερμότητα  πρέπει αρχικά να ποσοτικοποιηθεί  και  στη συνέχεια  να 
εισαχθεί ως θερμική διέγερση στο θερμικό μοντέλο. Στη θερμική μελέτη που ακολουθεί 
ασχολούμαστε  με  τις  απώλειες  χαλκού  και  σιδήρου,  οι  οποίες  αποτελούν  το 
σημαντικότερο  μέρος  των  απωλειών  του  κινητήρα.  Στις  απώλειες  σιδήρου 
συμπεριλαμβάνουμε  και  τις  επιπρόσθετες  απώλειες  που  οφείλονται  στις  ανώτερες 
αρμονικές της κύριας μαγνητικής ροής. Η μελέτη πραγματοποιείται ξεχωριστά για το 
στάτη  και  το  δρομέα,  αφού  τα  δύο  μέρη  του  κινητήρα  είναι  στην  ουσία  θερμικώς 
ανεξάρτητα  [31].  Ο  υπολογισμός  των  απωλειών  γίνεται  για  τη  μόνιμη  θερμική 
κατάσταση λειτουργίας του κινητήρα.

   4.3.1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ

   Οι απώλειες χαλκού τόσο στο στάτη όσο και στο δρομέα υπολογίζονται από το νόμο 
του Joule στη μικροσκοπική του μορφή. Η κατανομή των απωλειών χαλκού (copper 
loss distribution) στο μοντέλο βρίσκεται μέσω του υπολογισμού της πυκνότητάς τους σε 
κάθε στοιχείο του. Με τον όρο πυκνότητα απωλειών G (loss density) εννοείται η ισχύς 
των απωλειών στη μονάδα του όγκου. Για τον υπολογισμό των απωλειών χαλκού στα 
στοιχεία του μοντέλου όπου αυτές εμφανίζονται εφαρμόζεται η σχέση

      
2

max

2Cu

J
G

σ
= (4.2)

όπου CuG  η πυκνότητα απωλειών χαλκού σε 3

W

m
,

maxJ  το πλάτος της πυκνότητας ρεύματος σε 2

A

m

και σ  η ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 
S

m
.

   Η παραπάνω σχέση αποτελεί  τη γενικευμένη μικροσκοπική έκφραση του γνωστού 
τύπου υπολογισμού της παραγόμενης θερμότητας σε έναν ωμικό αντιστάτη, όταν αυτός 
διαρρέεται από ημιτονοειδές ρεύμα (σχέση 2.1) [32,33].
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   4.3.1.1 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΑΤΗ

   Σε αυτή την ενότητα βρίσκεται η κατανομή των απωλειών χαλκού στο στάτη. Για κάθε 
στοιχείο  του  μοντέλου  του  στάτη  υπολογίζεται  η  αντίστοιχη  πυκνότητα  απωλειών 
χαλκού. Η τιμή της πυκνότητας αυτής είναι μηδενική σε όλα τα στοιχεία του σιδήρου και 
του  μονωτικού  και,  συνεπώς,  αρκεί  η  εύρεσή  της  στα  στοιχεία  των  τυλιγμάτων  με 
εφαρμογή του νόμου του  Joule (4.2). Για τον υπολογισμό των απωλειών χαλκού στον 
στάτη χρειάζεται επομένως  να βρεθεί πρώτα το πλάτος της πυκνότητας του ρεύματος 
(current density) σε κάθε στοιχείο των τυλιγμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την εκτέλεση 
ηλεκτρομαγνητικής ανάλυσης στο πλήρες μοντέλο του κινητήρα για μόνιμη κατάσταση 
λειτουργίας. Ο στάτης τροφοδοτείται με ονομαστική τάση, δηλαδή εναλλασσόμενη τάση 
πολικής τιμής 400V και συχνότητας 50Hz και γίνονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε η 
ανάλυση  να  γίνει  για  συνθήκες  ονομαστικής  κατάστασης  λειτουργίας  (ενότητα  5.8 
παραρτήματος). Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρομαγνητικής ανάλυσης λαμβάνεται το 
ζητούμενο πλάτος της πυκνότητας ρεύματος σε κάθε στοιχείο των τυλιγμάτων του στάτη 
(σχήμα 4-5).

 

Σχήμα 4-5: Κατανομή πυκνότητας ρεύματος στο πλήρες μοντέλο.

   Το  πλάτος  της  πυκνότητας  ρεύματος  αναμενόταν  σταθερό  σε  κάθε  στοιχείο  των 
τυλιγμάτων του στάτη, αφού το πλάτος της τροφοδοτούμενης τάσης και επομένως και 
των αντίστοιχων ρευμάτων είναι ίδιο και στις τρεις φάσεις. Λόγω πιθανών ασσυμμετριών 
ή σφαλμάτων στη μοντελοποίηση, όμως, παρατηρείται μία μικρή μεταβολή του πλάτους 
από αυλάκωση σε αυλάκωση. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα (electrical conductivity) του 
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χαλκού, δηλαδή του υλικού με το οποίο είναι κατασκευασμένα τα τυλίγματα, λαμβάνεται 

από πίνακες με ηλεκτρικές ιδιότητες υλικών. Προκύπτει 45.94 10Cu

S

mm
σ σ= = ⋅ .  

   Η κατανομή των απωλειών χαλκού στον στάτη βρίσκεται με τη χρήση ενός πίνακα ο 

οποίος υπολογίζει την έκφραση 
2 2

42 2 5.94 10

J J

σ
=

⋅ ⋅
 για όλα τα στοιχεία των τυλιγμάτων 

του στάτη. Η έκφραση αυτή δίνει μηδενική τιμή για όλα τα στοιχεία της περιοχής του 
πυρήνα και του μονωτικού, διότι εκεί η πυκνότητα ρεύματος είναι μηδενική. Για αυτό οι 
επιλεγείσες  περιοχές  στον  πίνακα  αρκεί  να  είναι  μόνο  οι  περιοχές  των  τυλιγμάτων. 
Επειδή στην έκφραση υπολογισμού της πυκνότητας απωλειών απαιτείται το πλάτος της 
πυκνότητας ρεύματος, είναι αναγκαίο να ενεργοποιήσουμε την επιλογή amplitude. Μετά 
τη δημιουργία του, ο πίνακας περιέχει την πυκνότητα απωλειών χαλκού σε οποιοδήποτε 

στοιχείο των τυλιγμάτων σε  3

W

mm
. Αν το περιεχόμενό του παρασταθεί γραφικά πάνω 

στο μοντέλο, μας δίνει την κατανομή των απωλειών χαλκού στον στάτη (σχήμα 4-6).

 

Σχήμα 4-6: Κατανομή απωλειών χαλκού στο στάτη.
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   4.3.1.2 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΔΡΟΜΕΑ

   Όπως και στον στάτη, έτσι και στον υπολογισμό της πυκνότητας απωλειών χαλκού στο 
δρομέα  χρειάζεται  πρώτα  να  βρεθεί  το  πλάτος  της  πυκνότητας  ρεύματος  σε  κάθε 
στοιχείο των μπαρών. Αυτό το πλάτος προκύπτει από την ηλεκτρομαγνητική ανάλυση 
στο πλήρες μοντέλο του κινητήρα για μόνιμη κατάσταση λειτουργίας (σχήμα 4-5). Η 

ηλεκτρική  αγωγιμότητα  των  αλουμινένιων  μπαρών  είναι  43.65 10Al

S

mm
σ σ= = ⋅ .   Η 

κατανομή των απωλειών χαλκού προκύπτει και σε αυτή την περίπτωση με χρήση ενός 

πίνακα,  ο  οποίος  υπολογίζει  την  έκφραση  
2

2

J

σ
 για  όλα τα  στοιχεία  του  δρομέα.  Το 

αποτέλεσμα της έκφρασης αυτής είναι μη μηδενικό μόνο στις μπάρες, όπως φαίνεται και 
στο σχήμα 4-7.

 

Σχήμα 4-7: Κατανομή απωλειών χαλκού στο δρομέα.

   Σε σχέση με το στάτη, η τιμή της πυκνότητας απωλειών χαλκού στο δρομέα είναι 
ελαφρώς μικρότερη, λόγω των μικρότερης έντασης ρευμάτων που διαρρέουν τις μπάρες. 
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   4.3.2 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

   Οι  απώλειες  σιδήρου  διακρίνονται  σε  απώλειες  υστέρησης  και  απώλειες 
δινορευμάτων. Στη συνέχεια οι δύο αυτές κατηγορίες αντιμετωπίζονται ξεχωριστά η μία 
από την άλλη. Έχουν εφαρμοσθεί, μάλιστα, δύο μέθοδοι εύρεσης της κατανομής τους. Η 
πρώτη μέθοδος είναι αρκετά απλή, αλλά δε λαμβάνει υπόψη τις απώλειες σιδήρου λόγω 
των ανώτερων αρμονικών της μαγνητικής ροής, ενώ η δεύτερη είναι πιο σύνθετη και πιο 
ακριβής, αφού συνυπολογίζει τις χρονικές αυτές αρμονικές.

  Ο  υπολογισμός  των  απωλειών  υστέρησης  τόσο  στο  στάτη  όσο  και  στο  δρομέα 
βασίζεται  και  στις  δύο  μεθόδους  στο  νόμο  υστέρησης  του  Steinmetz.  Για  τον 
υπολογισμό της πυκνότητας απωλειών υστέρησης στα στοιχεία του μοντέλου όπου αυτές 
εμφανίζονται, εφαρμόζεται η σχέση   

        2
maxh Fe hG k f Bρ= ⋅ ⋅ ⋅ (4.3)

 

όπου hG  η πυκνότητα απωλειών υστέρησης σε 3

W

m
,

Feρ  η πυκνότητα μάζας του σιδήρου σε 3

kg

m
,

hk  ο συντελεστής υστέρησης,
f  η χρονική συχνότητα του μαγνητικού πεδίου σε Hz  και

maxB το πλάτος της μαγνητικής επαγωγής σε Τ.

   Η κατανομή των απωλειών δινορευμάτων  στο  στάτη βρίσκεται  με  βάση το  νόμο 
δινορευμάτων του Steinmetz. Η πυκνότητα των απωλειών αυτών υπολογίζεται από τη 
σχέση

      2 2
maxe Fe eG k f Bρ= ⋅ ⋅ ⋅ (4.4)

όπου eG  η πυκνότητα απωλειών δινορευμάτων σε 3

W

m
και ek  ο συντελεστής δινορευμάτων

    Η πυκνότητα του σιδήρου είναι 6
3 3

7830 7.83 10Fe

kg kg

m mm
ρ −= = ⋅  από τα φυλλάδια του 

κατασκευαστή.  Οι  συντελεστές  υστέρησης  και  δινορευμάτων  υπολογίζονται  στην 
επόμενη ενότητα.   
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   4.3.2.1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

   Ο  συντελεστής  υστέρησης  και  ο  συντελεστής  δινορευμάτων,  οι  οποίοι  είναι 
απαραίτητοι για των υπολογισμό των αντίστοιχων απωλειών, προκύπτουν κανονικά με 
την πειραματική μέθοδο του Epstein (ενότητα 2.3.2). Ελλείψει της καμπύλης απωλειών 
σιδήρου  συναρτήσει  της  συχνότητας,  ο  υπολογισμός  των  δύο  συντελεστών  γίνεται 
προσεγγιστικά  θεωρώντας  μία  λογική  αναλογία  200h ek k;  [11]  μεταξύ  των  δύο 
συντελεστών. Ο υπολογισμός βασίστηκε στην καμπύλη απωλειών σιδήρου ανά μονάδα 
μάζας  του  στάτη  συναρτήσει  της  μέγιστης  τιμής  της  μαγνητικής  επαγωγής  για 
ονομαστική συχνότητα λειτουργίας,  σύμφωνα με τα φυλλάδια του κατασκευαστή του 
κινητήρα (ενότητα 5-9 παραρτήματος,  σχήμα 5-5).  Για μέγιστη τιμή επαγωγής 1Τ οι 

συνολικές  απώλειες  ανά μονάδα μάζας  είναι  2.2  
W

kg
.  Σύμφωνα με  τους  νόμους  του 

Steinmetz (4.3) και (4.4) οι συνολικές απώλειες ανά μονάδα μάζας υπολογίζονται από τη 
σχέση

       2 2 2
max maxh ep k f B k f B= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  (4.5)

   Για 2.2
W

p
kg

= ,  50Sf f Hz= = ,  max 1B T=  και  200h ek k;  προκύπτουν οι τιμές των 

συντελεστών 23.52 10hk −= ⋅  και 41.76 10ek −= ⋅ .

   4.3.2.2 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΗ – ΜΕΘΟΔΟΣ Ι

   Για να βρεθεί η κατανομή των απωλειών υστέρησης στο στάτη με την πρώτη μέθοδο, 
κατά την οποία αγνοούνται οι ανώτερες αρμονικές της μαγνητικής επαγωγής, χρειάζεται, 
όπως προκύπτει από το νόμο υστέρησης του Steinmetz,  να υπολογισθεί η μέγιστη τιμή 
της μαγνητικής επαγωγής σε κάθε στοιχείο του πυρήνα. Αυτό επιτυγχάνεται με εκτέλεση 
ηλεκτρομαγνητικής ανάλυσης στο πλήρες μοντέλο του κινητήρα για μόνιμη κατάσταση 
λειτουργίας.  Για  να  είναι  οι  λαμβανόμενες  τιμές  της  μαγνητικής  επαγωγής  ακριβείς 
πρέπει η ηλεκτρομαγνητική ανάλυση να γίνει μη γραμμικά. Πρέπει δηλαδή να εισαχθεί 
στο πρόγραμμα η καμπύλη πρώτης μαγνήτισης που αφορά το σίδηρο του κινητήρα και η 
οποία παρέχεται από τον κατασκευαστή (ενότητα 5-9 παραρτήματος, σχήμα 5-6). Με τον 
τρόπο  αυτό  εξασφαλίζεται  η  μη  γραμμικότητα  της  μαγνητικής  διαπερατότητας  και 
λαμβάνεται  υπόψη ο  μαγνητικός  κορεσμός  (ενότητα  5-9  παραρτήματος,  σχήμα 5-7). 
Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης λαμβάνεται το πλάτος της μαγνητικής επαγωγής σε 
κάθε  στοιχείο του μοντέλου (σχήμα 4-8).  Η μορφή της μαγνητικής επαγωγής μπορεί 
έμμεσα να παρασταθεί και με τις μαγνητικές γραμμές του πεδίου για μία τυχαία χρονική 
στιγμή (σχήμα 4-9).
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Σχήμα 4-8: Κατανομή μαγνητικής επαγωγής στο πλήρες μοντέλο

                            
    
Σχήμα 4-9: Κατανομή μαγνητικών γραμμών στο πλήρες μοντέλο.
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   Η χρονική συχνότητα του μαγνητικού πεδίου ως προς τον ακίνητο στάτη είναι ίση με 
τη  συχνότητα  της  εναλλασσόμενης  τάσης  τροφοδοσίας,  δηλαδή  50Sf f Hz= = .  Η 
κατανομή των απωλειών υστέρησης στο στάτη μπορεί πλέον να βρεθεί με χρήση πίνακα 
ο οποίος υπολογίζει την έκφραση  2 5 2

max max1.378 10h Fe hG k f B Bρ −= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  για όλα τα 
στοιχεία του πυρήνα του στάτη. Η επιλογή  amplitude πρέπει να ενεργοποιηθεί,  αφού 
χρησιμοποιείται το πλάτος της μαγνητικής επαγωγής στην έκφραση του πίνακα, ενώ ως 
περιοχές  επιλέγονται  οι  περιοχές  του πυρήνα του στάτη. Μετά τη δημιουργία του,  ο 
πίνακας  περιέχει  την  πυκνότητα  απωλειών  υστέρησης  σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του 

σιδήρου του στάτη σε  3

W

mm
.  Αν το περιεχόμενό του παρασταθεί  γραφικά πάνω στο 

μοντέλο, μας δίνει την κατανομή των απωλειών υστέρησης στο στάτη (σχήμα 4-10).

 

Σχήμα 4-10: Κατανομή απωλειών υστέρησης στο στάτη.
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   Όπως αναμενόταν, οι απώλειες υστέρησης είναι αυξημένες σε περιοχές του σιδήρου 
όπου και  η  μαγνητική  επαγωγή είναι  μεγαλύτερη,  δηλαδή γύρω από τις  αυλακώσεις 
[34,35] Η γεωμετρική ασυνέχεια που παρατηρείται στις περιοχές αυτές προκαλεί τοπική 
ενίσχυση  του  μαγνητικού  πεδίου  και  πύκνωση  των  μαγνητικών  γραμμών,  οπότε  και 
μεγαλύτερη  παραγωγή απωλειών  υστέρησης  ανά μονάδα όγκου.  Πρέπει  επιπλέον  να 
παρατηρηθεί πως η πυκνότητα των απωλειών υστέρησης είναι πολύ μικρότερη από την 
πυκνότητα των απωλειών χαλκού, όπως αναμενόταν για λειτουργία υπό φορτίο. 

   Η παραπάνω μέθοδος υπολογισμού των απωλειών υστέρησης είναι σχετικά απλή και 
μοιάζει, ως προς τη διαδικασία της, με τη μέθοδο υπολογισμού των απωλειών χαλκού. 
Για  την  εφαρμογή  της  έγινε  σιωπηρά  η  παραδοχή  πως  η  συχνότητα  της  συνολικής 
μαγνητικής  επαγωγής  είναι  η  συχνότητα  της  βασικής  αρμονικής  της,  δηλαδή  50Hz. 
Αγνοήθηκαν  έτσι  οι  ανώτερες  αρμονικές  οι  οποίες  χαρακτηρίζονται  από  συχνότητες 
πολλαπλάσιες της βασικής.

   4.3.2.3 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΕΑ – ΜΕΘΟΔΟΣ Ι

   Για την εύρεση της κατανομής των απωλειών υστέρησης στο δρομέα με την πρώτη 
μέθοδο εφαρμόζεται και πάλι ο νόμος υστέρησης του  Steinmetz (4.3). Ως συχνότητα, 
αυτή τη φορά, πρέπει να ληφθεί η χρονική συχνότητα του μαγνητικού πεδίου ως προς το 
στρεφόμενο  με  ονομαστική  ταχύτητα  δρομέα,  δηλαδή  η  συχνότητα  ολίσθησης 

2.5Rf f Hz= = .  Λόγω  της  μικρής  τιμής  της  συχνότητας  ολίσθησης,  άλλωστε,  οι 
απώλειες σιδήρου του δρομέα θεωρούνται συχνά αμελητέες. 

   Οι  τιμές  της  μαγνητικής  επαγωγής  λαμβάνονται  και  πάλι  μετά  την  εκτέλεση  μη 
γραμμικής  ηλεκτρομαγνητικής  ανάλυσης  στην  κατάσταση  μόνιμης  λειτουργίας  του 
κινητήρα. Το πλάτος της μαγνητικής επαγωγής σε κάθε στοιχείο του δρομέα φαίνεται 
στο σχήμα 4-8.  Στον πίνακα που υπολογίζει  την πυκνότητα απωλειών υστέρησης για 
κάθε στοιχείο του σιδήρου εισάγεται η έκφραση 2 7 2

max max6.89 10h Fe hG k f B Bρ −= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  
για  τις  περιοχές  σιδήρου  του  δρομέα.  Η  γραφική  απεικόνιση  του  περιεχομένου  του 
πίνακα πάνω στο μοντέλο μας δίνει την κατανομή των απωλειών υστέρησης στο δρομέα 
(σχήμα 4-11).

92



 

Σχήμα 4-11: Κατανομή απωλειών υστέρησης στο δρομέα.

   
   Οι απώλειες υστέρησης είναι, όπως αναμενόταν, σαφώς πιο περιορισμένες στο δρομέα 
από ότι στο στάτη. Η πυκνότητά τους είναι αυξημένη στις περιοχές όπου η μαγνητική 
επαγωγή είναι μεγαλύτερη, δηλαδή γύρω από τις μπάρες.
 

   4.3.2.4 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΗ – ΜΕΘΟΔΟΣ Ι

   Για την εύρεση της κατανομής των απωλειών δινορευμάτων στο στάτη με την πρώτη 
μέθοδο, κατά την οποία αγνοούνται οι ανώτερες αρμονικές της μαγνητικής επαγωγής, 
εφαρμόζεται  ο  νόμος  δινορευμάτων  του  Steinmetz (4.4).  Η εύρεση  του πλάτους  της 
μαγνητικής επαγωγής για κάθε στοιχείο του στάτη προκύπτει και πάλι από εκτέλεση μη 
γραμμικής ηλεκτρομαγνητικής ανάλυσης του πλήρους μοντέλου του κινητήρα σε μόνιμη 
κατάσταση λειτουργίας (σχήμα 4-8). Ως συχνότητα λαμβάνεται η χρονική συχνότητα του 
μαγνητικού πεδίου ως προς τον ακίνητο στάτη δηλαδή 50Sf f Hz= = .

   Η κατανομή των απωλειών δινορευμάτων στο στάτη μπορεί πλέον να βρεθεί με χρήση 
πίνακα ο οποίος υπολογίζει την έκφραση  2 2 6 2

max max3.45 10e Fe eG k f B Bρ −= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  για 
όλα τα στοιχεία του πυρήνα του στάτη. Η επιλογή  amplitude πρέπει να ενεργοποιηθεί, 
αφού χρησιμοποιείται το πλάτος της μαγνητικής επαγωγής στην έκφραση του πίνακα, 
ενώ ως περιοχές επιλέγονται οι περιοχές του πυρήνα του στάτη. Μετά τη δημιουργία του, 
ο πίνακας περιέχει την πυκνότητα απωλειών δινορευμάτων σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
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σιδήρου του στάτη σε  3

W

mm
.  Αν το περιεχόμενό του παρασταθεί  γραφικά πάνω στο 

μοντέλο, μας δίνει την κατανομή των απωλειών δινορευμάτων στο στάτη (σχήμα 4-12).

 

Σχήμα 4-12: Κατανομή απωλειών δινορευμάτων στο στάτη.

   Οι τιμές της πυκνότητας των απωλειών δινορευμάτων στα στοιχεία του σιδήρου του 
στάτη είναι συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες τιμές υστέρησης. Αυτό συμβαίνει, διότι, αν 
και  ο  συντελεστής  δινορευμάτων  είναι  σημαντικά  μικρότερος  από  το  συντελεστή 
υστέρησης,  στον  υπολογισμό  των  απωλειών  δινορευμάτων  λαμβάνεται  υπόψη,  όχι  η 
συχνότητα του πεδίου, αλλά το τετράγωνό της. Η κατανομή των δύο ειδών απωλειών 
είναι  ανάλογη,  διότι,  αμφότερες  είναι  ανάλογες  του  τετραγώνου  της  μαγνητικής 
επαγωγής σε κάθε στοιχείο σιδήρου. 

  4.3.2.5 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΕΑ – ΜΕΘΟΔΟΣ Ι

   Στη συνέχεια  βρίσκεται  η κατανομή των απωλειών δινορευμάτων στο σίδηρο του 
δρομέα με την πρώτη μέθοδο. Οι απώλειες αυτές, όπως και οι αντίστοιχες υστέρησης, 
θεωρούνται  συνήθως αμελητέες,  λόγω της  χαμηλής συχνότητας  του εναλλασσόμενου 
πεδίου  ως  προς  το  δρομέα,  η  οποία,  μάλιστα,  στην  περίπτωση  των  δινορευμάτων 
λαμβάνεται υπόψη υψωμένη στο τετράγωνο. Ο υπολογισμός τους γίνεται από το νόμο 
δινορευμάτων του Steinmetz.
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   Στον πίνακα που υπολογίζει την πυκνότητα απωλειών δινορευμάτων για κάθε στοιχείο 
του  σιδήρου  εισάγεται  ως  έκφραση  2 2 9 2

max max8.61 10e Fe eG k f B Bρ −= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  για  τις 
περιοχές σιδήρου του δρομέα. Η γραφική απεικόνιση του περιεχομένου του πίνακα πάνω 
στο μοντέλο μας δίνει την κατανομή των απωλειών δινορευμάτων στο δρομέα (σχήμα 4-
13).

 

Σχήμα 4-13: Κατανομή απωλειών δινορευμάτων στο δρομέα.

   
   Οι απώλειες δινορευμάτων στο δρομέα προκύπτουν πιο ασήμαντες από τις αντίστοιχες 
υστέρησης. Αυτό συμβαίνει διότι ο συντελεστής δινορευμάτων είναι πολύ μικρότερος 
από  το  συντελεστή  υστέρησης,  ενώ,  σε  αντίθεση  με  το  στάτη,  το  τετράγωνο  της 
συχνότητας δεν είναι πολύ μεγαλύτερο από την ίδια τη συχνότητα, αφού αυτή έχει μικρή 
τιμή.
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   4.3.2.6 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

   Είδαμε στις προηγούμενες ενότητες πως η κατανομή των απωλειών σιδήρου εξαρτάται 
από την κατανομή της μαγνητικής επαγωγής στο εσωτερικό του κινητήρα (σχέσεις 3.3 
και  3.4).  Με  τη  μέθοδο  που  χρησιμοποιήθηκε  παραπάνω  για  τον  υπολογισμό  των 
απωλειών  υστέρησης  και  δινορευμάτων  αγνοήθηκαν  οι  ανώτερες  αρμονικές  της 
μαγνητικής  επαγωγής.  Έτσι  εφαρμόσθηκαν  οι  σχέσεις  (4.3)  και  (4.4)  για  τη  βασική 
συχνότητα f=50Hz για το στάτη και 2.5f Hz=  για το δρομέα.

   Στην πραγματικότητα, όμως, στις  τιμές  της μαγνητικής επαγωγής Β εμπεριέχονται 
συνιστώσες αρμονικών οι οποίες αντιστοιχούν σε συχνότητες διαφορετικές της βασικής 
[36-40]. Τα αίτια, η φύση και οι επιπρόσθετες συνέπειες των ανώτερων αρμονικών της 
μαγνητικής ροής αναφέρθηκαν στην ενότητα 2.5 και κυρίως στην υποενότητα 2.5.3. Οι 
χρονικές  αρμονικές  της  μαγνητικής  επαγωγής  σχετίζονται  άμεσα  με  τις  χωρικές.  Οι 
χωρικές αρμονικές του μαγνητικού δυναμικού, από το οποίο προκύπτει και η επαγωγή, 
κατά μήκος του κυκλικού τόξου στο μέσο του διακένου φαίνονται στο σχήμα 4-14.   

      

Σχήμα 4-14: Μαγνητικό δυναμικό κατά μήκος του διακένου σε 1V s mm−⋅ ⋅ .

   Παρατηρούμε  πως  το  μαγνητικό  δυναμικό  δεν  είναι  καθαρά  ημιτονοειδές,  αλλά 
περιέχει  ανωμαλίες.  Αυτές  ακριβώς  οι  ανωμαλίες  μαρτυρούν  την  ύπαρξη  ανωτερων 
αρμονικών. Από τα παραπάνω συνεπάγεται, λοιπόν, πως για να είναι ο υπολογισμός των 
απωλειών  πιο  ακριβής,  πρέπει  να  εφαρμοσθούν  οι  σχέσεις  (4.3)  και  (4.4)  για  κάθε 
αρμονική  ξεχωριστά.  Σε  κάθε  αρμονική  αντιστοιχεί  μία  συχνοτητα  πολλαπλάσια  της 
βασικής  και  αυτή  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  στους  τύπους.  Με  αυτό  τον  τρόπο 
υπολογίζονται οι απώλειες σιδήρου που αντιστοιχούν σε κάθε αρμονική ξεχωριστά και 
με  πρόσθεσή  τους  λαμβάνονται  οι  συνολικές  απώλειες  σιδήρου.   Στη  συνέχεια 
εφαρμόζεται μία δεύτερη, πιο σύνθετη μέθοδος, η οποία υπολογίζει τη συνεισφορά των 
αρμονικών αυτών στις απώλειες σιδήρου. 
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   4.3.2.7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

   Το  πρώτο  βήμα  της  μεθόδου  είναι  η  χρονική  ανάλυση  Fourier της  συνολικής 
μαγνητικής επαγωγής, ώστε να υπολογισθεί το μέγεθος των συνιστωσών διαφορετικών 
συχνοτήτων που την αποτελούν. Συγκεκριμένα, το ζητούμενο είναι το πλάτος, δηλαδή η 
μέγιστη τιμή του μέτρου κάθε αρμονικής ώστε να το χρησιμοποιήσουμε στους τύπους 
υπολογισμού  των  απωλειών  υστέρησης  και  δινορευμάτων.  Επειδή  στο  πρόγραμμα  η 
χρονικά  μεταβαλλόμενη  μαγνητική  επαγωγή  Β  αναπαρίσταται  ως  ένας  μιγαδικός 

αριθμός  X YB B jB= +
ur

,   η  ανάλυση  Fourier γίνεται,  στην  πραγματικότητα,  για  την 

πραγματική  και  φανταστική  συνιστώσα  XB  και  YB  αντίστοιχα.  Οι  συνημιτονοειδείς 
σειρές Fourier των δύο συνιστωσών γράφονται 

      0 1 1 2 2cos( ) cos(2 ) ...X X X X X XB B B t tω ϕ ω ϕ= + + + Β + + (4.6)

      0 1 1 2 2cos( ) cos(2 ) ...Y Y Y Y Y YB B B t tω ϕ ω ϕ= + + + Β + + (4.7)  

όπου

0, 1 2, ,...X X XB B B οι συντελεστές πλάτους της συνημιτονοειδούς σειράς Fourier του XB ,    

0, 1 2, ,...Y Y YB B B  οι συντελεστές πλάτους της συνημιτονοειδούς σειράς Fourier του YB ,

1 2, ,...X Xϕ ϕ  οι συντελεστές γωνίας της συνημιτονοειδούς σειράς Fourier του XB ,

1 2, ,...Y Yϕ ϕ  οι συντελεστές γωνίας της συνημιτονοειδούς σειράς Fourier του YB και

ω η βασική γωνιακή συχνότητα σε 
rad

s
.

   Μία πρώτη παρατήρηση πάνω στις σειρές (4.6) και (4.7) είναι πως οι συχνότητες των 
ανώτερων  αρμονικών  των  συνιστωσών της  μαγνητικής  επαγωγής,  επομένως  και  της 
ίδιας,  είναι  ακέραια  πολλαπλάσια  της  βασικής  συχνότητας.  Η  μαγνητική  επαγωγή 
γράφεται λοιπόν

    0 1 1 2 2{ cos( ) cos(2 ) ...}X Y X X X X XB B jB B B t tω ϕ ω ϕ= + = + + + Β + + +
ur

       0 1 1 2 2{ cos( ) cos(2 ) ...}Y Y Y Y Yj B B t tω ϕ ω ϕ+ + + + Β + + =

       0 0 1 1 1 1{ } { cos( ) cos( )}X Y X Y YB jB B t jB tω ϕ ω ϕΧ= + + + + + +
       2 2 2 2{ cos(2 ) cos(2 )} ...X Y YB t jB tω ϕ ω ϕΧ+ + + + + =

       = 0 1 2 ...B B B+ + +
uur uur uur

(4.8)

όπου  0 1 2, , ,...B B B
uur uur uur

 οι  αρμονικές  της  συνολικής  μαγνητικής  επαγωγής.  Τα  μέτρα  των 

αρμονικών αυτών είναι

      2 2
0 0 0X YB B B= + (4.9)

      2 2 2 2
1 1 1 1 1cos ( ) cos ( )X Y YB B t B tω ϕ ω ϕΧ= + + + (4.10)
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      2 2 2 2
2 2 2 2 2cos (2 ) cos (2 )X Y YB B t B tω ϕ ω ϕΧ= + + + (4.11)

      ...

   Η μέγιστη τιμή των μέτρων αυτών προκύπτει  όταν τα συνημίτονα είναι ίσα με τη 
μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση γράφονται

      2 2
0 0 0X YB B B= + (4.12)

      2 2
1 1 1X YB B B= + (4.13)

      2 2
2 2 2X YB B B= + (4.14)

                ...

      2 2
n Xn YnB B B= + (4.15)

   Προκύπτει λοιπόν πως για τον υπολογισμό του πλάτους των αρμονικών της συνολικής 
μαγνητικής  επαγωγής  είναι  αρκετή  η  εύρεση  των  συντελεστών  πλάτους  των 
συνημιτονοειδών  σειρών  Fourier των  δύο  συνιστωσών  της.  Οι  συντελεστές  πλάτους 

,Xn YnB B  της  συνημιτονοειδούς  σειράς  Fourier συνδέονται  με  τους  συντελεστές 

, , ,Xn Xn Yn Yna b a b της  μικτής  τριγωνομετρικής  σειράς  ,  μίας  ισοδύναμης  μορφής  σειράς 
Fourier που αποτελείται από άθροισμα ημιτόνων και συνημιτόνων συχνότητας ακέραιας 
πολλαπλάσιας της βασικής, με τις ακόλουθες σχέσεις.

      2 2
Xn Xn XnB a b= + , 2 2

Yn Yn YnB a b= +  για n=1,2,3... (4.16)

      και 0 0X xB a= , 0 0Y YB a=   για n=0 (4.17)

   Κατόπιν τούτων τα πλάτη των αρμονικών της συνολικής επαγωγής γράφονται

      2 2 2 2
n Xn Xn Yn YnB a b a b= + + + , για n=1,2,3...   (4.18)

      2 2
0 0 0X YB a a= +  για n=0 (4.19)

   Το πρόβλημα της εύρεσης του πλάτους των αρμονικών της μαγνητικής επαγωγής, έτσι 
ώστε  να  υπολογισθούν  από  τους  τύπους  του  Steinmetz (4.3)  και  (4.4)  οι  απώλειες 
υστέρησης και δινορευμάτων για κάθε αρμονική, ανάγεται πλέον στον υπολογισμό των 
συντελεστών , , ,Xn Xn Yn Yna b a b  της μικτής τριγωνομετρικής σειράς Fourier.
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   4.3.2.8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ FOURIER

   Οι συντελεστές της μικτής τριγωνομετρικής σειράς Fourier υπολογίζονται αναλυτικά 
από τους παρακάτω τύπους.

      
0

2
( ) cos( )

T

Xn Xa B t n t dt
T

ω= ∫ , για n=1,2,3... (4.20)

      
0

2
( )cos( )

T

Yn Ya B t n t dt
T

ω= ∫ , για n=1,2,3... (4.21)

      
0

2
( )sin( )

T

Xn Xb B t n t dt
T

ω= ∫ , για n=1,2,3... (4.22)

   
0

2
( )sin( )

T

Yn Yb B t n t dt
T

ω= ∫ , για n=1,2,3... (4.23)

      0 0

1
( )

T

X Xa B t dt
T

= ∫ , για n=0 (4.24)

      0 0

1
( )

T

Y Ya B t dt
T

= ∫ , για n=0 (4.25)

όπου  
2

T

πω =  η  βασική  γωνιακή  συχνότητα  και  Τ  η  βασική  χρονική  περίοδος  της 

μαγνητικής  επαγωγής.  Ο  υπολογισμός  των  συντελεστών  με  χρήση  των  παραπάνω 
ολοκληρωμάτων είναι ανέφικτος στην περίπτωσή μας, διότι δεν διαθέτουμε τον τύπο της 
χρονικής συνάρτησης των μαγνητικών επαγωγών, ο οποίος θα μας προσέφερε γνώση των 
τιμών τους σε κάθε χρονική στιγμή μέσα σε μία περίοδο. Μπορούμε, όμως, εκτελώντας 
ηλεκτρομαγνητική ανάλυση στο χρόνο, να λάβουμε τιμές των μαγνητικών επαγωγών για 
μεμονωμένες χρονικές στιγμές. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε δειγματοληψία των τιμών 
των επαγωγών XB  και YB σε κάθε σημείο του μοντέλου με μία πεπερασμένη συχνότητα 
δειγματοληψίας.  Αυτή  η  δυνατότητα  μας  επιτρέπει  να  προσεγγίσουμε  τα  παραπάνω 
ολοκληρώματα με πεπερασμένα αθροίσματα [41].

   Η ακριβής διαδικασία είναι η ακόλουθη. Η βασική περίοδος Τ των δύο μαγνητικών 

επαγωγών XB  και YB  χωρίζεται σε Κ ίσα χρονικά διαστήματα διάρκειας 
T

K
 το καθένα. 

Στην αρχή κάθε διαστήματος γίνεται δειγματοληψία της τιμής της αντίστοιχης επαγωγής. 
Μετά  την  ολοκλήρωση  μίας  περιόδου,  οι  τιμές  της  δειγματοληψίας  συνθέτουν  ένα 
διακριτό σήμα για κάθε επαγωγή, το οποίο πρσοσεγγίζει το αντίστοιχο αρχικό συνεχές 
σήμα.  Η  προσέγγιση  είναι  τόσο  πιο  πιστή,  όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  συχνότητα 
δειγματοληψίας.  Οι  προσεγγιστικοί  συντελεστές  Fourier μπορούν  πλέον  να 
υπολογιστούν από τα παρακάτω αθροίσματα.
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1

0

2 2
cos

K

Xn Xk
k

k
a B n

K K

π−

=

 =   
∑ , για n=1,2,3... (4.26)

      
1

0

2 2
cos

K

Yn Yk
k

k
a B n

K K

π−

=

 =   
∑ , για n=1,2,3... (4.27)

      
1

0

2 2
sin

K

Xn Xk
k

k
b B n

K K

π−

=

 =   
∑ , για n=1,2,3... (4.28)

      
1

0

2 2
sin

K

Yn Yk
k

k
b B n

K K

π−

=

 =   
∑ , για n=1,2,3... (4.29)

      
1

0
0

1 K

X Xk
k

a B
K

−

=
= ∑ , για n=0 (4.30)

      
1

0
0

1 K

Y Yk
k

a B
K

−

=
= ∑ , για n=0 (4.31)

   Η περίοδος του διακριτού σήματος είναι ίση με των αριθμό των δειγμάτων Κ σε μία 

περίοδο  του  συνεχούς  σήματος  και  η  γωνιακή  του  συχνότητα  
2

K

π
.  Με  ,Xk YkB B  

συμβολίζονται οι τιμές δειγματοληψίας των επαγωγών XB  και YB αντίστοιχα στο k-οστό 
διάστημα.  Για  να  βρεθούν  οι  τιμές  αυτές,  πρέπει  να  εκτελεστεί  ηλεκτρομαγνητική 
ανάλυση στο χρόνο (rotating machine analysis)  για διάστημα μίας περιόδου κατά τη 
μόνιμη λειτουργία του κινητήρα και να αποθηκευθούν οι τιμές των επαγωγών  XB  και 

YB σε  κάθε  στοιχείο  του  μοντέλου  για  τα  στιγμιότυπα  δειγματοληψίας.  Σε  αυτό  το 
σημείο πρέπει να τονισθεί πως η περίοδος του πεδίου ως προς τον ακίνητο στάτη είναι 
διαφορετική από την περίοδό του ως προς τον κινούμενο δρομέα. Στην πραγματικότητα 
πρέπει, λοιπόν, να εκτελεστούν δύο ηλεκτρομαγνητικές αναλύσεις, μία για χρόνο ίσο με 
μία περίοδο του στάτη και μία για χρόνο ίσο με μία περίοδο του δρομέα. Για ίσο αριθμό 
λαμβανομένων  στιγμιοτύπων  και  στις  δύο  περιπτώσεις,  πρέπει  προφανώς  ο  χρόνος 
μεταξύ δύο διαδοχικών στιγμιοτύπων να είναι διαφορετικός.  
   
   Κατόπιν τούτου υπολογίζονται  οι  εκφράσεις  στο εσωτερικό των αθροισμάτων των 

, , ,Xn Xn Yn Yna b a b  (σχέσεις  4.26 ως 4.31) για κάθε στιγμιότυπο, δηλαδή για κάθε στιγμή 
του k ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό η κατάλληλη 
μαγνητική επαγωγή του συγκεκριμένου στιγμιοτύπου. Οι τιμές των εκφράσεων αυτών 
αθροίζονται  και  αποθηκεύονται  σε   τέσσερις  πίνακες,  έναν  για  κάθε  συντελεστή 

, , ,Xn Xn Yn Yna b a b .  Οι  τιμές  των  πινάκων,  μετά  την  άθροιση  για  όλα  τα  επιλεγμένα 
στιγμιότυπα μίας περιόδου, αποτελούν τους συντελεστές  Fourier για κάθε στοιχείο του 
μοντέλου.  Η διαδικασία  αυτή  αφορά στον   υπολογισμό των  συντελεστών  μίας  μόνο 
αρμονικής  και  πρέπει  να  επαναληφθεί  για  ολόκληρο  το  πλήθος  των  αρμονικών.  Αν 
περιοριστούμε στην εύρεση Ν αρμονικών,  το συνολικό  πλήθος των πινάκων, που θα 
περιέχουν τους συντελεστές Fourier για κάθε στοιχείο, θα ανέρχεται σε 4Ν. 
   

   

100



   4.3.2.9 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΗ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΙ

   Η μέθοδος που περιγράφηκε στις προηγούμενες ενότητες και η οποία λαμβάνει υπόψη 
τις  ανώτερες αρμονικές της μαγνητικής επαγωγής,  εφαρμόζεται  στη συνέχεια για την 
εύρεση της κατανομής των απωλειών υστέρησης στο στάτη. Ο νόμος υστέρησης του 
Steinmetz (4.3) εφαρμόζεται για κάθε αρμονική ξεχωριστά, παρέχοντας την κατανομή 
απωλειών που αποδίδονται στην αρμονική αυτή. Η κατανομή των συνολικών απωλειών 
υστέρησης  προκύπτουν  από  πρόσθεση  των  αποτελεσμάτων  για  κάθε  αρμονική. 
Αποδείχθηκε σε προηγούμενη ενότητα πως το πλάτος της μαγνητικής επαγωγής κάθε 
αρμονικής  μπορεί  να  γραφεί  ως  έκφραση  μόνο  των  συντελεστών  Fourier των 
συνιστωσών επαγωγών XB  και YB (σχέσεις 4.18 και 4.19). Αντικαθιστώντας το πλάτος 
της επαγωγής στο νόμο υστέρησης του Steinmetz με  την έκφραση αυτή για τα στοιχεία 
του στάτη, λαμβάνουμε

       ( )2 2 2 2.hn Fe h n Xn Xn Yn YnG k f a b a bρ= ⋅ ⋅ + + + (4.32)

όπου  , , ,Xn Xn Yn Yna b a b  οι  συντελεστές  Fourier της  μικτής  τριγωνομετρικής  σειράς  των 

συνιστωσών επαγωγών XB  και YB της n-οστής αρμονικής για κάθε στοιχείο του στάτη. 
Η κατανομή των συνολικών απωλειών προκύπτει από το άθροισμα

     ( )2 2 2 2

0 0

.
N N

h hn Fe h n Xn Xn Yn Yn
n n

G G k f a b a bρ
= =

= = ⋅ ⋅ + + +∑ ∑ (4.33)

      
όπου  Ν  το  πλήθος  των  αρμονικών  που  λαμβάνονται  υπόψη.  Στην  ανάλυση  που 
ακολουθεί  λήφθηκαν υπόψη 5N =  αρμονικές. Η συχνότητα κάθε αρμονικής ισούται με 
τη βασική συχνότητα του πεδίου ως προς το στάτη πολλαπλασιασμένη με την τάξη της 
αρμονικής,  δηλαδή  50n Sf n f n= ⋅ =  Hz.  Οι  συντελεστές  Fourier υπολογίσθηκαν  και 
βρίσκονται αποθηκευμένοι σε 4Ν συνολικά πίνακες. 

   Για να βρεθεί η κατανομή των απωλειών υστέρησης με βάση το παραπάνω άθροισμα, 
χρειάζεται  να  εκτελεστούν  Ν  επαναλήψεις  στον  κώδικα  υπολογισμού,  μία  για  κάθε 
αρμονική. Σε κάθε επανάληψη φορτώνονται οι αντίστοιχοι συντελεστές Fourier από τους 
πίνακες όπου βρίσκονται αποθηκευμένοι και υπολογίζεται η έκφραση στο εσωτερικό του 
αθροίσματος.  Το  αποτέλεσμα  προστίθεται  σε  ένα  νέο  πίνακα,  ο  οποίος,  μετά  την 
ολοκλήρωση όλων των επαναλήψεων, περιέχει τη συνολική πυκνότητα των απωλειών 

υστέρησης σε  3

W

mm
 για κάθε στοιχείο του πυρήνα του στάτη. Ο πίνακας είναι τύπου 

element και αποδίδει τιμές μόνο στην περιοχή σιδήρου του στάτη. Ενεργοποιώντας την 
επιλογή add, εξασφαλίζουμε την πρόσθεση του αποτελέσματος κάθε αρμονικής στις ήδη 
υπάρχουσες  τιμές  του  πίνακα.  Αν  ο  πίνακας  αυτός  παρασταθεί  γραφικά  πάνω  στο 
μοντέλο του στάτη, δίνει την κατανομή των απωλειών υστέρησης (σχήμα 4-15).
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Σχήμα 4-15: Κατανομή απωλειών υστέρησης στο στάτη.

   Η κατανομή αυτή συμφωνεί ποιοτικά και ποσοτικά με την κατανομή που βρέθηκε με 
την πρώτη μέθοδο. 

   4.3.2.10 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΕΑ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΙ

   Η κατανομή των συνολικών απωλειών υστέρησης στο δρομέα προκύπτει, με ανάλογο 
τρόπο με αυτόν που περιγράφηκε για το στάτη, από τον υπολογισμό του αθροίσματος 
(4.33) για κάθε στοιχείο σιδήρου του δρομέα. Οι συχνότητες των αρμονικών ως προς το 
δρομέα  είναι  ακέραια  πολλαπλάσια  της  βασικής  συχνότητας  ολίσθησης,  δηλαδή  της 
συχνότητας  της  βασικής  αρμονικής  ως  προς  το  δρομέα.  Συγκεκριμένα  ισχύει 

2.5n Rf n f n= ⋅ =  Hz.  Οι  συντελεστές  Fourier υπολογίσθηκαν  και  βρίσκονται 
αποθηκευμένοι σε 4Ν συνολικά πίνακες. Με όμοια διαδικασία με αυτή που περιγράφηκε 
για  το  στάτη  οι  συνολικές  απώλειες  υστέρησης  υπολογίζονται  με  πρόσθεση  των 
απωλειών κάθε αρμονικής και αποθηκεύονται σε έναν πίνακα. Ο πίνακας αυτός αποδίδει 
τιμές πυκνότητας απωλειών μόνο στα στοιχεία σιδήρου του δρομέα και, αν παρασταθεί 
γραφικά πάνω στο μοντέλο του δρομέα, δίνει την κατανομή των απωλειών υστέρησης 
(σχήμα 4-16).
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Σχήμα 4-16: Κατανομή απωλειών υστέρησης στο δρομέα.

   Η παραπάνω κατανομή συμφωνεί ικανοποιητικά με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της 
πρώτης μεθόδου.

  
   4.3.2.11 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΗ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΙ

   Η κατανομή των απωλειών δινορευμάτων στο στάτη με τη δεύτερη μέθοδο, κατά την 
οποία λαμβάνονται υπόψη ο ανώτερες αρμονικές της μαγνητικής επαγωγής, προκύπτει, 
με  ανάλογο  τρόπο με  αυτόν  που  περιγράφηκε  για  τις  απώλειες  υστέρησης,  από τον 
υπολογισμό του ανάλογου αθροίσματος για κάθε στοιχείο του πυρήνα του στάτη. Με τη 
γνωστή πλέον διαδικασία δημιουργούμε έναν πίνακα ο οποίος αποδίδει τιμές πυκνότητας 
απωλειών δινορευμάτων σε όλα τα στοιχεία  του πυρήνα του στάτη.  Από τον πίνακα 
προκύπτει η κατανομή των απωλειών αυτών (σχήμα 4-17).
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Σχήμα 4-17: Κατανομή απωλειών δινορευμάτων στο στάτη

   Κάθε  αρμονική  συμβάλλει  στις  απώλειες  δινορευμάτων  ευθέως  ανάλογα  προς  το 
τετράγωνο  της  συχνότητάς  της.  Επομένως,  η  επίδραση των ανώτερων αρμονικών  σε 
αυτή την περίπτωση είναι μεγαλύτερη. Έτσι παρατηρείται μία ποσοτική διαφοροποίηση 
των  απωλειών  σε  σχέση  με  τα  αντίστοιχα  αποτελέσματα  της  πρώτης  μεθόδου, 
συγκεκριμένα μία λογική αύξηση των τιμών της πυκνότητας απωλειών σε κάθε στοιχείο. 
Κατά  τα  άλλα  η  σύγκλιση  των  δύο  μεθόδων  είναι  και  σε  αυτή  την  περίπτωση 
ικανοποιητική.  Προσθέτοντας  τις  τιμές  πυκνότητας  απωλειών  υστέρησης  και 
δινορευμάτων για κάθε στοιχείο σιδήρου του στάτη και αποθηκεύοντας τα αποτελέσματα 
σε ένα νέο πίνακα στοιχείων,  μπορούμε τελικά  να απεικονίσουμε την κατανομή των 
συνολικών απωλειών σιδήρου στο στάτη (σχήμα 4-18).
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Σχήμα 4-18: Κατανομή απωλειών σιδήρου στο στάτη

   Ως άθροισμα των απωλειών υστέρησης και δινορευμάτων, οι απώλειες σιδήρου είναι 
και αυτές αυξημένες γύρω από τις αυλακώσεις.

   
   4.3.2.12 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΕΑ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΙ

   Η κατανομή των απωλειών δινορευμάτων  στο  σίδηρο του δρομέα  με  τη δεύτερη 
μέθοδο προκύπτει από τον υπολογισμό του ανάλογου αθροίσματος για κάθε στοιχείο του 
σιδήρου του δρομέα. Δημιουργούμε, κατά τα γνωστά, έναν  πίνακα ο οποίος αποδίδει 
τιμές πυκνότητας απωλειών δινορευμάτων σε όλα τα στοιχεία του σιδήρου του δρομέα. 
Από τον πίνακα προκύπτει η κατανομή των απωλειών αυτών (σχήμα 4-19).
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Σχήμα 4-19: Κατανομή απωλειών δινορευμάτων στο δρομέα.
 

   Όπως και στο στάτη, έτσι και στο δρομέα, οι απώλειες δινορευμάτων είναι αυξημένες 
σε σχέση με την πρώτη μέθοδο.  Τούτο οφείλεται,  όπως εξηγήθηκε,  στην ενισχυμένη 
συμβολή των ανώτερων αρμονικών στις  απώλειες  αυτές,  η οποία δεν ελήφθη υπόψη 
κατά την πρώτη μέθοδο. Και στη δεύτερη μέθοδο, πάντως, οι απώλειες δινορευμάτων 
προκύπτουν, όπως αναμενόταν, μικρότερες στο δρομέα από ότι στο στάτη. Αθροίζοντας 
τις  απώλειες  υστέρησης  με  τις  απώλειες  δινορευμάτων  λαμβάνεται  η  κατανομή  των 
συνολικών απωλειών σιδήρου στο δρομέα (σχήμα 4-20).
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Σχήμα 4-20: Κατανομή απωλειών σιδήρου στο δρομέα.

   Ως άθροισμα των απωλειών υστέρησης και δινορευμάτων, οι απώλειες σιδήρου είναι 
και αυτές αυξημένες γύρω από τις μπάρες.

   4.3.3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

   Σύμφωνα με τη σχέση (2.21) η ισχύς των συνολικών απωλειών ενός κινητήρα ισούται 
με τη διαφορά της εισερχόμενης και της αποδιδόμενης ισχύος. Η εισερχόμενη ισχύς είναι 
η  ενεργός  ισχύς  λόγω της  τάσης  που  εφαρμόζεται  στις  τρεις  φάσεις  του  στάτη  και 
προκαλλεί  ροή  ρεύματος  στο τριφασικό  τύλιγμα.  Η ισχύς  αυτή  υπολογίζεται  από τη 
σχέση (2.22) την οποία ξαναγράφουμε.

      3 cosin S S SP V I ϕ= ⋅ ⋅ ⋅ (4.34)

όπου SV  η φασική τάση του στάτη σε V,

SI  το ανά φάση ρεύμα του στάτη σε Α και

cos Sϕ  συντελεστής ισχύος του κινητήρα.
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   Η τάση του στάτη καθορίζεται εξωτερικά, μέσω των εξωτερικών κυκλωμάτων του 
μοντέλου,  στα  230.9SV V= .  Το  ρεύμα  μίας  φάσης  του  στάτη  προκύπτει  από  το 
επιφανειακό  ολοκλήρωμα  της  πυκνότητας  ρεύματος  J στη  συνολική  περιοχή  των 
τυλιγμάτων όλων των αυλακώσεων, διαιρεμένο με τον αριθμό slotsN  των αυλακώσεων, με 

τον αριθμό turnsN  των σπειρών ανά αυλάκωση και με την ποσότητα 2  για να λάβουμε 
ενεργό  τιμή  και  όχι  πλάτος.  Για  36  αυλακώσεις  και  55  σπείρες  ανά  αυλάκωση 
λαμβάνουμε

      19026.4
6.8

2 2 36 55
windings

S

slots turns

JdS

I A
N N

= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

∫∫
(4.35)

   Η γωνία ισχύος είναι η διαφορά της γωνίας εμφάνισης μέγιστης τάσης από τη γωνία 
εμφάνισης μέγιστου ρεύματος για οποιαδήποτε φάση. Η γωνία αυτή προκύπτει 30o

Sϕ =  

και  ο συντελεστής  ισχύος  cos 0.87Sϕ = .  Από τη σχέση (4.3.4) υπολογίζεται  πλέον η 

εισερχόμενη ισχύς 4098inP W= .

   Η μηχανική ισχύς υπολογίζεται από το γινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής ροπής του 
κινητήρα και της γωνιακής ταχύτητας του δρομέα.

        mP M= ⋅Ω  (4.36)
      
όπου mP  η μηχανική ισχύς στον άξονα του κινητήρα σε W,
M η ηλεκτρομαγνητική ροπή του κινητήρα σε Νm και

Ω η γωνιακή ταχύτητα του δρομέα σε 
rad

s
.

    Η ηλεκτρομαγνητική ροπή υπολογίζεται από το κλειστό επικαμπύλιο ολοκλήρωμα του 
μαγνητικού δυναμικού Α (vector potential) στο μέσο του διακένου, πολλαπλασιασμένο 
με το ενεργό μήκος 115L mm=  του κινητήρα.

      0.115 208.7 24
air gap

M L A dl Nm
−

= ⋅ ⋅ = ⋅ =∫Ñ  (4.37)

   
   Η γωνιακή ταχύτητα του δρομέα προκύπτει από τον αριθμό στροφών στη μονάδα του 
χρόνου πολλαπλασιασμένο επί 2π. Στην υπό μελέτη περίπτωση ο δρομέας στρέφεται με 

τον ονομαστικό αριθμό στροφών 1425
min

l
n = .

      
1425

2 2 149.2
60

rad
n

s
π πΩ = = = (4.38)
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   Από τη σχέση (4.36) υπολογίζεται λοιπόν η μηχανική ισχύς 3580.8mP W= . Ο βαθμός 
απόδοσης  του  κινητήρα  υπολογίζεται  από  το  πηλίκο  της  αποδιδόμενης  προς  την 
εισερχόμενη ισχύ.

      
3580.8

0.87
4098

m

in

P
n

P
= = = (4.39)

   Η αναμενόμενη τιμή των συνολικών απωλειών προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των 
δύο ισχύων που υπολογίσθηκαν, δηλαδή 517.2in mP P W− = .

   Οι συνολικές απώλειες, όμως, αποτελούνται κατά κύριο λόγο από τις απώλειες χαλκού 
και  σιδήρου  του  κινητήρα,  των  οποίων  η  κατανομή  έχει  βρεθεί.  Στη  συνέχεια  θα 
υπολογισθούν τα συνολικά ποσά ισχύος που χάνονται λόγω κάθε ενός είδους απωλειών 
και  θα  αθροιστούν.  Με αυτό  τον  τρόπο θα λάβουμε  μία  προσέγγιση των συνολικών 
απωλειών,  την  οποία  θα  συγκρίνουμε  με  την  αναμενόμενη  ισχύ  τους.  Για  τον 
υπολογισμό των απωλειών σιδήρου θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της δεύτερης 
μεθόδου, η οποία είναι ακριβέστερη. Η ισχύς για κάθε είδος απωλειών βρίσκεται από το 
επιφανειακό  ολοκλήρωμα  της  πυκνότητάς  τους  πάνω  στην  περιοχή  που  αυτές 
εμφανίζονται πολλαλασιασμένο με το ενεργό μήκος 115L mm=  του κινητήρα. Έτσι για 
τις απώλειες χαλκού στο στάτη η ολοκλήρωση γίνεται πάνω στη συνολική επιφάνεια των 
τυλιγμάτων. 

      0.115 1618 186.1CuS Cu

windings

P L G dS W= ⋅ ⋅ = ⋅ =∫∫ (4.40)

   Για τις απώλειες χαλκού στο δρομέα ολοκληρώνουμε πάνω στη συνολική επιφάνεια 
των μπαρών αλουμινίου.

      0.115 1545 177.7CuR Cu

bars

P L G dS W= ⋅ ⋅ = ⋅ =∫∫ (4.41)

   Για τις απώλειες σιδήρου στο στάτη η ολοκλήρωση γίνεται πάνω στην επιφάνεια του 
πυρήνα.

      0.115 330 40FeS Fe

stator iron

P L G dS W
−

= ⋅ ⋅ = ⋅ =∫∫ (4.42)

   Τέλος για τις απώλειες σιδήρου του δρομέα ολοκληρώνουμε πάνω στην επιφάνεια του 
σιδήρου του δρομέα.

      0.115 41.8 4.8FeR Fe

rotor iron

P L G dS W
−

= ⋅ ⋅ = ⋅ =∫∫ (4.43)
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   Τα ποσά χαμένης ισχύος που οφείλονται σε κάθε ένα από τα παραπάνω είδη απωλειών 
απεικονίζονται διαγραμματικά στο σχήμα 4-21.

         

Σχήμα 4-21: Διαγραμματική αναπαράσταση ισχύος των απωλειών χαλκού και σιδήρου. 
  

   Οι συνολικές απώλειες προκύπτουν από την άθροιση των παραπάνω απωλειών.

      408.6losses CuS CuR FeS FeRP P P P P W= + + + = (4.44)

   Συγκρίνοντας την τιμή των συνολικών απωλειών της (4.44) με την αναμενόμενη τιμή 
517.2in mP P W− = ,  διαπιστώνουμε  πως  η  πρώτη  είναι  μικρότερη  και,  συγκεκριμένα, 

αποτελεί  το  79% της  δεύτερης.  Μία  τέτοια  διαφοροποίηση  είναι  αρκετά  λογική,  αν 
αναλογιστούμε  πως  οι  υπολογισθείσες  απώλειες  δε  συμπεριλαμβάνουν  τις  μηχανικές 
απώλειες  και  ένα  τμήμα  των  επιπρόσθετων  απωλειών  φορτίου.  Η  συμβολή  των 
απωλειών χαλκού και σιδήρου στις συνολικές υπολογισθείσες απώλειες  απεικονίζεται 
διαγραμματικά στο σχήμα 4-22.
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Σχήμα 4-22: Συμβολή κάθε είδους απωλειών στις συνολικές υπολογισθείσες απώλειες.

   Όπως αναμενόταν για τη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας υπό φορτίο με την οποία 
ασχολούμαστε, οι απώλειες χαλκού, τόσο στα τυλίγματα του στάτη όσο και στις μπάρες 
του δρομέα, αποτελούν το κυρίαρχο είδος απωλειών. Μόνες τους αποτελούν το 89% των 
συνολικών  υπολογισθεισών  απωλειών.  Το  υπόλοιπο  κλάσμα  αποδίδεται  κυρίως  στις 
απώλειες σιδήρου του στάτη, οι οποίες αγγίζουν το 9.8% των συνολικών απωλειών. Οι 
απώλειες  σιδήρου  του  δρομέα,  τέλος,  είναι,  όπως  προβλεπόταν,  ασήμαντες,  καθώς 
αντιστοιχούν  μόνο  στο  1.2%  της  πίτας  των  απωλειών.  Τα  παραπάνω  ποσοστά 
μειώνονται, όταν ληφθούν υπόψη και οι απώλειες του κινητήρα που δεν υπολογίσθηκαν, 
δηλαδή οι μηχανικές απώλειες και οι επιπρόσθετες απώλειες φορτίου. 

   Η  συνεισφορά  των  απωλειών  υστέρησης  και  των  απωλειών  δινορευμάτων  στις 
απώλειες σιδήρου βρίσκεται μετά από ολοκλήρωση της πυκνότητάς τους στο σίδηρο του 
στάτη και του δρομέα και πολλαπλασιασμό με το ενεργό μήκος του κινητήρα.
   

     0.115 207.8 23.9hS h

stator iron

P L G dS W
−

= ⋅ ⋅ = ⋅ =∫∫ (4.45)

      0.115 140 16.1eS e

stator iron

P L G dS W
−

= ⋅ ⋅ = ⋅ =∫∫ (4.46)

      0.115 20.1 2.3hR h

rotor iron

P L G dS W
−

= ⋅ ⋅ = ⋅ =∫∫ (4.47)

      0.115 21.6 2.5eR e

rotor iron

P L G dS W
−

= ⋅ ⋅ = ⋅ =∫∫ (4.48)

      
   Η συμβολή των απωλειών υστέρησης και δινορευμάτων στις απώλειες σιδήρου στο 
στάτη και στο δρομέα απεικονίζεται διαγραμματικά στο σχήμα 4-23.
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                                      (α)                                                                (β) 

Σχήμα 4-23: Συμβολή απωλειών υστέρησης και δινορευμάτων (α) στο στάτη και (β) στο 
δρομέα.

   Στο  δρομέα  οι  απώλειες  υστέρησης  και  δινορευμάτων  έχουν  σχεδόν  ισόποση 
συνεισφορά. Στο στάτη οι απώλειες  υστέρησης αποτελούν το 59.8% και οι  απώλειες 
δινορευμάτων το υπόλοιπο 40.2% των απωλειών σιδήρου.

   4.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

   Ο  υπολογισμός  των  απωλειών  του  κινητήρα  επιτρέπει  τον  προσδιορισμό  της 
παραγόμενης θερμότητας G ανά μονάδα όγκου στο εσωτερικό του κινητήρα και αποτελεί 
ίσως το σημαντικότερο βήμα για την επίλυση του θερμικού προβλήματος.  Μετά την 
ολοκλήρωσή  του  απομένει  να  προσδιορισθούν  και  οι  υπόλοιπες  παράμετροι  της 
εξίσωσης θερμικής αγωγής (4.1) πριν η εξίσωση αυτή επιλυθεί από το πρόγραμμα. Το 
θερμικό πρόβλημα επιλύεται ξεχωριστά για το στάτη και το δρομέα.

   4.4.1 ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΑΤΗ

   Το πρώτο βήμα για την εύρεση της κατανομής θερμοκρασίας είναι η δημιουργία ενός 
νέου γεωμετρικού μοντέλου για τη θερμική ανάλυση. Το μοντέλο αυτό για το στάτη 
προκύπτει  από το γεωμετρικό  μοντέλο ηλεκτρομαγνητικής  ανάλυσης,  δηλαδή από το 
μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της πυκνότητας ρεύματος  και της 
μαγνητικής επαγωγής. Από το μοντέλο εκείνο απομονώνεται ο στάτης και αφαιρείται η 
ηλεκτρική διέγερση. Η μόνη διέγερση που είναι επιθυμητή στη θερμική ανάλυση είναι, 
άλλωστε, η θερμική διέγερση, δηλαδή η κατανομή της παραγόμενης θερμότητας. Ένα 
νέο πλέγμα δημιουργείται, το οποίο περιέχει λιγότερους κόμβους από το προηγούμενο 
και το οποίο χαρακτηρίζει το θερμικό μοντέλο.
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   4.4.2 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΤΗ   

   Αφού απομονωθεί το υπό μελέτη τμήμα του κινητήρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 
στάτης, προσδιορίζονται οι θερμικές ιδιότητες των υλικών που το αποτελούν σύμφωνα 
με την ενότητα 4.2.1. Τα υλικά που περιλαμβάνονται στο στάτη είναι χαλκός, σίδηρος 
και  μονωτικό  χαρτί.  Παρακάτω  φαίνονται  οι  όλες  εισαχθείσες  ιδιότητες  (θερμική 
αγωγιμότητα  k,  ειδική θερμότητα  c και  πυκνότητα μάζας ρ),  αν και  για  ανάλυση σε 
μόνιμη θερμική κατάσταση λειτουργίας είναι απαραίτητη μόνο η θερμική αγωγιμότητα.
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   4.4.3 ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΤΗ

Πρέπει εν συνεχεία να προσδιορισθούν  οι οριακές συνθήκες του θερμικού προβλήματος, 
σύμφωνα με την ενότητα 4.2.2. Οι συνθήκες που εφαρμόζουμε είναι τύπου  Neumann 
(ενότητα 1.4.1), δηλαδή συνθήκες προσδιοριζόμενης θερμικής ροής. Εφαρμόζονται για 
τις δύο οριακές καμπύλες του μοντέλου του στάτη, στο εσωτερικό όριο με το διάκενο και 
στο  εξωτερικό  όριο  του  περιβλήματος.  Στις  καμπύλες  αυτές  προσδιορίζεται  ο 
συντελεστής μετάδοσης θερμότητας  h, η διερχόμενη θερμική ροή q και η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος.  Ως  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  θεωρούνται  οι  25o C ,  ενώ  ο 
συντελεστής h υπολογίζεται από τη σχέση (3.11) την οποία ξαναγράφουμε.

         
0.25

1.32 s fT T
h

D

− 
=  

 
            (4.52)

όπου ST  η θερμοκρασία της οριακής καμπύλης σε o C

fT  η θερμοκρασία του ρευστού με το οποίο συνορεύει η οριακή καμπύλη σε o C
και D η διάμετρος της καμπύλης σε m.

   Η εφαρμογή της  παραπάνω σχέσης για  την εύρεση του  συντελεστή  μετάδοσης  h 
απαιτεί τη γνώση της οριακής θερμοκρασίας του μοντέλου. Στο σημείο αυτό γεννιέται 
ένα εύλογο ερώτημα. Πώς είναι δυνατό να γνωρίζουμε τη θερμοκρασία αυτή πριν την 
ολοκλήρωση της θερμικής ανάλυσης; Η απάντηση είναι από πειραματικές μετρήσεις. Η 
προσομοίωση πρέπει κανονικά να συνοδεύεται από μετρήσεις, οι οποίες, αφενός, δίνουν 
στοιχεία απαραίτητα για τον προσδιορισμό παραμέτρων της και αφετέρου επαληθεύουν 
τα αποτελέσματά της [42-46].   
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   Μα,  αν  οι  πειραματικές  μετρήσεις  είναι  αναγκαίες  για  την  εκτέλεση  της 
προσομοίωσης,  ποιο είναι  το κέρδος που αποκομίζουμε από την προσομοίωση αυτή; 
Γιατί  δηλαδή  να  μην  περιορισθεί  η  ανάλυση  μόνο  σε  πειραματικές  μετρήσεις;  Η 
απάντηση είναι πως η θερμική ανάλυση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων δίνει 
μία πλήρη κατανομή θερμοκρασιών, κάτι που δεν επιτυγχάνεται με μετρήσεις. Έτσι, ενώ 
είναι  δυνατό  να   μετρηθούν  μεμονωμένες  θερμοκρασίες  με  χρήση  θερμοζευγών,  η 
κατανομή της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων τοποθέτησής τους παραμένει άγνωστη. 
Με χρήση, όμως θερμοζευγών τα οποία μετρούν τις οριακές θερμοκρασίες και με το 
πρόγραμμα να  υπολογίζει  την  κατανομή θερμοκρασίας  στο  εσωτερικό  του κινητήρα, 
λαμβάνουμε πολύ πιο ακριβή αποτελέσματα  

   Αλλά και στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες πειραματικές μετρήσεις για τον υπό 
μελέτη  κινητήρα,  όπως  στην  περίπτωσή  μας,  η  ανάλυση  με  τη  βοήθεια  του 
προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων μπορεί να μας δώσει χρήσιμα αποτελέσματα, 
βασισμένη  σε  κάποιες  εύλογες  παραδοχές  ή  εκτιμήσεις.  Έτσι,  στην  περίπτωση  του 
υπολογισμού  του  συντελεστή  μετάδοσης  θερμότητας  h,  ελλείψει  πειραματικών 
στοιχείων, χρησιμοποιούμε στη σχέση (4.52) μία λογική τιμή για τη θερμοκρασία ST  της 
οριακής καμπύλης για κάθε ένα από τα όρια  του μοντέλου [43].  Για την εξωτερική 

οριακή καμπύλη του στάτη προκύπτει από τη σχέση (4.52) για  67o
ST C= ,  25o

fT C=

και D=175mm: 6
2

19.2 10
W

h
mm K

−= ⋅ . Η εξερχόμενη θερμκή ροή από την καμπύλη αυτή 

προκύπτει πλέον σύμφωνα με το νόμο του Newton (1.24): 6
2

806.4 10
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q
mm

−= ⋅

   Η σχέση (4.52) δίνει το συντελεστή μετάδοσης όταν η μεταφορά θερμότητας από το 
ψυκτικό  γίνεται  ελεύθερα.  Για   εξαναγκασμένη  μεταφορά  ο  συντελεστής  μετάδοσης 
δίνεται από τη σχέση (3.12) συναρτήσει της ταχύτητας του ψύχοντος αέρα. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις  ο  συντελεστής  h είναι  πολλαπλάσιος  του  αντίστοιχου  συντελεστή  για 
ελεύθερη μεταφορά. Στο εσωτερικό όριο του στάτη, λόγω της κίνησης του αέρα του 
διακένου, θεωρούμε διπλάσιο συντελεστή  h από αυτόν που υπολογίζεται από τη σχέση 

(4.52)  για   73o
ST C= ,  25o

fT C=  και  D=110mm,  δηλαδή  6
2

63.2 10
W

h
mm K

−= ⋅ .  Η 

εξερχόμενη  θερμική  ροή από το στάτη στο διάκενο προκύπτει  στην περίπτωση αυτή 
6

2
3033.6 10

W
q

mm
−= ⋅ .

   Ένας διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης του δύσκολου προβλήματος της μεταφοράς 
θερμότητας  στο  διάκενο είναι  η  αντικατάσταση του αέρα του  διακένου  στο  θερμικό 
μοντέλο με ένα υλικό μέσο τέτοιας θερμικής αγωγιμότητας, ώστε η απαγόμενη με αγωγή 
θερμότητα να είναι ίση με αυτή που στην πραγματικότητα απάγεται με μεταφορά στο 
διάκενο.  Και  με  τη  χρήση  αυτής  της  έμμεσης  μεθόδου,  πάντως,  είναι  αναγκαίος  ο 
προσδιορισμός  μίας  οριακής  συνθήκης  στο  εξωτερικό  όριο  του  στάτη,  γεγονός  που 
σημαίνει πως ο υπολογισμός του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας στο όριο αυτό δεν 
παρακάμπτεται [47-50].   
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   4.4.4 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΑΤΗ

   Σε προηγούμενες  ενότητες  περιγράφηκε αναλυτικά  ο υπολογισμός  των απωλειών, 
δηλαδή των θερμικών  πηγών της  ανάλυσης στο στάτη.  Ο υπολογισμός  των πινάκων 
πυκνότητας απωλειών έγινε στο ηλεκτρομαγνητικό μοντέλο και τώρα πρέπει οι πίνακες 
αυτοί να εισαχθούν στο θερμικό μοντέλο, του οποίου το πλέγμα θυμίζουμε πως είναι 
διαφορετικό. Δύο πίνακες θερμότητας χρειάζεται να εισαχθούν στο θερμικό μοντέλο, οι 
οποίοι επιβάλλεται  να έχουν το ίδιο όνομα ΗΕΑΤ, αλλά διαφορετικό χαρακτηριστικό 
αριθμό. Ο πρώτος αφορά στις απώλειες χαλκού και προσδιορίζει τις τιμές πυκνότητας 
απωλειών  στα  τυλίγματα  του  στάτη  (ενότητα  4.3.1.1)  και  ο  δεύτερος  αφορά  στις 
απώλειες σιδήρου και προσδίδει τιμές πυκνότητας απωλειών στα στοιχεία σιδήρου του 
στάτη  (ενότητα  4.3.2.11).  Στη  θερμική  ανάλυση  πρέπει  να  επιλεγούν  αμφότεροι  ως 
πίνακες θερμικής διέγερσης.

  4.4.5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΤΗ
   
   Μετά  την  ολοκλήρωση  της  παραπάνω  διαδικασίας,  το  πρόγραμμα  διαθέτει  όσα 
στοιχεία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της θερμικής ανάλυσης. Αρχική συνθήκη 
δεν  είναι  απαραίτητο  να  προσδιορισθεί,  εφόσον  μελετάται  ο  κινητήρας  στη  μόνιμη 
θερμική  κατάσταση.  Μετά  την  εκτέλεση  της  θερμικής  ανάλυσης,  λαμβάνεται  η 
κατανομή της θερμοκρασίας στο στάτη, η οποία αποθηκεύεται σε έναν πίνακα με όνομα 
ΤΕΜΡ. Παριστάνοντας τον πίνακα γραφικά πάνω στο γεωμετρικό μοντέλο του στάτη, 
λαμβάνουμε το σχήμα 4-24.
 

Σχήμα 4-24: Κατανομή θερμοκρασίας στο στάτη.
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   Η θερμοκρασία στο στάτη, όπως προκύπτει από την παραπάνω κατανομή, κυμαίνεται 
από τους 67.1o C  έως τους 74.2o C  περίπου. Οι δύο αυτές τιμές παρατηρούνται στις δύο 
οριακές καμπύλες του μοντέλου του στάτη και ορίζουν ένα θερμοκρασιακό διάστημα 
7.1o C ,  το οποίο αντιστοιχεί  στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ τους. Η θερμοκρασία 
είναι  μέγιστη  στο  όριο  του  στάτη  με  το  διάκενο  και  ελαττώνεται  όσο  κινούμαστε 
ακτινικά προς το περίβλημα, ώσπου στο εξωτερικό όριο του στάτη ελαχιστοποιείται. Σε 
σχέση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος των 25o C  η ανύψωση της θερμοκρασίας 
του στάτη κυμαίνεται  από  42.1o C  έως  49.2o C .  Η θερμοκρασία διατηρείται  σχεδόν 
σταθερή κατά μήκος κάθε κυκλικού τόξου με κέντρο το κέντρο του άξονα του κινητήρα 
και ακτίνα μεταξύ των ακτίνων των οριακών τόξων του στάτη. Το γεγονός αυτό είναι 
φυσικό και αναμενόμενο, αφού τόσο η γεωμετρία του μοντέλου του στάτη, όσο και η 
κατανομή των απωλειών του, χαρακτηρίζονται από υψηλή αζιμουθιακή συμμετρία στη 
μόνιμη  κατάσταση  λειτουργίας  του  κινητήρα.  Στην  πραγματικότητα,  λοιπόν,  η 
πληροφορία που λαμβάνεται από την παραπάνω κατανομή μπορεί να συνοψισθεί στη 
γραφική αναπαράσταση της θερμοκρασίας συναρτήσει της ακτίνας του στάτη, πρώτον, 
για ακτίνα που διέρχεται μέσα από αυλάκωση (σχήμα 4-25) και, δεύτερον, για ακτίνα 
που διέρχεται μόνο μέσα από το σίδηρο, χωρίς να συναντά αυλάκωση (σχήμα 4-26). 

 

Σχήμα 4-25: Ακτινική κατανομή θερμοκρασίας στο στάτη όταν συναντάται αυλάκωση.

   Ο κατακόρυφος άξονας στο σχήμα 4-25 είναι ο άξονας της θερμοκρασίας σε o C  και ο 
οριζόντιος  ο  άξονας  της  ακτινικής  απόστασης  σε  cm.  Οι  δύο  τιμές  στον  τελευταίο 
αναπαρισθούν τις συντεταγμένες των σημείων για τα οποία έγινε το γράφημα. Ο ρυθμός 
μείωσης της θερμοκρασίας όσο κινούμαστε προς το περίβλημα είναι πιο μικρός στην 
περιοχή  των  τυλιγμάτων,  όπου  παράγεται  συνεχώς  θερμότητα,  ενώ  μεγαλώνει  στην 
περιοχή του μονωτικού. Η μεγάλη κλίση της θερμοκρασίας στο μονωτικό εξηγείται από 
το νόμο του Fourier (1.12), λαμβάνοντας υπόψη τη διατηρούμενη ακτινική θερμική ροή 
και  τη  μικρή  θερμική  αγωγιμότητα  του  μονωτικού  υλικού  (σχέση  4.51).  Λόγω  της 
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υψηλότερης  θερμοκρασίας,  αλλά  και  του  υψηλότερου  συντελεστή  μετάδοσης 
θερμότητας του διακένου, η απαγωγή θερμότητας γίνεται κυρίως από το εσωτερικό όριο 
του στάτη προς το διάκενο.  Στο εξωτερικό όριο η απαγόμενη θερμότητα είναι,  όπως 
είδαμε στην ενότητα 4.3.3, μικρότερη.

Σχήμα  4-26: Ακτινική  κατανομή  θερμοκρασίας  στο  στάτη  όταν  δεν  συναντάται 
αυλάκωση

   Από το σχήμα 4-26 παρατηρούμε πως η θερμοκρασία μειώνεται  σχεδόν γραμμικά 
πάνω σε μία ακτίνα που διέρχεται μόνο μέσω του σιδήρου. Αυτό εξηγείται από το νόμο 
του  Fourier (1.12) αν θεωρηθεί μικρή η εφαπτομενική θερμική ροή και ληφθεί υπόψη 
πως η ακτινική θερμική ροή είναι σταθερή και διέρχεται από μέσο με σταθερή θερμική 
αγωγιμότητα.  

   4.4.6 ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΡΟΜΕΑ

    Η διαδικασία για τη δημιουργία του θερμικού μοντέλου του δρομέα είναι ανάλογη με 
τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για το στάτη. Αυτή τη φορά απομονώνεται ο δρομέας 
και δημιουργείται νέο γεωμετρικό πλέγμα, το οποίο περιέχει λιγότερα στοιχεία από το 
αρχικό.
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   4.4.7 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΡΟΜΕΑ

   Ο δρομέας αποτελείται από τον πυρήνα σιδήρου και τις μπάρες αλουμινίου. Για τα δύο 
υλικά εισάγονται οι παρακάτω ιδιότητες.
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   4.4.8 ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΡΟΜΕΑ
  
    Για να υπολογίσουμε το συντελεστή μετάδοσης θερμότητας στο όριο δρομέα-διακένου 

εφαρμόζουμε  τη  σχέση  (4.52)  για  120o
ST C= ,   25o

fT C= και  D=110mm.  Για  να 

λάβουμε υπόψη την ταχύτητα του μέσου ψύξης, η οποία μάλιστα είναι μεγαλύτερη ως 
προς το δρομέα, θεωρούμε τετραπλάσιο συντελεστή από αυτόν που υπολογίζεται από 

τον  τύπο.  Έτσι  προκύπτει  6
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−= ⋅ . 

   4.4.9 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΡΟΜΕΑ

   Όπως και στο στάτη, έτσι και στο δρομέα, οι πίνακες πυκνότητας απωλειών πρέπει να 
εισαχθούν στο θερμικό μοντέλο. Ο πρώτος πίνακας αφορά στις απώλειες χαλκού στις 
μπάρες (ενότητα 4.3.1.2) και ο δεύτερος στις απώλειες  σιδήρου στο δρομέα (ενότητα 
4.3.2.11).  Οι πίνακες  αυτοί πρέπει να έχουν το ίδιο όνομα ΗΕΑΤ, αλλά διαφορετικό 
χαρακτηριστικό  αριθμό  και  λαμβάνονται  υπόψη  αμφότεροι  ως  πίνακες  θερμικής 
διέγερσης.

   4.4.10 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΕΑ

   Αφού εισαχθούν όλες οι απαραίτητες παράμετροι της εξίσωσης θερμικής αγωγής (4.1), 
εκτελείται  η  επίλυσή  της  για  τη  μόνιμη  θερμική  κατάσταση  και  λαμβάνεται  η 
θερμοκρασία  σε  κάθε  κόμβο  του  δρομέα.  Τα  αποτελέσματα  αποθηκεύονται  σε  έναν 
πίνακα με όνομα ΤΕΜΡ, ο οποίος δίνει  την κατανομή θερμοκρασίας  στο δρομέα αν 
απεικονιστεί πάνω στο μοντέλο (σχήμα 4-27).
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Σχήμα 4-27: Κατανομή θερμοκρασίας στο δρομέα.

   Η θερμοκρασία στο δρομέα, όπως προκύπτει από την παραπάνω κατανομή, κυμαίνεται 
από τους 101.8o C  έως τους 120o C  περίπου. Οι δύο αυτές τιμές παρατηρούνται στο όριο 
με τον άξονα και με το διάκενο αντίστοιχα και ορίζουν ένα θερμοκρασιακό διάστημα 
18.2o C , το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ τους. Η θερμοκρασία 
είναι  μέγιστη  στο  όριο  του  δρομέα  με  το  διάκενο  και  ελαττώνεται  όσο  κινούμαστε 
ακτινικά  προς  τον  άξονα,  δηλαδή  όσο  απομακρυνόμαστε  από  τις  μπάρες,  όπου 
πραγματοποιείται  η  κύρια  παραγωγή  θερμότητας.  Σε  σχέση  με  τη  θερμοκρασία  του 
περιβάλλοντος  των  25o C  η  ανύψωση  της  θερμοκρασίας  του  στάτη  κυμαίνεται  από 

76.8o C  έως  95o C .  Οι τιμές θερμοκρασίας που παρατηρούνται στο δρομέα είναι κατά 
πολύ υψηλότερες από αυτές του στάτη, γεγονός που οφείλεται,  κατά κύριο λόγο, στη 
μικρότερη  συνολική  επιφάνεια  απαγωγής  θερμότητας  του  δρομέα   Η  θερμοκρασία 
διατηρείται, όπως και στο στάτη, σχεδόν σταθερή κατά μήκος κάθε κυκλικού τόξου με 
κέντρο το κέντρο του άξονα του κινητήρα και ακτίνα μεταξύ των ακτίνων των οριακών 
τόξων του δρομέα. Η πληροφορία που λαμβάνουμε λοιπόν από το σχήμα 4-27 μπορεί να 
συνοψισθεί στα γραφήματα των σχημάτων  4-28 και 4-29, τα οποία απεικονίζουν την 
ακτινική μεταβολή της θερμοκρασίας για ακτίνα που διέρχεται και για ακτίνα που δεν 
διέρχεται μέσα από μπάρα αντίστοιχα.
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Σχήμα 4-28: Ακτινική κατανομή θερμοκρασίας στο δρομέα όταν συναντάται μπάρα.

   Από  το  σχήμα  4-28 διαπιστώνεται  πως  η  μεταβολή  της  θερμοκρασίας  είναι  πιο 
απότομη στο σίδηρο από ότι στις μπάρες. Αυτό εξηγείται από το νόμο του Fourier (1.12), 
δεδομένης  της  υψηλότερης  θερμικής  αγωγιμότητας  του  αλουμινίου  σε  σχέση  με  το 
σίδηρο (σχέσεις 4.53 και 4.54). 

Σχήμα 4-29: Ακτινική κατανομή θερμοκρασίας στο δρομέα όταν δεν συναντάται μπάρα.

   Παρατηρούμε από το σχήμα 4-29 πως η ακτινική μεταβολή της θερμοκρασίας στο 
σίδηρο δεν είναι γραμμική, γεγονός που μαρτυρά την ύπαρξη εφαπτομενικής θερμικής 
ροής από τις μπάρες αλουμινίου στο σίδηρο. Η αντίστοιχη εφαπτομενική ροή από το 
χαλκό στο σίδηρο του στάτη είναι μικρότερη λόγω της μικρής θερμικής αγωγιμότητας 
του μονωτικού υλικού και, έτσι, δεν επηρεάζει τη γραμμική μεταβολή της θερμοκρασίας 
ακτινικά διαμέσου του σιδήρου. 
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   Η απαγωγή θερμότητας στο δρομέα πραγματοποιείται μέσω της εξωτερικής επιφάνειάς 
του από τον αέρα του διακένου. Παρόλα αυτά υπενθυμίζεται πως θερμότητα ρέει από το 
σίδηρο του δρομέα και προς τον άξονα. Εκεί η θερμική ροή έχει αξονική κατεύθυνση, η 
οποία δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη στην παρούσα δυσδιάσταστη ανάλυση. Πρέπει 
επιπλέον να επισημανθεί πως οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο εσωτερικό του κινητήρα 
παρατηρούνται  στην  πράξη  στις  κεφαλές  των  τυλιγμάτων  του  στάτη  και  στους 
δακτυλίους των μπαρών του δρομέα [6,46]. Η εύρεση των θερμοκρασιών των τμημάτων 
αυτών,  παρόλα αυτά, υπερβαίνει  τις  δυνατότητες της παρούσας μελέτης και αποτελεί 
αντικείμενο  τρισδιάστατης  θερμικής  ανάλυσης.  Η κατανομή θερμοκρασίας  πάνω στο 
δυσδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων αποτελούσε το ζητούμενο της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας και η  εύρεσή της σηματοδοτεί την ολοκλήρωσή της εργασίας 
αυτής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

   5.1 ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ

   Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τιμές της θερμικής αγωγιμότητας  k για κάποια 
συνήθη υλικά [24].
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    5.2 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

   Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τιμές της ειδικής θερμότητας c για κάποια συνήθη 
υλικά [24].
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   5.3 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

   Ο  παρακάτω  πίνακας  περιλαμβάνει  τιμές  της  πυκνότητας  ρ  για  κάποια  συνήθη 
μέταλλα και κράματα [24].
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   5.4 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

   Ο βαθμός προστασίας ενός κινητήρα επηρεάζει την επιλογή του τρόπου ψύξης και 
συμβολίζεται με ΙΡΧΥ, όπου Χ, Υ ακέραιοι αριθμοί, των οποίων η σημασία φαίνεται 
στους παρακάτω πίνακες [24]. Για τον αριθμό Χ:

 και για τον αριθμό Υ:
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    5.5 ΒΑΘΜΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
   
   Ο βαθμός ψύξης ενός κινητήρα συμβολίζεται με ICXY, όπου Χ, Υ ακέραιοι αριθμοί, 
των οποίων η σημασία φαίνεται αντίστοιχα στους παρακάτω πίνακες [25]. 
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   5.6 ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 
   
   Στον πίνακα 5-1 φαίνονται οι κλάσεις μόνωσης που χαρακτηρίζουν τα μονωτικα υλικά 
των κινητήρων και οι αντίστοιχες μέγιστες επιτρεπτές τιμές θερμοκρασίας.
    

κλάση μέγιστη θερμοκρασία σε Κ

Y 363

A 378

E 393

B 403

F 428

H 453

C >453

Πίνακας 5-1: Κλάσεις μόνωσης και μέγιστες επιτρεπόμενες θερμοκρασίες.
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   5.7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

   Το παράθυρο διαλόγου μέσω του οποίου εισάγονται οι θερμικές ιδιότητες κάθε υλικού 
φαίνεται στο σχήμα 5-1.

       

Σχήμα 5-1: Εισαγωγή θερμικών ιδιοτήτων υλικού.

   Το παράθυρο διαλόγου μέσω του οποίου εισάγονται οι οριακές συνθήκες για όλες τις 
οριακές καμπύλες φαίνεται στο σχήμα 5-2.
 

       

Σχήμα 5-2: Εισαγωγή οριακών συνθηκών.
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   Ένα χρήσιμο εργαλείο απόδοσης τιμών σε μερικά ή όλα τα στοιχεία ή τους κόμβους 
του  μοντέλου  είναι  οι  πίνακες.  Οι  τιμές  που  θα  αποδοθούν  καθορίζονται  από  την 
έκφραση (expression), το αν θα αποδοθούν σε στοιχεία ή κόμβους καθορίζεται από τον 
τύπο του πίνακα (nodal, element), ενώ η επιλογή συγκεκριμένων ή όλων των κόμβων ή 
στοιχείων τους οποίους θα αφορά ο πίνακας προσδιορίζεται από τις επιλεγείσες περιοχές 
(regions). Η έκφραση μπορεί να αποτελείται συνήθως από μέτρα (amplitude) ή ακόμα 
και  μέσες  τιμές  (time average)  μεγεθών,  κάτι  που  καθορίζεται  από  την  αντίστοιχη 
επιλογή. Τέλος η έκφραση πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα (unit). Η 
μορφή  του  παραθύρου  δημιουργίας  του  πίνακα  αρχικών  θερμοκρασιών  φαίνεται  στο 
σχήμα 5-3.

Σχήμα 5-3: Δημιουργία πίνακα αρχικών θερμοκρασιών.

   
   Το όνομα του πίνακα θερμοκρασιών πρέπει αναγκαστικά να είναι ΤΕΜΡ και ο τύπος 
του  nodal,  αφού  οι  τιμές  θερμοκρασίας  αποδίδονται  σε  κόμβους  του  μοντέλου.  Αν 
επιλεγεί ως αρχική θερμοκρασία όλων των κόμβων η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τότε 
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ως  expression θα εισαχθεί ένας σταθερός αριθμός ίσος με τη θερμοκρασία αυτή και ως 
unit η μονάδα. Για να αποδώσουμε αυτή την αρχική θερμοκρασία στους κόμβους όλων 
των περιοχών, επιλέγουμε first region 1 και last region *. Στο επόμενο σχήμα (σχήμα 5-
4) φαίνεται η μορφή του παραθύρου δημιουργίας του πίνακα παραγόμενης θερμότητας.

Σχήμα 5-4: Δημιουργία πίνακα παραγόμενης θερμότητας. 

   Ο πίνακας  παραγόμενης  θερμότητας  πρέπει  υποχρεωτικά  να  ονομαστεί  ΗΕΑΤ.  Ο 
τύπος  του  ορίζεται  ως  element,  ώστε  η  υπολογισθείσα  θερμότητα  να  αποδοθεί  στο 
κέντρο  κάθε  στοιχείου.  Ως   expression εισάγουμε  την  έκφραση  υπολογισμού  των 
απωλειών και ως unit τη μονάδα ισχύος ανά μονάδα όγκου ή κάποια ισοδύναμη μονάδα 
μέτρησης.  Οι επιλεγείσες  περιοχές  πρέπει να είναι  αυτές στις  οποίες  εμφανίζονται  οι 
απώλειες που μας ενδιαφέρουν κάθε φορά. Για παράδειγμα για τη μελέτη των απωλειών 
χαλκού, ως regions επιλέγονται μόνο οι περιοχές των αγωγών του κινητήρα. Τέλος στον 
τύπο υπολογισμού της θερμότητας χρησιμοποιούνται συνήθως  πλάτη μεγεθών, οπότε 
ενεργοποιούμε την επιλογή amplitude. 
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   5.8 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   Για την εκτέλεση ηλεκτρομαγνητικής ανάλυσης σε ονομαστική κατάσταση λειτουργίας 
πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις. Καταρχήν πρέπει να εισαχθεί η  κατάλληλη 
συχνότητα  ολίσθησης στη  θέση  της  συχνότητας  50Hz,  δηλαδή  της  συχνότητας 
ολίσθησης  κατά  την  εκκίνηση  του  κινητήρα.  Η  συχνότητα  ολίσθησης  ονομαστικής 
κατάστασης υπολογίζεται από τη σχέση

      ( )slip slip s Nf n p n n p= ⋅ = − ⋅ ,

όπου slipf  η συχνότητα ολίσθησης σε Hz,

slipn  η ταχύτητα ολίσθησης σε  
s

στρ
,

p ο αριθμός των ζευγών πόλων του κινητήρα

sn  ο σύγχρονος αριθμός στροφών σε 
s

στρ
,

και Nn  ο ονομαστικός αριθμός στροφών σε 
s

στρ
.

Για  1500
minsn
στρ= ,  1425

minNn
στρ=  και  p=2  η  συχνότητα  ολίσθησης  προκύπτει 

2.5slipf Hz= .

   Κατά δεύτερον πρέπει  να αλλαχθούν οι  ρυθμίσεις  των  εξωτερικών κυκλωμάτων 
(external circuits).  Συγκεκριμένα  το  μήκος  (length)  των  αγωγών  των  τριών  φάσεων 
πρέπει να πολλαπλασιαστεί με το πηλίκο της συχνότητας ολίσθησης εκκίνησης προς την 
ονομαστική συχνότητα ολίσθησης, ενώ η ανά μονάδα αντίσταση (resistance per unit) των 
αγωγών πρέπει να διαιρεθεί με το πηλίκο αυτό. 
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   5.9 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

   Στο σχήμα 5-5 απεικονίζεται η καμπύλη των απωλειών σιδήρου ανά μονάδα μάζας στο 
στάτη  του  υπό  μελέτη  κινητήρα  συναρτήσει  της  μέγιστης  μαγνητικής  επαγωγής  για 
ονομαστική συχνότητα λειτουργίας.

      

Σχήμα 5-5: Καμπύλη απωλειών σιδήρου συναρτήσει της μαγνητικής επαγωγής.

   Στο σχήμα 5-6 φαίνεται η καμπύλη πρώτης μαγνήτισης του σιδήρου του υπό μελέτη 
κινητήρα. 

      

Σχήμα 5-6: Καμπύλη πρώτης μαγνήτισης.
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   Στο σχήμα 5-7 φαίνεται  η  καμπύλη της  σχετικής  μαγνητικής  διαπερατότητας  του 
σιδήρου του υπό μελέτη κινητήρα συναρτήσει του πλάτους του μαγνητικού πεδίου.

      

Σχήμα 5-7: Καμπύλη σχετικής μαγνητικής διαπερατότητας.

   Στο σχήμα 5-8 φαίνεται το θετικό τμήμα του βρόχου υστέρησης του σιδήρου του υπό 
μελέτη κινητήρα.

      

Σχήμα 5-8: Τμήμα βρόχου υστέρησης. 
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