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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία προσοµοιώθηκε ένας τριφασικός 

ασύγχρονος κινητήρας βραχυκυκλωµένου δροµέα, ισχύος 4 kW, συνδεσµολογίας 
αστέρα. Η προσοµοίωση έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος Opera 2-D της 
εταιρείας Vector Fields, το οποίο  χρησιµοποιεί τη  µέθοδο των πεπερασµένων 
στοιχείων για την επίλυση των µερικών διαφορικών εξισώσεων που περιγράφουν τη 
λειτουργία της µηχανής. 

Σκοπός της διπλωµατικής αυτής ήταν η βέλτιστη προσοµοίωση του κινητήρα 
µέσω του προαναφερθέντος προγράµµατος, ώστε να συµπίπτουν τα πειραµατικά 
αποτελέσµατα µε τα υπολογισθέντα και η απόδειξη ότι η τεχνική κατασκευής των 
αυλακώσεων δροµέα υπό κλίση επιφέρει µείωση των ανώτερων αρµονικών στα 
ηλεκτρικά µεγέθη του κινητήρα. 
  Στην αρχή σχεδιάστηκε η τοµή του ασύγχρονου κινητήρα στις δύο διαστάσεις 
έτσι ώστε να αναπαρασταθούν όσο το δυνατόν καλύτερα τα κατασκευαστικά µέρη 
του κινητήρα (στάτης, δροµέας, διάκενο) και µε όσο το δυνατόν λιγότερα (τριγωνικά) 
στοιχεία προς επίλυση.  
   Η προσοµοίωση έγινε για διάφορες τιµές σταθερών στροφών της ταχύτητας 
του δροµέα. Εξετάσθηκαν υγιή µοντέλα του κινητήρα αλλά και µοντέλα µε σφάλµα, 
όπως µε σπασµένη τη µία µπάρα του δροµέα. Παρουσιάσθηκαν γραφικά διάφορα 
µεγέθη όπως η τάση τροφοδοσίας, τα ρεύµατα στάτη αλλά και δροµέα, η ροπή 
εξόδου, η ταχύτητα περιστροφής και τέλος η ηλεκτρική γωνία. Μέσω των µεγεθών 
αυτών, επιβεβαιώσαµε τις πειραµατικές µετρήσεις που πήραµε στο εργαστήριο. 

 Τέλος, µέσω της ανάλυσης Fourier, επιβεβαιώσαµε την επιθυµητή µείωση 
στις ανώτερες αρµονικές σε ροπή και ρεύµατα όταν οι αυλακώσεις του δροµέα 
κατασκευάζονται υπό κλίση σε σχέση µε αυτές του στάτη. 
 



 

 

ABSTRACT 

In this diplomatic work a trifasic asynchronous star connected motor with 
power of 4kW was simulated. The simulation was accomplished by use of the Opera 
2-D program developed by (the company) vector Fields. The program uses the 
method of finite elements to solve the partial differential equations that describe the 
function of the machine. 

The purpose of this project was to optimize the simulation of the engine (by 
means of the abovementioned program), so as to coincide the experimental results 
with the calculated ones and to prove that the technical construction of skewing the 
slots of the rotor entails a reduction of the higher harmonics of the electrical values of 
the engine. 

At the beginning the intersection of the asynchronous motor was designed in 
two dimensions so that it best represents the components of the engine (stator, rotor, 
gap) with the less possible (triangular) elements to be solved. 

Then the simulation was done for various values of constant rotor speed. 
Healthy models of the motor were examined but also models with errors, such as with 
a broken rotor bar. Various values were presented graphically, such as supply voltage, 
stator and rotor currents, output torque, rotational speed and finally electrical angle. 
Through these values, the experimental measurements, that were done in the 
laboratory, were confirmed. 

Finally, using the analysis Fourier, it was confirmed that the higher harmonics 
of torque and currents are reduced when the rotor slots are skewed compared to those 
of the stator. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΑΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ [6] 

Οι ηλεκτρικές µηχανές µετατρέ!ουν την µηχανική ενέργεια σε 
ηλεκτρική (γεννήτριες) και αντίστροφα (κινητήρες) ή µετατρέ!ουν ηλεκτρική 
ενέργεια µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά σε ηλεκτρική διαφορετικών 
χαρακτηριστικών. Στην !αρούσα δι!λωµατική εργασία θα ασχοληθούµε µε 
έναν τριφασικό ασύγχρονο κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα, του ο!οίου 
οι αυλακώσεις βρίσκονται υ!ό κλίση σε σχέση µε αυτές του στάτη. 

Οι ασύγχρονοι κινητήρες χρησιµο!οιούνται κατά κόρον και 
ε!ικράτησαν στη βιοµηχανία γιατί είναι α!λοί στην κατασκευή και 
οικονοµικοί. Ακόµα είναι εύκολοι στη συντήρηση, ασφαλείς στη λειτουργία 
και έχουν καλό βαθµό α!όδοσης. ∆ιακρίνονται σε µονοφασικούς και 
τριφασικούς. Οι τριφασικοί υ!οδιαιρούνται σε δύο κύριες κατηγορίες, τους 
κινητήρες δακτυλιοφόρου και βραχυκυκλωµένου δροµέα.  

1.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  
ΜΗΧΑΝΗΣ [1,2,5,6] 

Μία ασύγχρονη µηχανή α!οτελείται α!ό δύο µέρη, ένα ακίνητο !ου 
λέγεται στάτης και ένα κινητό !ου λέγεται δροµέας και βρίσκεται στο 
εσωτερικό της µηχανής. Παρακάτω φαίνεται η τοµή ενός ασύγχρονου 
κινητήρα. 

 

Σχ. 1.1 Τοµή ασύγχρονου κινητήρα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1


-Ασύγχρονες Μηχανές-  -Κεφάλαιο 1- 

- 2 - 

 

§ Στάτης 

Ο στάτης φέρει στο εσωτερικό του µέρος αυλακώσεις µέσα στις ο!οίες 
το!οθετείται το τριφασικό τύλιγµα, τα έξι άκρα των τριών φάσεων του ο!οίου 
καταλήγουν σε έξι ακροδέκτες στο !άνω µέρος της µηχανής. Για να 
ε!ιτύχουµε την εκάστοτε συνδεσµολογία αστέρα ή τριγώνου, συνδέουµε 
κατάλληλα τους ακροδέκτες αυτούς µε λαµάκια ό!ως φαίνoνται στο 
!αρακάτω σχήµα. 

 

Σχ. 1.2 Πινακάκι ακροδεκτών τυλίγµατος στάτη ασύγχρονου κινητήρα 

§ ∆ροµέας 

Οι ε!αγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε την 
κατασκευαστική δοµή του δροµέα τους: σε κινητήρες µε βραχυκυκλωµένο 
δροµέα ή κλωβό (squirrel cage rotor) και σε κινητήρες µε δακτυλιοφόρο δροµέα 
(wound rotor). Και στις δύο κατηγορίες η σύνδεση µεταξύ δροµέα και του 
στάτη δεν είναι ηλεκτρική, αλλά µαγνητική. 
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Α) Ασύγχρονη µηχανή βραχυκυκλωµένου δροµέα/κλωβού. 

Ο δροµέας των κινητήρων αυτών α!οτελείται α!ό ελάσµατα 
µονωµένα µεταξύ τους, τα ο!οία !ροσαρµόζονται στον άξονα. Τα ελάσµατα 
φέρουν οδοντώσεις, οι ο!οίες σχηµατίζουν αυλάκια κατά µήκος του δροµέα. 
Η γεωµετρική αυτή µορφή των αυλακώσεων καθορίζει την ηλεκτρική 
συµ!εριφορά του κινητήρα, δηλαδή τη χαρακτηριστική ταχύτητας– ρο!ής. 
Στα αυλάκια αυτά το!οθετούνται ράβδοι α!ό χαλκό ή ορείχαλκο, τα άκρα 
των ο!οίων συνδέονται µεταξύ τους µε δακτυλίους βραχυκύκλωσης (shorting 
rings). Έτσι, σχηµατίζεται το τύλιγµα κλωβού του δροµέα.  

Στους ε!αγωγικούς κινητήρες µικρής ισχύος χρησιµο!οιούµε 
αλουµίνιο αντί του χαλκού. Στην !ερί!τωση αυτή, οι δακτύλιοι 
βραχυκύκλωσης και τα !τερύγια εξαερισµού χυτεύονται µαζί µε τους 
αγωγούς του κλωβού, οι ο!οίοι δεν είναι µονωµένοι ως !ρος το σίδηρο του 
δροµέα. Όµως, τα ρεύµατα κυκλοφορούν κυρίως α!ό τον κλωβό, καθώς η 
αγωγιµότητα του αλουµινίου είναι !ολύ µεγαλύτερη α!ό εκείνη του σιδήρου. 
Οι κινητήρες αυτού του τύ!ου είναι και οι !ιο διαδεδοµένοι. [1,6] 

 

 

(α) 
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(β) 

Σχ. 1.3 Τριφασικός ε!αγωγικός κινητήρας µε βραχυκυκλωµένο κλωβό. 
∆ιακρίνονται τα !αρακάτω µέρη:  
α) 1- Πτερύγια ψύξης του στάτη, 2– Ελάσµατα του στάτη και το τύλιγµα, 3– 
∆ροµέας, 4– Άξονας, 5, 9 –Κέλυφος, 6,7– Ρουλεµάν, 8– Ανεµιστήρας, 10– 
Κιβώτιο ηλεκτρικής σύνδεσης. 
β) Λε!τοµερής σχεδιαστική καταγραφή των ε!ιµέρους τµηµάτων του 
κινητήρα 
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Β) Ασύγχρονη µηχανή δακτυλιοφόρου δροµέα  

Ο δροµέας των ε!αγωγικών κινητήρων µε δακτυλιοφόρο δροµέα φέρει 
αυλακώσεις, µέσα στις ο!οίες το!οθετείται ένα τριφασικό τύλιγµα, αντίστοιχο 
µ’ εκείνο του στάτη. Οι τρεις φάσεις του τυλίγµατος στο δροµέα συνδέονται 
σχεδόν !άντα σε αστέρα. Τα τρία άκρα του τυλίγµατος αστέρα καταλήγουν 
σε ισάριθµους δακτυλίους, !ου φέρει ο δροµέας. Μέσω των δακτυλίων και 
των ψηκτρών !ου εφά!τονται σ’ αυτούς, είναι δυνατή η σύνδεση 
ρυθµιστικών αντιστάσεων στο τύλιγµα του δροµέα. Με τον τρό!ο αυτό 
ε!ιτυγχάνεται η τρο!ο!οίηση της χαρακτηριστικής ταχύτητας– ρο!ής του 
κινητήρα, ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας. [1,6] 

 

Σχ. 1.4 Ε!αγωγικός κινητήρα δακτυλιοφόρου δροµέα σε τοµή 
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1.3 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ [1,2] 

Στο στάτη της µηχανής εφαρµόζεται τριφασικό σύστηµα τάσεων µε 
α!οτέλεσµα οι αγωγοί του στάτη να διαρρέονται α!ό τριφασικό σύστηµα 
ρευµάτων. Αυτά τα ρεύµατα !αράγουν το !εδίο του στάτη Bs !ου 
!εριστρέφεται µε τη λεγόµενη σύγχρονη ταχύτητα η ο!οία δίνεται α!ό τον 
!αρακάτω τύ!ο. 

p
f

ns

⋅
=

120
 σε rpm 

ό!ου  ns: η ταχύτητα του στάτη (synchronous stator speed) σε rpm 

            f: η ηλεκτρική συχνότητα σε Hz 

           p: ο αριθµός των !όλων της µηχανής  

Η τάση στα άκρα των αγωγών του δροµέα !ροκαλείται α!ό τη σχετική 
κίνηση του δροµέα ως !ρος το µαγνητικό !εδίο του στάτη. Το ρεύµα του 
δροµέα !ροκαλεί το αντίστοιχο µαγνητικό !εδίο του δροµέα Br. 

Στους σύγχρονους κινητήρες, η ταχύτητα !εριστροφής του δροµέα 
είναι ίση µε την ταχύτητα !εριστροφής του µαγνητικού !εδίου του στάτη. 
Αντίθετα, στους ασύγχρονους κινητήρες, η ταχύτητα του δροµέα είναι !άντα 
µικρότερη α!ό τη σύγχρονη ταχύτητα (α!ό εκεί !ροέρχεται και ο όρος 
ασύγχρονοι κινητήρες) και εξαρτάται α!ό το µέγεθος του φορτίου !ου είναι 
συνδεδεµένο στον άξονα της µηχανής. Αν η ταχύτητα του δροµέα ήταν ίση µε 
τη σύγχρονη ταχύτητα του στάτη δε θα υ!ήρχε σχετική κίνηση των αγωγών 
του δροµέα ως !ρος το µαγνητικό !εδίο του στάτη και δε θα ανα!τυσσόταν 
τάση εξ’ ε!αγωγής στα άκρα τους. Για να εκφράσουµε αυτή τη διαφορά των 
ταχυτήτων στάτη και δροµέα χρησιµο!οιούµε ένα νέο µέγεθος !ου λέγεται 
ολίσθηση, ο τύ!ος της ο!οίας φαίνεται !αρακάτω. 

 

s r s r

s s

n n
s

n
ω ω
ω

− −
= =  
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ό!ου  s: η ολίσθηση (slip) , αδιάστατο µέγεθος 

           ns: η σύγχρονη ταχύτητα του στάτη (synchronous stator speed) σε rpm 

           nr: η ταχύτητα του δροµέα (rotor speed) σε rpm 

           ωs: η σύγχρονη γωνιακή ταχύτητα του στάτη  σε rad/sec 

           ωr: η γωνιακή ταχύτητα του δροµέα  σε rad/sec 

Η ολίσθηση s κυµαίνεται µεταξύ 0 και 1 (συνήθως µεταξύ 0.01 και 0.05). 
 
Η συχνότητα των ρευµάτων !ου ε!άγονται στο δροµέα δίνονται α!ό τον 
τύ!ο 
 

fsf r ⋅=  
 

ό!ου  fr: η συχνότητα των ρευµάτων του δροµέα σε Hz 

           s: η ολίσθηση (slip) , αδιάστατο µέγεθος           

           f: η ηλεκτρική συχνότητα σε Hz 

 

Η ηλεκτρική γωνία συνδέεται µε τη µηχανική µέσω της σχέσης  

mechel

p θθ ⋅=
2  

ό!ου  p: ο αριθµός των !όλων 

∆ηλαδή, ένας κύκλος τάσης, !ου αντιστοιχεί σε 360ο, !αράγεται κάθε φορά 
!ου ένα ζεύγος !όλων !ερνά α!ό ένα τύλιγµα στάτη. 

Η µηχανή µε την ο!οία δουλεύουµε έχει 4 !όλους άρα ο τύ!ος γίνεται: 

mechel θθ ⋅= 2  [2] 
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1.4 ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΡΟΠΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ [2] 

Ο ε!αγωγικός κινητήρας συχνά ονοµάζεται και στρεφόµενος 
µετασχηµατιστής. Ό!ως σ’ ένα µετασχηµατιστή, το !ρωτεύον τύλιγµα (του 
στάτη) ε!άγει κά!οια τάση στο δευτερεύον τύλιγµα (του δροµέα). Όµως σ’ 
έναν κανονικό µετασχηµατιστή, η ηλεκτρική ισχύς εξόδου είναι η ισχύς στο 
δευτερεύον τύλιγµα. Στον ε!αγωγικό κινητήρα το δευτερεύον τύλιγµα (ο 
δροµέας) είναι βραχυκυκλωµένο και έτσι δεν εµφανίζεται ηλεκτρική ισχύς 
στην έξοδο της µηχανής. Η ισχύς εξόδου του κινητήρα είναι µηχανική. 
Παρακάτω φαίνεται το διάγραµµα ροής ισχύος ενός ε!αγωγικού κινητήρα. 

 
Σχ. 1.5 ∆ιάγραµµα ροής ισχύος 

 
Όσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα !εριστροφής του κινητήρα τόσο 

µεγαλύτερες είναι οι α!ώλειες τριβών, εξαερισµού και οι κατανεµηµένες 
α!ώλειες και τόσο λιγότερες είναι οι α!ώλειες !υρήνα. Οι τρεις !ροηγούµενες 
κατηγορίες α!ωλειών συνήθως !ροστίθενται και ονοµάζονται α!ώλειες 
!εριστροφής (rotational losses). Οι συνολικές α!ώλειες !εριστροφής 
θεωρούνται σταθερές καθώς µεταβάλλεται η ταχύτητα αφού οι ε!ιµέρους 
α!ώλειες µεταβάλλονται σε αντίθετη κατεύθυνση. 

 
Η α!όδοση ενός ε!αγωγικού κινητήρα δίνεται α!ό τον τύ!ο: 
 

100% 100% 100%
3 cos3 cos

out r r

in L L
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ω ωη
φφ

⋅ ⋅
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ενώ η ε!αγόµενη ρο!ή της µηχανής δίνεται α!ό τον τύ!ο: έ

s

P
M διακ νου

επαγ ω
=  
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Εάν ο δροµέας !εριστρέφεται µε ορισµένη ταχύτητα και αυξηθεί το 
φορτίο, τότε θα αυξηθεί η ολίσθηση, δηλαδή θα µειωθεί ο αριθµός των 
στροφών. Το ρεύµα εξ ε!αγωγής και µέσω αυτού και η ρο!ή, αυξάνεται. Η 
αύξηση αυτή γίνεται µέχρι ενός ορισµένου σηµείου, το ο!οίο ονοµάζεται 
σηµείο ανατρο!ής, η δε αντιστοιχούσα ρο!ή λέγεται ρο!ή ανατρο!ής και η 
αντίστοιχη ολίσθηση ονοµάζεται ολίσθηση ανατρο!ής. Πέρα α!ό το σηµείο 
αυτό η ρο!ή µειώνεται, έτσι η ρο!ή ανατρο!ής είναι η µέγιστη δυνατή ρο!ή 
της ασύγχρονης µηχανής. Η !εριοχή α!ό το συγχρονισµό µέχρι το σηµείο 
ανατρο!ής λέγεται !εριοχή ευστάθειας. Στην !εριοχή αυτή η ασύγχρονη 
µηχανή συµ!εριφέρεται, µε µεγάλη !ροσέγγιση, ό!ως µια µηχανή συνεχούς 
ρεύµατος !αραλλήλου διεγέρσεως. Το σχήµα 1.6 !αρουσιάζει τη γραφική 
!αράσταση ρο!ής- στροφών. [1,2] 

 

 
Σχ. 1.6 Χαρακτηριστική ρο!ής- ταχύτητας !εριστροφής 
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1.5 SKEWING [1,2,9,10] 

Στις ασύγχρονες µηχανές οι ανώτερες αρµονικές του µαγνητικού 
!εδίου του στάτη και του δροµέα δηµιουργούν µαζί ρο!ές και δυνάµεις, οι 
ο!οίες είναι ε!ιβλαβείς για τις ασύγχρονες µηχανές και δηµιουργούν 
!ροβλήµατα κατά την εκκίνηση των κινητήρων µε κλωβό. Πιο συγκεκριµένα, 
οι  ανώτερες αρµονικές του στάτη και του δροµέα δηµιουργούν: 

 
α) Ασύγχρονες ανώτερες ρο!ές  οι ο!οίες !ροστίθενται στη ρο!ή της βασικής 
αρµονικής και !ροκαλούν !αραµόρφωση της καµ!ύλης M=f(s). 

Μια ανώτερη αρµονική έχει το δικό της αριθµό ζευγών !όλων. Έτσι η 
αρµονική της τάξης ν έχει ν*p ζεύγη !όλων, ό!ου p είναι τα ζεύγη των !όλων 
της βασικής αρµονικής. Μεταξύ των αρµονικών του στάτη και του δροµέα 
υ!άρχουν µερικές, των ο!οίων τα ζεύγη !όλων είναι ίσα και στρέφονται µε 
την ίδια ταχύτητα σχετικά !ρος το στάτη, ανεξάρτητα α!ό την ταχύτητα του 
δροµέα. Η κατάσταση αυτή είναι δυνατή µόνον όταν η συγκεκριµένη 
αρµονική του δροµέα, !ου θέλουµε να εξετάσουµε, !ροέρχεται α!ό τη µία 
αρµονική του στάτη µε την ο!οία ταυτίζεται ως !ρος τον αριθµό ζευγών 
!όλων και την ταχύτητα. Τότε λέµε ότι µεταξύ αυτών υ!άρχει ε!αγωγική 
ζεύξη. 

Οι αρµονικές του είδους !ου αναφέραµε δηµιουργούν µια 
ηλεκτροµαγνητική ρο!ή, ό!ως ακριβώς συµβαίνει και µε τις βασικές 
αρµονικές. Ό!ως γνωρίζουµε το !εδίο του στάτη δηµιουργεί ένα !εδίο στο 
δροµέα, το ο!οίο σχετικά !ρος το στάτη στρέφεται µε τη σύγχρονη ταχύτητα 
ανεξάρτητα α!ό τη γωνιακή ταχύτητα του δροµέα και έχει τον ίδιο αριθµό 
ζευγών !όλων. Ε!ειδή λοι!όν η συµ!εριφορά των !εδίων και στις δύο 
!ερι!τώσεις είναι όµοια, ονοµάζουµε τις ρο!ές !ου !ροέρχονται α!ό 
αρµονικές του είδους αυτού ασύγχρονες ανώτερες ρο!ές. Οι ρο!ές αυτές 
!ροστίθενται στη ρο!ή της βασικής αρµονικής και έτσι !ροκύ!τει κά!οια 
!αραµόρφωση της γνωστής χαρακτηριστικής καµ!ύλης M=f(s).  

Στο σχήµα 1.7 βλέ!ουµε τις ρο!ές για ν=1, ν=5 και ν=7 καθώς και το 
άθροισµα αυτών. Παρατηρούµε ότι στην εκκίνηση δηµιουργείται µια 
διατάραξη στη ρο!ή της βασικής αρµονικής, η ο!οία είναι δυνατό να 
συγκρατήσει τη µηχανή, όταν ο άξονας είναι συνδεδεµένος µε φορτίο. 
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Σχήµα 1.7  Ασύγχρονες ανώτερες ρο!ές τάξεως ν=5 και ν=7 

β) Σύγχρονες ανώτερες ρο!ές οι ο!οίες !ροσ!αθούν να κρατήσουν το δροµέα 
σε µία σταθερή ταχύτητα, η ο!οία µ!ορεί να είναι και µηδέν. Αυτό σηµαίνει 
ότι αν εµφανιστούν κατά την ηρεµία είναι δυνατόν να εµ!οδίσουν την 
εκκίνηση. 

Εάν ο αριθµός ζευγών !όλων µιας ανώτερης αρµονικής του δροµέα 
είναι ακριβώς ίσος µε τον αριθµό ζευγών !όλων µιας αρµονικής του στάτη, 
αλλά η !ρώτη δεν !ροέρχεται α!ό τη δεύτερη, τότε οι δύο αυτές αρµονικές 
έχουν διαφορετικές ταχύτητες και δηµιουργούν µια ταλαντευόµενη ρο!ή. Η 
συχνότητα της ταλάντωσης αυτής είναι ίση µε τη διαφορά των συχνοτήτων 
των δύο αρµονικών. Ε!ειδή η συχνότητα των αρµονικών του δροµέα 
εξαρτάται α!ό την ταχύτητα του δροµέα, έ!εται ότι και η συχνότητα των 
ταλαντευόµενων ανώτερων ρο!ών µεταβάλλεται, όταν µεταβάλλεται η 
ταχύτητα του δροµέα.  

Εάν συµβεί οι δύο ανώτερες αρµονικές να στρέφονται µε την ίδια 
ταχύτητα, τότε η ρο!ή αυτών α!οκτάει συχνότητα µηδέν, δηλαδή 
δηµιουργείται µια σταθερή ρο!ή, της ο!οίας το µέγεθος εξαρτάται α!ό τη 
γωνία µεταξύ των δύο αρµονικών, ό!ως συµβαίνει στη σύγχρονη µηχανή. Για 
το λόγο αυτό λέµε ότι, οι δύο αρµονικές του είδους !ου αναφέραµε 
σχηµατίζουν µια σύγχρονη ανώτερη ρο!ή. Η σύγχρονη ρο!ή !ροσ!αθεί να 
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κρατήσει το δροµέα σε µια σταθερή ταχύτητα, η ο!οία µ!ορεί να είναι µηδέν, 
δηλαδή βρισκόµαστε σε κατάσταση ηρεµίας, ή σε µία άλλη ταχύτητα. Οι 
σύγχρονες ρο!ές !ου εµφανίζονται στην ηρεµία είναι ε!ικίνδυνες, διότι είναι 
δυνατό να εµ!οδίσουν την εκκίνηση. Στο σχήµα 1.8 βλέ!ουµε τις δύο 
!ερι!τώσεις σύγχρονων ρο!ών. 
 

 
(α)     (β) 

Σχήµα 1.8 Σύγχρονες ανώτερες ρο!ές α) κατά την ηρεµία και β) κατά την 
κίνηση 

 
Οι σύγχρονες ανώτερες ρο!ές είναι δυνατό να !ροστίθενται ή να 

αφαιρούνται α!ό τη ρο!ή των βασικών αρµονικών. Αυτό εξαρτάται α!ό το 
εάν οι συνεργαζόµενες ανώτερες αρµονικές στρέφονται κατά την ίδια φορά ή 
κατ’ αντίθετη. 

 
γ) ∆υνάµεις ανώτερων αρµονικών οι ο!οίες !ροκαλούν έλξη µεταξύ στάτη 
και δροµέα, µε α!οτέλεσµα κά!οια τµήµατα της µηχανής να ταλαντεύονται. 

Όταν δύο ανώτερες αρµονικές του στάτη ή δύο του δροµέα, ή µία του 
στάτη και µία του δροµέα, των ο!οίων οι τάξεις µεγέθους διαφέρουν κατά 1 
και οι ο!οίες έχουν αντίθετη φορά !εριστροφής, αλληλε!ιδράσουν, τότε 
δηµιουργείται µια άλλη κύµανση µε ηµιτονοειδή διαµόρφωση !λάτους. Αυτή 
!ροκαλεί δυνάµεις ανάλογες του τετραγώνου της ε!αγωγής. Σε δύο 
διαµετρικά το!οθετηµένα σηµεία !αρουσιάζεται, στο µεν ένα σηµείο ένα 
µέγιστο και στο δε άλλο ένα ελάχιστο, ώστε συνολικά να ε!ικρατεί έλξη !ρος 
µία κατεύθυνση. Το σχήµα 1.9 α!οδίδει την κατανοµή των κυµατοειδών 
δυνάµεων για µερικές αρµονικές.  
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Σχήµα 1.9 ∆υνάµεις λόγω ανώτερων αρµονικών σε ασύγχρονη µηχανή 

 

Οι δυνάµεις αυτές αναγκάζουν µερικά τµήµατα της µηχανής να 
ταλαντεύονται και έτσι να !ροκαλείται θόρυβος. Όταν η συχνότητα των 
ταλαντευόµενων δυνάµεων είναι ίση µε την ιδιοσυχνότητα των τµηµάτων της 
µηχανής !ου !άλλονται, ο θόρυβος γίνεται ιδιαίτερα ισχυρός. Λόγω της 
κατανοµής των δυνάµεων αυτών ο κυκλικός στάτης τείνει να !αραµορφωθεί. 
Ε!ίσης ο άξονας τείνει να λυγίσει. Εκτός αυτών έχουµε µια ακόµη 
!αραµόρφωση της ρο!ής, ό!ως φαίνεται στο σχήµα 1.10, διότι οι ταλαντώσεις 
των µηχανικών τµηµάτων σ!αταλούν ορισµένη ενέργεια. [1] 

 
 

 
Σχήµα 1.10 Ε!ίδραση των ταλαντευόµενων δυνάµεων ε!ί της ρο!ής µιας 

ασύγχρονης µηχανής 
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Ο σχεδιασµός των ηλεκτρικών µηχανών !ολλές φορές !εριλαµβάνει 

κά!οια κλίση στις αυλακώσεις του στάτη ή του δροµέα. Η τεχνική αυτή στα 
αγγλικά ονοµάζεται skewing, και για ευκολία !ολλές φορές θα 
χρησιµο!οιήσουµε τον όρο αυτόν στα αγγλικά στην !αρούσα εργασία. 

Η τεχνική αυτή καλείται να αντιµετω!ίσει τις ανώτερες αρµονικές του 
!εδίου της µηχανής, οι ο!οίες δηµιουργούν τα !αρακάτω ανε!ιθύµητα 
φαινόµενα: 
§ ρο!ές αλληλε!ίδρασης µεταξύ δροµέα και στάτη (cogging torque), 
§ διακυµάνσεις στη ρο!ή (σύγχρονες και ασύγχρονες ανώτερες ρο!ές),  
§ δονήσεις και θόρυβο.  

Στις ε!αγωγικές µηχανές µε κλωβό, κατασκευάζονται υ!ό κλίση οι 
µ!άρες του κλωβού ώστε να µειωθούν οι ανώτερες αρµονικές του µαγνητικού 
!εδίου !ου ανα!τύσσεται στη µηχανή. Στις σύγχρονες µηχανές µόνιµου 
µαγνήτη, οι ρο!ές αλληλε!ίδρασης µεταξύ δροµέα και στάτη (cogging 
torque) µειώνονται κυρίως µε κλίση των αυλακώσεων του στάτη.  

Α!ό την άλλη µεριά, η τεχνική αυτή µ!ορεί να έχει και ανε!ιθύµητα 
α!οτελέσµατα, καθώς µ!ορεί να ε!αχθεί ένα ηλεκτρικό !εδίο στη διεύθυνση 
του άξονα z, οδηγώντας στη δηµιουργία ε!ι!ρόσθετων ρευµάτων όταν οι 
µ!άρες του δροµέα δεν είναι ε!αρκώς µονωµένες. 

 
Παρακάτω φαίνονται διάφοροι τρό!οι κατασκευής των τυλιγµάτων 

δροµέα. 

 

Σχ. 1.11 ∆ιαµόρφωση αυλακώσεων δροµέα ασύγχρονης µηχανής 
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Στη µηχανή µε την ο!οία θα ασχοληθούµε ο δροµέας έχει την 
!αρακάτω µορφή, δηλαδή οι αυλακώσεις του !αρουσιάζουν µία οµοιόµορφη 
κλίση σε σχέση µε αυτές του στάτη. 

 

Σχ. 1.12 ∆ροµέας ασύγχρονης µηχανής βραχυκυκλωµένου κλωβού 

Σε µηχανές µε κλίση στις αυλακώσεις του δροµέα η ηλεκτροµαγνητική 
δύναµη !ου ε!άγεται στο δροµέα !ολλα!λασιάζεται µε το λεγόµενο 
συντελεστή κλίσης (skewing factor) ή διαφορετικά, η ένταση του µαγνητικού 
!εδίου !ου δηµιουργείται στο διάκενο α!ό το ρεύµα του δροµέα ελαττώνεται 
κατά τον ίδιο !αράγοντα χν. Ο !αράγοντας αυτός συµ!εριλαµβάνεται στους 
!αράγοντες των τυλιγµάτων και !ρέ!ει να ληφθεί υ!’ όψιν στους 
υ!ολογισµούς. Για ανώτερες αρµονικές τάξης ν υ!ολογίζεται α!ό τον 
!αρακάτω τύ!ο: 

2

2
sin

π
τ
αν

π
τ
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χν

p

p











=  
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Σχ. 1.13 Για τον υ!ολογισµό του συντελεστή κλίσης 

Στην !ράξη η γωνία του skewing, α, είναι τυ!ικά µικρή, !ερί!ου ίση 
µε το βήµα των αυλακώσεων (pitch slot), δηλαδή την α!όσταση µεταξύ των 
αυλακώσεων του δροµέα ό!ως φαίνεται στο !αρακάτω σχήµα. 

Σχ.1.14 Προσδιορισµός της γωνίας skew µιας αυλάκωσης δροµέα 
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Η µαγνητική ε!αγωγή µιας ηλεκτρικής µηχανής είναι ανάλογη !ρος 
το τετράγωνο των των σ!ειρών του !ηνίου. Για µηχανή µε ευθείες αυλακώσεις 

έχουµε: 
2

1ξ⋅= CLm , ό!ου C  µία σταθερά !ου εξαρτάται α!ό τα τυλίγµατα 

και τη γεωµετρία της µηχανής. Καθώς ο συντελεστής κλίσης συµ!εριφέρεται 
σαν ένα συντελεστή τυλίγµατος στους υ!ολογισµούς, η µαγνητική ε!αγωγή 
της ίδιας µηχανής αλλά µε µ!άρες δροµέα υ!ό κλίση αυτή τη φορά είναι 

( )2' 2
1m v m mL C L Lνχ ξ χ= = ⋅ p . Η διαφορά τους αντι!ροσω!εύει την 

ε!αγωγή κλίσης (skew inductance) και δίνεται α!ό τον τύ!ο: 

mmmm LLLLL ⋅=⋅−=−= χχ σχ )1( 2'
 

Άρα ο συντελεστής διαρροής (leakage factor) είναι: 
21 χσ χ −=  

 Στο σχήµα 1.15 βλέ!ουµε την αµοιβαία ε!αγωγή µεταξύ της φάσης α 
του στάτη και του βραχυκυκλωµένου κυλώµατος δροµέα 1 για 4 διαφορετικές 
!ερι!τώσεις (a-d) για µία ε!αγωγική µηχανή ισχύος 3hp=2,24 kW υ!ό 
τριφασική τάση τροφοδοσίας 230V. Μια µεγένθυση ενός µέρους των 
σχηµάτων 1.15-a και 1.15-c φαίνεται στο σχήµα 1.16. 

 

Σχ. 1.15 ∆ιαγράµµατα αµοιβαίας ε!αγωγής σε (mH) !ρος τη γωνιακή θέση 
του δροµέα a,b) Σε υγιή µηχανή, c,d) Σε υγιή µηχανή συµ!εριλαµβανοµένου 
του φαινοµένου κλίσης (skew effect) 
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Σχ. 1.16 (i) Ένα µέρος του σχήµατος 1.15-a (χωρίς skewing)                               
(ii)  Ένα µέρος του σχήµατος 1.15-c (µε skewing) 

  Ό!ως φαίνεται α!ό το σχήµα, η αµοιβαία ε!αγωγή µεταξύ των 
φάσεων στάτη και κυκλώµατων δροµέα µειώνεται για δροµέα µε κλωβό υ!ό 
κλίση. Η ε!αγωγή αυτή ε!ηρεάζει την ηλεκτροµαγνητική ρο!ή. Εξαιτίας του 
φαινοµένου κλίσης (skew effect), η !αράγωγος της αµοιβαίας ε!αγωγής έχει 
µικρότερες διακυµάνσεις και αυτό οδηγεί σε µικρότερους !αλµούς τάσης. 
Α!ό την άλλη µεριά, το µέγεθος της ε!αγόµενης ρο!ής µειώνεται ε!ίσης για 
δροµέα µε κλωβό υ!ό κλίση. Συγκεκριµένα, όσο οι αυλάκωσεις του στάτη 
µεγαλώνουν, τόσο οι τιµές των αµοιβαίων ε!αγωγών µε και χωρίς skewing 
έχουν µεγαλύτερες διαφορές. Άρα για µεγάλα ανοίγµατα αυλακώσεων, 
αύξηση του skewing !ροκαλεί µεγαλύτερη µείωση των τιµών των αµοιβαίων 
ε!αγωγών. [1,2,9,10] 

 Στην !αρούσα εργασία θα !ροσοµοιώσουµε έναν τριφασικό 
ασύγχρονο κινητήρα, οι µ!άρες δροµέα του ο!οίου βρίσκονται υ!ό κλίση και 
θα ε!ιχειρήσουµε να ε!ιβεβαιώσουµε τη µείωση των ανώτερων αρµονικών 
ρευµάτων και ρο!ής ό!ως !αρουσιάστηκε !αρα!άνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ[3] 

Για την !ροσοµοίωση της µηχανής, µε την ο!οία ασχοληθήκαµε στην 
!αρούσα δι!λωµατική, χρησιµο!οιήσαµε το !ρόγραµµα Opera 2-D της 
Vector Fields. Το !ρόγραµµα αυτό χρησιµο!οιεί τη µέθοδο των 
!ε!ερασµένων στοιχείων για την ε!ίλυση των µερικών διαφορικών 
εξισώσεων οι ο!οίες !εριγράφουν τη συµ!εριφορά των !εδίων. Η µέθοδος 
αυτή είναι µια αριθµητική µέθοδος !ου έχει ως σκο!ό την !ροσοµείωση 
φυσικών !ροβληµάτων χωρίζοντας το φυσικό χώρο σε ε!ί µέρους διακριτά 
!ε!ερασµένα στοιχεία στα ο!οία ορίζονται εξισώσεις !ου έχουν ακριβή λύση. 

 
Η µέθοδος είναι µεν !ροσεγγιστική, αλλά µ!ορεί να δώσει αξιό!ιστα 

α!οτελέσµατα και έχει το !λεονέκτηµα ότι µ!ορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα 
!ροβλήµατα. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούµε τα βήµατα τα ο!οία 
ακολουθήθηκαν κατά τη σχεδίαση και !ροσοµοίωση της µηχανής µε σκο!ό τη 
διεξαγωγή χρήσιµων γραφικών !αραστάσεων.  

 

2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Παρακάτω φαίνονται τα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
του κινητήρα, τα ο!οία µας δόθηκαν α!ό την ελληνική εταιρεία 
ηλεκτροκινητήρων Βαλιάδης Α.Ε. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κινητήρα 4kW/1500rpm 

Εδράσεως Β3 (400 V∆/ 50 Hz) 

1 Προέλευση Ελληνικής Κατασκευής 

2 Κατασκευαστής ΒΑΛΙΑΔΗΣ Α.Ε. 

3 Προδιαγραφές κατασκευής IEC34-1, 34-6, 72-1 

4 Τύ!ος K 112M 4 
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5 

Είδος κινητήρα Ασύγχρονος 
επαγωγικός, 

βραχυκυκλωμένου 
δρομέα  

6 Προστασία IP55 

7 Κλάση Μόνωσης F 

8 Ονοµαστικός αριθµός στροφών 1425 

9 Συχνότητα 50 Hz 

10 Τάση λειτουργίας 400 VΔ±5% 

11 Συνδεσµολογία Στάτη Δ 

12 Ονοµαστική Ισχύς 4 kW 

13 

Βαθµός Α!όδοσης στο !λήρες 
φορτίο 82% 

14 

Συντελεστής Ισχύος στο !λήρες 
φορτίο 0.82 

15 Ονοµαστική Ένταση Ρεύµατος 8.6 A 

16 Ονοµαστική Ρο!ή 27Nm 

17 Σχετικό Ρεύµα Εκκίνησης 6.5 

18 Σχετική Ρο!ή Εκκίνησης 2.2 

19 Σχετική Μέγιστη Ρο!ή 2.4 

20 

Τρό!ος ψύξεως Αυτόψυκτος (με 
ανεμιστήρα επί του 

άξονα του) 

21 Θερµοκρασία Περιβάλλοντος Έως 40°C 

22 Υψόµετρο Έως 1000 m 

23 Λί!ανση ρουλεµάν Αυτολίπαντα 

24 Βάρος 38 kg 
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Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά: 

Πόλοι 4 

Αυλακώσεις δροµέα 28 

Αυλακώσεις στάτη 36 

Εσωτερική διάµετρος στάτη 110mm 

Εξωτερική διάµετρος ρότορα 109mm 

Μήκος στάτη/ρότορα 115mm 

Σώµα στάτη 15mmm 

∆όντι στάτη 5mm 

Λούκια στάτη 36 

Αγωγοί 55 (1 φορά στο λούκι) 

Πάσο 1-8 (10-12) 

Σύρµα 2 !αράλληλα των 7/10 

Λούκια ρότορα 28 
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B-H Καµ!ύλη υστέρησης 

Με σκο!ό τη µη γραµµική ανάλυση της µηχανής !ροµηθευτήκαµε α!ό 
την κατασκευάστρια εταιρεία και την καµ!ύλη υστέρησης των 
σιδηροµαγνητικών υλικών του στάτη και του δροµέα (µε !ράσινο και 
γαλάζιο χρώµα στις εικόνες). Με την εντολή Model→ BH data  εισάγουµε 
τα σηµεία της καµ!ύλης για τα δύο υλικά. Παρακάτω φαίνεται η σχεδίαση 
της καµ!ύλης υστέρησης α!ό το !ρόγραµµα. Η καµ!ύλη αυτή είναι 
α!αραίτητη για µη γραµµική ανάλυση ενός µοντέλου. 

 

  

Σχ. 2.1 Καµ!ύλη υστέρησης  
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2.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ [2] 

Στο εργαστήριο ηλεκτροµηχανικής µετατρο!ής ενέργειας του 
τµήµατος !ροβήκαµε στην !αρακάτω διάταξη. Συνδέσαµε την υγιή 
ασύγχρονη µηχανή στο δίκτυο, αφου !ρώτα συνδέσαµε τα τυλίγµατα του 
στάτη της σε τρίγωνο. Έ!ειτα συνδέσαµε ως φορτίο µία µηχανή συνεχούς 
ρεύµατος. Η εκκίνηση της ασύγχρονης µηχανής έγινε µε τη βοήθεια 
µετασχηµατιστή, ενώ ο έλεγχος της DC µηχανής έγινε µε τη χρήση µιας 
µεταβλητής αντίστασης. Μεταβάλλοντας αυτή την αντίσταση µεταβάλλονταν 
και οι στροφές του δροµέα. Παρακάτω φαίνονται τα α!οτελέσµατα για 3 
διαφορετικές τιµές στροφών του δροµέα. 

 

Υγιής µηχανή 

Στροφές 
(rpm) 

Ρεύμα 
στάτη (A) 

Τάση 
στάτη (V) 

Ισχύς εισόδου 
ασύγχρονης 

μηχανής (KW) 

Τάση 
τυμπάνου DC 
μηχανής (V) 

Ρεύμα 
τυμπάνου 

DC μηχανής 
(A) 

1497 3,1 380 0,205 0 0 
1468 4,9 380 2,5 142 3,4 
1447 7 375 4 155 19,1 

 

Α!ό !αλαιότερες !ειραµατικές µετρήσεις χρησιµο!οιώντας την ίδια 
υγιή µηχανή αλλά και µε σ!ασµένη τη µία µ!άρα του δροµέα έχουµε και τα 
ακόλουθα δεδοµένα. 

Υγιής µηχανή 

Στροφές 
(rpm) Ρεύμα στάτη (A) Τάση στάτη (V) 

Ισχύς εισόδου 
ασύγχρονης μηχανής 

(KW) 
1454 7,45 380 4,2 

 

Μηχανή µε σ!ασµένη µ!άρα 

Στροφές 
(rpm) Ρεύμα στάτη (A) Τάση στάτη (V) 

Ισχύς εισόδου 
ασύγχρονης μηχανής 

(KW) 
1449 7,76 380 4 
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Στην !αρούσα δι!λωµατική έγινε εξοµοίωση της µηχανής για 3 τιµές, 
στις 1447, 1454 και 1449 στροφές ανά λε!τό. 

Με σκο!ό να υ!ολογίσουµε την αντίσταση του τυλίγµατος του στάτη 
εκτελέσαµε το λεγόµενο 2είραµα συνεχούς ρεύµατος. Σύµφωνα µε αυτό το 
!είραµα, εφαρµόζουµε µία συνεχή τάση στο τύλιγµα του στάτη. Ε!ειδή το 
ρεύµα είναι συνεχές, δεν ε!άγεται τάση στο τύλιγµα του δροµέα και το ρεύµα 
του είναι µηδέν. Ε!ίσης η αντίδραση του κινητήρα είναι µηδέν εξαιτίας του 
συνεχούς ρεύµατος, έτσι το µόνο στοιχείο !ου !εριορίζει το ρεύµα του 
κινητήρα είναι η αντίσταση του στάτη. Για τη διεξαγωγή του !ειράµατος 
αλλάξαµε τη συνδεσµολογία των τυλιγµάτων του στάτη σε αστέρα και  
τροφοδοτήσαµε τα δύο α!ό τα τρία άκρα του κινητήρα µε συνεχή τάση ώστε 
να φτάσει στην ονοµαστική ένταση ρεύµατος 8.6 Α. Το ρεύµα στα τυλίγµατα 
του στάτη ρυθµίζεται να έχει την ονοµαστική του τιµή, µε σκο!ό να θερµάνει 
τα τυλίγµατα στη θερµοκρασία, !ου θα έχουν στην κανονική λειτουργία. Η 
συνεχής τάση µετρήθηκε ίση µε 72.9 V. Ό!ως φαίνεται και στο σχήµα 2.2, το 
ρεύµα διαρρέει τα δύο τυλίγµατα του στάτη, ο!ότε η συνολική αντίσταση του 
κυκλώµατος υ!ολογίζεται σύµφωνα µε τον νόµο του Ohm (µ!ορούµε να τον 
χρησιµο!οιήσουµε αφού έχουµε συνεχή µεγέθη): [2] 

Ω=⇒
⋅

==⇒= 238.4
6.82

9.72
22 11

1

R
A
V

I
V

R
R

V
I

rated

DCDC
rated  

 

Σχ. 2.2 Το κύκλωµα για το !είραµα του συνεχούς ρεύµατος 
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2.4 ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ∆ΥΟ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [3,4] 

Για να !ροσοµοιώσουµε τον κινητήρα σχεδιάσαµε το στάτη, το δροµέα 
καθώς και το διάκενο ανάµεσα τους. Το διάκενο α!οτελείται α!ό τρία µέρη. 
Το ένα σχεδιάστηκε µε το δροµέα, το άλλο µε το στάτη και το τρίτο εισήχθη 
α!ό το !ρόγραµµα µε την εντολή: Model→ Air Gaps, !ου θα δούµε !ιο 
κάτω.   
Παρακάτω φαίνονται τα κοµµάτια του δροµέα και του στάτη !ου 
σχεδιάστηκαν, το καθένα α!ό τα ο!οία !εριλαµβάνουν α!ό µία αυλάκωση. 
Ξεκινώντας α!ό αυτά φτιάξαµε το µισό δροµέα και το µισό στάτη της 
µηχανής και στη συνέχεια τα ενώσαµε δηµιουργώντας το µοντέλο της µισής 
µηχανής.  

 

 

Σχ. 2.3 ∆όντι δροµέα 
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Σχ. 2.4 ∆όντι στάτη 

 

 

 

 

Σχ. 2.5 Μισό µοντέλο δροµέα 
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Για να εισάγουµε τα α!αιτούµενα χαρακτηριστικά κάθε !εριοχής 

χρησιµο!οιούµε την εντολή  Modify region by picking. Εµφανίζεται το 
µενού Modify Properties και στην ε!ιλογή Material Properties εισάγουµε τα 
χαρακτηριστικά. 

Για το δροµέα έχουµε: 

 Πυρήνας Σιδηροµαγνητικό 

υλικό 

Αγωγός ∆ιάκενο 

Material 

Number 

0 5 1 0 

Permeability 1 4500 1 1 

Current or 

Charge 
density 

0 0 0 0 

Conductivity 0 0 36500 0 

Material or 

Phase angle 

0 0 0 0 

Velocity 0 0 0 0 

Conductor 
Number 

0 0 19-32 0 

Conductor 
symmetry 

Connected Connected Connected Connected 
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Σχ. 2.6 Μισό µοντέλο στάτη 

 

Αντίστοιχα για το στάτη έχουµε: 

 

 Αέρας Σιδηροµαγνητικό 

υλικό 

Αγωγός ∆ιάκενο 

Material 

Number 

0 6 1 0 

Permeability 1 4500 1 1 

Current or 

Charge 
density 

0 0 0 0 

Conductivity 0 0 0 0 
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Material or 

Phase angle 

0 0 0 0 

Velocity 0 0 0 0 

Conductor 
Number 

0 0 1-18 0 

Conductor 
symmetry 

Connected Connected Connected Connected 

 

Για την ένωση των µοντέλων του δροµέα και του στάτη ενεργήσαµε ως 
εξής: ∆ηµιουργήσαµε ένα .comi file του δροµέα µε την εντολή: File→ 
Export→ Command file και στη συνέχεια στο µοντέλο του στάτη 
χρησιµο!οιήσαµε την εντολή: File→ Commands in και !ροσθέσαµε το .comi 
file του δροµέα. Παρακάτω φαίνεται η σχεδίαση του ενός ηµικυκλίου αλλά 
και ολόκληρης της µηχανής. 

 

 

 

Σχ. 2.7 Μοντέλο µισής µηχανής 
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Σχ. 2.8 Μοντέλο ολόκληρο µηχανής 
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Για να δηµιουργήσουµε το τρίτο κοµµάτι του διακένου της µηχανής, 
χρησιµο!οιούµε την εντολή: Model→ Air Gaps→ Rotating Machine Air gap. 

Εµφανίζεται το !αρακάτω µενού: 

 

Σχ. 2.9 Μενού !ληροφοριών διακένου µηχανής 

 

Ø Α!ό τη σχεδίαση της µηχανής ξέρουµε ότι η ακτίνα του µέσου του 
διακένου είναι 54,75 mm. Είναι το µέσο της α!όστασης µεταξύ της εξωτερικής 
ακτίνας του δροµέα, 54,5 mm, και της εσωτερικής ακτίνας του στάτη, 55 mm. 

Ø Όταν χρησιµο!οιούµε τη σχεδίαση της µισής µηχανής, η γεωµετρία της 
µηχανής (Machine geometry) είναι ίση µε +2, όταν όµως χρησιµο!οιούµε την 
ολόκληρη, είναι ίση µε +1. Γεωµετρία ίση µε +2 σηµαίνει ότι έχουµε 2 
αντίγραφα της ισοδύναµης γεωµετρίας σε ολόκληρη τη µηχανή. Το !ρόσηµο 
+ υ!οδεικνύει ότι το διάνυσµα του µαγνητικού δυναµικού στο σύνορο του 
µοντέλου στον Χ άξονα θα’χει το ίδιο !ρόσηµο µε το διάνυσµα του 
µαγνητικού δυναµικού  στο σύνορο του µοντέλου στις 180ο. 

Ø Το !ρόγραµµα Opera µας δίνει τη δυνατότητα να δώσουµε κλίση στις 
αυλακώσεις του δροµέα αλλά και του στάτη. Στο µενού !ου εµφανίστηκε, 
ε!ιλέγουµε one air gap και έτσι το !ρόγραµµα χωρίζει τη µηχανή σε δύο 
τοµείς. Ο δροµέας αναφέρεται σαν τοµέας 1 (section 1) και ο στάτης σαν 
τοµέας 2 (section 2). Α!ό τη στιγµή !ου στη µηχανή µας δεν έχουµε κλίση στις 
αυλακώσεις του στάτη, η αντίστοιχη γωνία κλίσης θα’ναι µηδέν (skew angle= 
0) και αυτόµατα skew slices=1. Όσον αφορά το δροµέα (section 1), όταν 
θέλουµε να χρησιµο!οιήσουµε το µοντέλο χωρίς κλίση, οµοίως η  skew 
angle= 0. Όταν όµως θέλουµε να !ροσοµοιώσουµε τη µηχανή µε την κλίση 
στις αυλακώσεις του δροµέα, η γωνία αλλάζει. Ό!ως αναφέραµε στην 
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!αράγραφο 1.5, η γωνία αυτή είναι ίση µε το βήµα αυλάκωσης, δλδ την 
α!όσταση µεταξύ των αυλακώσεων του δροµέα. Η γωνία αυτή βρέθηκε ίση µε 
6° , ό!ως !αρουσιάζεται στην τοµή του δροµέα της µηχανής !ου µας δόθηκε 
α!ό την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Ø  Στην ε!ιλογή skew slices µ!ορούµε να βάλουµε τον αριθµό 3, 5 ή 7. 
Αυτός ο αριθµός υ!οδηλώνει σε !όσα κοµµάτια (φέτες) είναι χωρισµένη κάθε 
αυλάκωση του δροµέα. Κάθε φέτα !εριστρέφεται υ!ό διαφορετική γωνία. Η 
κεντρική φέτα αναφέρεται ως φέτα 0 (slice 0) και το !ρόγραµµα µας δείχνει 
εξ’ ορισµού την κεντρική φέτα. Οι υ!όλοι!ες φέτες µ!ορούν να ε!ιλεχθούν µε 

την εντολή Set Active Slice .  

Αν για !αράδειγµα έχουµε 5 φέτες, αυτές θα ορίζονται ως -2, -1, 0, 1, 2. 
Οι φέτες µε θετικό αριθµό βρίσκονται σε θετικές γωνίες ως !ρος την κεντρική 
φέτα 0, ενώ αυτές µε αρνητικό αριθµό σε αρνητικές γωνίες.  

Στα σχήµατα 2.10, 2.11 και 2.12 µ!ορούµε να δούµε την α!εικόνιση της 
µισής µηχανής της φέτας 0, της φέτας -1 και της φέτας +1 για !ροσοµοίωση µε 
skew slices=3. 

 
Σχ. 2.10 Α!εικόνιση φέτας 0 
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Σχ. 2.11 Α!εικόνιση φέτας -1 

 

 
Σχ. 2.12 Α!εικόνιση φέτας +1 
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Η ανάλυση του !ρογράµµατος κάνει ένα αντίγραφο του  !λέγµατος 
για κάθε φέτα και κάθε µία α!ό αυτές αναλύεται ξεχωριστά, ενώ ισχύουν οι 
εξής δύο !εριορισµοί:  
α) Οι αγωγοί στα εξωτερικά κυκλώµατα διαρρέονται α!ό το ίδιο ρεύµα σε 
όλες τις φέτες και  
β) η υ!ολογισθείσα ρο!ή για µηχανική ξεύξη (mechanical coupling) είναι 
ένας σταθµισµένος µέσος όρος της ρο!ής όλων των φετών· οι φέτες 
!εριστρέφονται σαν ένα ενιαίο άκαµ!το σώµα, ώστε οι σχετικές γωνίες των 
φετών να !αραµένουν οι ίδιες. 

Για να δούµε τη µορφή του !λέγµατος !ου έχει δηµιουργήσει το 
!ρόγραµµα µε σκο!ό την ε!ίλυση εξισώσεων στις κορυφές των τριγώνων, 
χρησιµο!οιούµε την εντολή: Model→ Generate Mesh. Στη συνέχεια 
εµφανίζεται το !αρακάτω !αράθυρο, ό!ου ορίζουµε Τolerance: 5.0E-0.5 και 
ε!ιλέγουµε ΟΚ. 
 

 

Σχ. 2.13 Παράθυρο δηµιουργίας !λέγµατος 

Πατώντας OK εµφανίζεται ένα !αράθυρο !ου µας ενηµερώνει για τη  
διά!ραξη κά!οιου λάθους. Αν δεν υ!άρχει λάθος (0 errors, 0 warnings) 
βλέ!ουµε τη σχεδίαση του !λέγµατος. Στην !ερί!τωση της µισής σχεδίασης 
της µηχανής έχουµε την !αρακάτω εικόνα. 
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Σχ. 2.14 Πλέγµα µοντέλου µισής µηχανής 

Η σχεδίαση έγινε κατά τέτοιο τρό!ο, ώστε να µειωθούν τα elements και 
το !λέγµα να’ ναι !ιο !υκνό κοντά στο διάκενο και !ιο αραιό όσο 
α!οµακρυνόµαστε α!ό αυτό. Αυτό έγινε χωρίζοντας ουσιαστικά το 
σιδηροµαγνητικό υλικό σε δύο µέρη. Στα κοµµάτια !ου βρίσκονται !λησίον 
του αγωγού  και του διακένου, µε την εντολή Modify Side Properties,  
αυξάνουµε το number of elements στο δι!λάσιο του αντίστοιχου του 
κοµµατιού !ου βρίσκεται  κοντά στον !υρήνα ή στην εξωτερική ακτίνα του 
στάτη. Η αιτία !ου µας οδήγησε σ’ αυτό, είναι ότι κατά την εκτέλεση του 
!ρογράµµατος λαµβάνοντας υ!’ όψιν την κλίση του δροµέα, ο αριθµός των 
elements αυξάνεται τόσο !ολύ ώστε να ξε!ερνάει το µέγιστο ε!ιτρε!τό 
αριθµό τους. [3,4]
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2.5 ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ [3,4] 

Έχοντας τελειώσει τη σχεδίαση της !ροσοµοίωσης της µηχανής 
!ροχωρούµε στην τροφοδοσία του στάτη της µηχανής µε το τριφασικό δίκτυο 
χρησιµο!οιώντας την εντολή Model→ External Circuits→ Create. Στη 
συνέχεια µας εµφανίζεται το !αρακάτω µενού: 

 

Σχ. 2.15 Μενού δηµιουργίας εξωτερικών κυκλωµάτων 

 

Παρακάτω εξηγείται η σηµασία των ανωτέρω !αραµέτρων.  

Circuit Parameters 
Element Value Explanation 

Circuit type Filamentary Skin and proximity effects are not included 

Symmetry 2 Circuit currents return outside the model 

Length  115 The coil is 115 mm long in the Z direction 

Peak Voltage 530.3 Voltage applied to circuit, V 

Phase angle 0 Used in AC solutions only 

Resistance 4.238 Value of REXT in Ω 

Inductance 0 Value of LEXT in Henrys 

Capacitance 0 Value of CEXT in Farads (0 = no capacitance) 
Initial 

Voltage 0 
Voltage on capacitance at time = 0 sec. for 

TR/RM/LM/DM solutions (in Volts) 
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∆εν ξεχνάµε ότι η peak τιµή ενός µεγέθους ισούται µε την rms τιµή του 
ε!ί ρίζα 2. Καθώς το βολτόµετρο στο εργαστήριο δείχνει rms τιµή, για την 
τιµή της τάσης έχουµε:   

VVVVV peakrmspeak 3.53023752 =⋅=⇒⋅=  

Αφού συµ!ληρωθεί αυτό το µενού, εµφανίζεται ένα δεύτερο στο ο!οίο 
συµ!ληρώνουµε τα στοιχεία (conductor numbers), !ου α!οτελούν αυτό το 
κύκλωµα. 

Στο σχήµα 2.16 βλέ!ουµε το στάτη µε τους 36 αγωγούς. Κάθε φάση 
α!οτελείται α!ό 12 αγωγούς, 6 εκ των ο!οίων χαρακτηρίζονται ως GO και 6 
ως RETURN. Κάθε αγωγός έχει και ένα διαφορετικό αριθµό !ου λέγεται 
conductor number. 

 

Σχ. 2.16 Τριφασικό τύλιγµα στάτη 

Αγωγοί GO: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33  

Αγωγοί RETURN: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 34, 35, 36 

Χρησιµο!οιώντας την εντολή View→ Set View→ Region Labels→ 
Conductor Numbers µ!ορούµε να δούµε την α!εικόνιση του στάτη, ό!ου 
κάθε αγωγός χαρακτηρίζεται α!ό τον δικό του conductor number.  
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Σχ. 2.17 Conductor numbers αγωγών στάτη  

Ο αριθµός των !εριελίξεων είναι 55 σε κάθε αγωγό, ό!ως είδαµε στα 
γεωµετρικά χαρακτηριστικά της µηχανής. Όσον αφορά την αντίσταση του 
κάθε καλωδίου, !ου χρησιµο!οιήθηκε για να κατασκευαστεί το !ηνίο του 
αγωγού (resistance per unit length), συµ!ληρώσαµε µε µηδέν και δώσαµε την 
ολική αντίσταση της αντίστασης στάτη µιας φάσης, την ο!οία µετρήσαµε, 
ό!ως αναφέραµε στην !αράγραφο 2.3, στην ε!ιλογή:  Circuit Parameters→ 
Resistance: 4,238Ω/phase. 

Αφού δηµιουργήσουµε και τις τρεις φάσεις του εξωτερικού 
κυκλώµατος της τροφοδοσίας, µ!ορούµε να δούµε σε λίστα συγκεντρωµένα 

όλα τα κυκλώµατα µε τη βοήθεια του  
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Σχ. 2.18 Λίστα εξωτερικών κυκλωµάτων στάτη για τη µισή µηχανή 
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Σχ. 2.19 Λίστα εξωτερικών κυκλωµάτων στάτη για την ολόκληρη µηχανή 
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2.6 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΚΛΩΒΟΥ [3,4] 

Στη συνέχεια, για να !ροσοµοιώσουµε τον κλωβό, µ!ορούµε να 
!ροβούµε σε δύο ενέργειες: !ροσοµοίωση χωρίς και µε εξωτερικά κυκλώµατα 
βραχυκυκλωµένου δροµέα. 

α) Στην !ρώτη !ερί!τωση ο κάθε αγωγός του δροµέα έχει το ίδιο 
conductor number και στην ε!ιλογή conductor symmetry της !εριοχής 
ε!ιλέγουµε disconnected. Αυτό σηµαίνει ότι ο υ!ολογισµός του ρεύµατος της 
!εριοχής γίνεται λαµβάνοντας υ!’ όψιν την αγωγιµότητα του υλικού και µε 
τη βοήθεια ενός αρχείου .comi, ό!ως θα δούµε !αρακάτω.  

β) Στη δεύτερη !ερί!τωση ο κάθε αγωγός του δροµέα έχει διαφορετικό 
conductor number και στην ε!ιλογή conductor symmetry της !εριοχής 
ε!ιλέγουµε connected. Αυτό σηµαίνει ότι το ρεύµα του δροµέα υ!ολογίζεται 
µέσω του !ρογράµµατος και µ!ορούµε να α!εικονίσουµε τη γραφική του 
!αράσταση. Για να µ!ορέσουµε να δηµιουργήσουµε τα ε!ιµέρους 
βραχυκυκλωµένα κυκλώµατα µεταξύ κάθε αγωγού και του δι!λανού του, 
χρησιµο!οιούµε την εντολή: Model→ External Circuits→ Create. 
Εµφανίζεται το γνωστό µενού: 

 

 

Σχ. 2.20 Μενού δηµιουργίας εξωτερικών κυκλωµάτων 
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Σ’ αυτή την !ερί!τωση ο τύ!ος των κυκλωµάτων είναι eddy current, 
καθώς τα ρεύµατα στο δροµέα είναι εξ’ ε!αγωγής, η συµµετρία είναι ίση µε 
ένα , αφού το κάθε ε!ιµέρους κύκλωµα βρίσκεται ολόκληρο στο µισό µοντέλο 
της µηχανής, η τάση ισούται µε µηδέν γιατί δεν τροφοδοτούµε το δροµέα µε 
τάση αλλά αυτή ε!άγεται στα τυλίγµατα του, η αντίσταση είναι µεταβλητή 
και είναι της τάξης των µΩ, ενώ τέλος έχουµε !ροσθέσει και µία µικρή τιµή 
αγωγιµότητας για τα τυλίγµατα του δροµέα. 

∆ηµιουργούµε όλα τα ε!ιµέρους κυκλώµατα του βραχυκυκλωµένου 
κλωβού, χωρίς να ξεχνάµε ότι το τελευταίο κύκλωµα είναι µεταξύ του !ρώτου 
και του τελευταίου αγωγού. Στην !ερί!τωση !ου σχεδιάζουµε τη µισή µηχανή 
ο αριθµός τους είναι 14, ενώ όταν σχεδιάζουµε ολόκληρη τη µηχανή είναι 28. 
Μ!ορούµε να δούµε και !άλι σε λίστα συγκεντρωµένα όλα τα κυκλώµατα µε 

τη βοήθεια του [3,4] 
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Σχ. 2.21 Λίστα εξωτερικών κυκλωµάτων δροµέα 
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2.7 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ [3,4] 

Η ενασχόληση µας µε µηχανή η ο!οία φέρει αυλακώσεις δροµέα υ!ό 
κλίση µας οδηγεί στην ε!ιλογή της RM (Rotating Machines) analysis του 
!ρογράµµατος Opera. Το !ρόγραµµα στρεφόµενης µηχανής (Opera-2d/RM) 
είναι µια µέθοδος ε!ίλυσης µεταβλητού δινορρεύµατος ε!εκτεταµένη ώστε να 
συµ!εριλαµβάνει την ε!ίδραση της !εριστροφικής κίνησης στερεού σώµατος. 
Μ!ορεί να µοντελο!οιήσει συµβατικούς κινητήρες και γεννήτριες µε ένα 
κεντρικό εσωτερικό στρεφόµενο µέρος (δροµέας) και ένα εξωτερικό σταθερό 
µέρος (στάτης) ή ακόµα και !ιο ανε!τυγµένες µηχανές, µε 3 οµόκεντρα µέρη, 
καθένα α!ό τα ο!οία µ!ορεί να !εριστρέφεται. Τα µοντέλα της Opera-
2d/RM χρησιµο!οιούν τις !εριοχές διακένου ‘Gap Regions’ οι ο!οίες 
!ροσδιορίζονται α!ό το χρήστη µέσω της ακτίνας του µέσου του διακένου 
έτσι, ώστε να χωριστεί το σταθερό α!ό το !εριστρεφόµενο τµήµα της µηχανής. 
Το !ρόγραµµα δηµιουργεί αυτές τις !εριοχές ε!εκτείνοντας ακτινικά το 
διάκενο α!ό την ακτίνα του µέσου του διακένου, µέχρι να βρει τις !εριοχές 
των τοµέων της µηχανής (section1, section 2).  

Η εντολή !ου χρησιµο!οιούµε για να καθορίσουµε την ανάλυση είναι 
η Model→ Analysis Options → Rotational Motion Analysis. Μετά α!ό αυτή 
την ε!ιλογή µάς εµφανίζεται ένα µενού διάφορων ε!ιλογών. 

 
Ø Ε!ιλέγουµε Linear material analysis. Η γραµµική ανάλυση ε!ιλύει µε 
τη δοθείσα τιµή της µαγνητικής δια!ερατότητας µ, permeability.  
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Ø Στην ε!ιλογή time stepping δίνουµε ένα σταθερό βήµα ίσο µε 0.0001 
sec. Αυτό σηµαίνει ότι τα α!οτελέσµατα κάθε ε!ίλυσης υ!ολογίζονται ανά 
0.0001 δευτερόλε!τα. 
 

 
 

Σχ. 2.22 Μενού RM ανάλυσης (1) 
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Ø Στην ε!ιλογή output times δίνουµε µια λίστα µε χρόνους κατά τους 
ο!οίους τα α!οτελέσµατα της ε!ίλυσης α!οθηκεύονται και µ!ορούν να 
χρησιµο!οιηθούν. Με την εντολή 0;1.0;0.01 καθορίζουµε ως χρόνους α!ό 0 sec 
έως 1 sec µε βήµα 0.01 sec 
 
 
 

 
 

Σχ. 2.23 Μενού RM ανάλυσης (2) 
 



-Προσοµοίωση Ασύγχρονου Κινητήρα-  -Κεφάλαιο 2- 

- 47 - 

 

Ø Στην ε!ιλογή drive !ροσδιορίζουµε της !ηγές τάσης !ου οδηγούν τα 
δοσµένα εξωτερικά κυκλώµατα. Για τα τρία !ρώτα κυκλώµατα (circuit 1, 2, 3) 
του στάτη ορίζουµε  λειτουργική  3-φασική ηµιτονοειδή διέγερση  (#PHASE1, 
#PHASE2, #PHASE3→functional), ενώ για τα υ!όλοι!α δεκατέσσερα ή 
εικοσιοχτώ –ανάλογα αν έχουµε µοντέλο µισής ή ολόκληρης µηχανής-  
(circuit 4- 17 ή 4- 31) ορίζουµε συνεχή διέγερση (ίση µε µηδέν).  
 
 

 
 

Σχ. 2.24 Μενού RM ανάλυσης (3) 
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Ø Στην ε!ιλογή logging  δίνουµε τις µεταβλητές !ου θέλουµε να 
α!οθηκεύει το !ρόγραµµα κάθε χρονικό βήµα (time stepping). Στην !ρώτη 
στήλη (COL1) βάζουµε !άντα το χρόνο. Τα ρεύµατα i1, i2, i3 αντιστοιχούν 
στα φασικά ρεύµατα των κυκλωµάτων φάσης 1, 2, 3 του στάτη. Η ρο!ή ανά 
µονάδα µήκους στον άξονα της µηχανής δίνεται α!ό τη µεταβλητή 
Rmtorque. RMangle είναι η ηλεκτρική γωνία !ου διαγράφει ο δροµέας και 
RMspeed είναι η ταχύτητα !εριστροφής του δροµέα σε rad/sec.  Τα ρεύµατα 
i4 έως i8 αντιστοιχούν στα ρεύµατα των κυκλωµάτων βραχυκύκλωσης 
κλωβού (όχι όλα). Η µεταβλητή #PHASE1*375*SQRT(2) αντιστοιχεί στην 
peak τιµή τάσης της τάσης τροφοδοσίας του εξωτερικού κυκλώµατος στον 
στάτη. Η µέγιστη τιµή της #PHASE1 είναι ίση µε ένα, ό!ως θα δούµε 
!αρακάτω.  
 
 
 
 

 
 

Σχ. 2.25 Μενού RM ανάλυσης (4) 
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Ø Στην ε!ιλογή Rotation ορίζουµε την ταχύτητα !εριστροφής του 
δροµέα. Θεωρούµε ότι ο δροµέας !εριστρέφεται µε σταθερή ταχύτητα και γι’ 
αυτό ε!ιλέγουµε constant speed και στην ε!ιλογή rotational velocity (rounds 
per minute) δίνουµε τις στροφές !εριστροφής.  

 

 
 

Σχ. 2.26 Μενού RM ανάλυσης (5) 
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Ό!ως αναφέραµε !ροηγουµένως, θα !ροσοµοιώσουµε τη µηχανή στις 
1447, 1449 και 1454 στροφές ανά λε!τό. Στην ε!ιλογή command file name 
ε!ισυνά!τουµε το εξής αρχείο .comi. 
 
$cons #fs 50 
$cons #ampl 1 
 
$if ttime le 0.04 
 
$cons #PHASE1 (ttime*25)*#ampl*sin((2*pi*#fs*ttime)) 
$cons #PHASE2 (ttime*25)*#ampl*sin((2*pi*#fs*ttime)+(120*pi/180)) 
$cons #PHASE3 (ttime*25)*#ampl*sin((2*pi*#fs*ttime)+(240*pi/180)) 
 
$else 
 
$cons #PHASE1 #ampl*sin((2*pi*#fs*ttime)) 
$cons #PHASE2 #ampl*sin((2*pi*#fs*ttime)+(120*pi/180)) 
$cons #PHASE3 #ampl*sin((2*pi*#fs*ttime)+(240*pi/180)) 
 
$end if 

 
Το αρχείο αυτό εξασφαλίζει µία οµαλή κυµατοµορφή τάσης κατά τα 

!ρώτα χιλιοστά του δευτερολέ!του, ενώ εύκολα δια!ιστώνουµε ότι µέσω 
αυτού του αρχείου τα τυλίγµατα του στάτη τροφοδοτούνται µε τις τάσεις: 
 

)
3

2
2sin(*1)

3
2

sin(*1)
3

4
sin(*1)(

)
3

2
2sin(*1)

3
2

sin(*1)(

)2sin(*1)sin(*1)(

πππωπω

πππω

πω

−=−=+=

+=+=

==

fttttu

ftttu

ftttu

c

b

a

 

 
Ό!ως !ροεί!αµε, το !λάτος των τάσεων είναι ίσο µε ένα. Ας µην 

ξεχνάµε όµως ότι κατά τη δηµιουργία των εξωτερικών κυκλωµάτων του στάτη 
τροφοδοτήσαµε τις τρεις φάσεις µε 530.3 V. Ε!οµένως όλοι υ!ολογισµοί 
γίνονται λαµβάνοντας υ!’ όψιν ως peak τιµή τάσης τα 530.3 V.  
 

Αφού έχουµε δώσει όλες τις α!αραίτητες !αραµέτρους, το µόνο !ου 
α!οµένει είναι να α!οθηκεύσουµε το µοντέλο και να ξεκινήσει η ανάλυση. 
Αυτό γίνεται µέσω της εντολής Model→ Save→ Save and Analyse now. [3] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το !ρόγραµµα Opera 2-D µας δίνει τη δυνατότητα να 
ανα!αραστήσουµε γραφικά τα µεγέθη τα ο!οία εισάγαµε στην ε!ιλογή drive 
ό!ως είδαµε στο !ροηγούµενο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο αυτό θα 
!ροσοµοιώσουµε τον κινητήρα µε ταχύτητες !εριστροφής δροµέα 1447, 1449 
και 1454 στροφές ανά λε!τό. Οι !ροσοµοιώσεις !εριλαµβάνουν µοντέλα µε 
τις αυλακώσεις του δροµέα υ!ό κλίση αλλά χωρίς κλίση. Θα συγκρίνουµε τα 
α!οτελέσµατα για τις δύο αυτές !ερι!τώσεις. Ε!ίσης, θα βελτιστο!οιήσουµε 
το µοντέλο µας  ώστε οι γραφικές !αραστάσεις ρευµάτων και τάσεων να 
συµ!ί!τουν µε τα α!οτελέσµατα των !ειραµατικών µας µετρήσεων, οι ο!οίες 
!αρουσιάστηκαν στο υ!οκεφάλαιο 2.3. Αυτό θα ε!ιτευχθεί µε τη χρήση 
εξωτερικών κυκλωµάτων δροµέα για την !ροσοµοίωση του 
βραχυκυκλωµένου κλωβού. Οι !ροσοµοιώσεις έγιναν υ!ό σταθερό αριθµό 
στροφών για λειτουργία µόνιµης κατάστασης. 

 

3.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ στις 1447 rpm ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ∆ΡΟΜΕΑ [3,4] 

 Πριν ξεκινήσουµε, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι σε αυτήν την 
!ερί!τωση δε λαµβάνεται υ!’ όψιν η αντίσταση των δακτυλίων 
βραχυκύκλωσης του κλωβού, ούτε το ε!ιδερµικό φαινόµενο, το φαινόµενο 
δηλαδή, κατά το ο!οίο η !υκνότητα ρεύµατος κοντά στην ε!ιφάνεια του 
αγωγού είναι µεγαλύτερη α!ό την αντίστοιχη στον !υρήνα του.  

Στην ε!ιλογή Modify region by picking→ Modify Properties→ 
Material Properties→ Conductor symmetry για τους αγωγούς του δροµέα 
ε!ιλέγουµε Disconnected, και δίνουµε σε όλους το ίδιο conductor number. 
Αφού τελειώσει η ανάλυση του µοντέλου, µ!ορούµε να !αραστήσουµε 

γραφικά ρεύµατα, τάσεις κλ! µε την εντολή Graph Data in Text File . 
Εµφανίζεται το !αρακάτω !αράθυρο: 
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Σχ. 3.2.1 Μενού για δηµιουργία γραφικής !αράστασης 

 

Ø Ε!ιλέγοντας στον Υ άξονα τη στήλη δύο, COL2, !ου είναι το ρεύµα 
στάτη του κυκλώµατος 1 (φάση α) και !ατώντας ΟΚ έχουµε τη γραφική 
!αράσταση i1=f(t). 
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Σ
Σχ. 3.2.2 Γραφική !αράσταση ρεύµατος στάτη φάσης α 

Στη συνέχεια ε!ιλέγουµε στον Υ άξονα τις στήλες 3 και 4 και new line 
in old axes, ενώ !εριορίζουµε τα όρια του Χ άξονα α!ό 0,4 sec έως 0,5 sec, 
ώστε να έχουµε καλύτερη ε!ο!τεία της γραφικής !αράστασης. 

 

Σχ. 3.2.3 Γραφική !αράσταση ρευµάτων τριών φάσεων στάτη 

Στο διάγραµµα αυτό φαίνεται καθαρά ότι τα ρεύµατα στάτη έχουν διαφορά 
φάσης 120ο, ενώ είναι εµφανής η !αρουσία των ανώτερων αρµονικών.  
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Ø Για τη γραφική !αράσταση της τάσης τροφοδοσίας του στάτη 
ε!ιλέγουµε στον Υ άξονα τη στήλη 13. Παρατηρούµε ότι η µέγιστη τιµή της 
τάσης είναι τα 530,3 V. 

Σχ. 3.2.4 Γραφική !αράσταση τάσης στάτη φάσης α 

Μεγεθύνουµε και !άλι και !ροσθέτουµε τις στήλες 14 και 15 των δύο άλλων 
φάσεων. Και !άλι είναι εµφανής η διαφορά φάσης των 120ο.  
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Σχ. 3.2.5 Γραφική !αράσταση τάσης των τριών φάσεων στάτη 

Ø Για να ανα!αραστήσουµε τη ρο!ή, την ηλεκτρική γωνία του δροµέα 
και την ταχύτητα !εριστροφής του, ε!ιλέγουµε τις στήλες 5, 6 και 7 
αντίστοιχα. Για την ανα!αράσταση της ρο!ής στην εντολή Graph Data in 
Text File σαν τιµή στον Υ άξονα βάζουµε COL5*0,115 και αυτό συµβαίνει, 
γιατί το !ρόγραµµα µας δίνει τη ρο!ή ανά µονάδα µήκους˙ άρα, για να 
!άρουµε την τιµή της ρο!ής, !ρέ!ει να την !ολλα!λασιάσουµε µε το µήκος 
της µηχανής, !ου είναι 0,115m.  
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Σχ. 3.2.6 Γραφική !αράσταση ρο!ής 

 

 

 

Σχ. 3.2.7 Γραφική !αράσταση ηλεκτρικής γωνίας δροµέα 
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Ανοίγοντας το αρχείο .log ό!ου βρίσκονται καταγεγραµµένες οι 
µεταβλητές για κάθε χρονική στιγµή βλέ!ουµε ότι τη στιγµή 1 sec η τιµή της 
RMangle είναι 151,2 µοίρες. Άρα µετά α!ό ένα δευτερόλε!το ο δροµέας έχει 

!εριστραφεί στο χώρο κατά  °=
°

== 6.75
2

5.151
2
e

mech

θ
θ  . 

 

Σχ. 3.2.8 Γραφική !αράσταση ταχύτητας δροµέα 

 

Η µονάδα της ταχύτητας !εριστροφής του δροµέα είναι τα rad/sec, 
ό!ως !ροεί!αµε. Α!ό το .log αρχείο βρίσκουµε ότι η ταχύτητας !εριστροφής 
είναι σταθερή και ίση µε 151,5 rad/sec. Για να µετατρέψουµε τον αριθµό αυτό 
σε rounds/min, χρησιµο!οιούµε τον !αρακάτω τύ!ο.  

min
1447

2

sec60
sec

5.151

2
sec60 rounds

rad

rad

rad
n r
r =

⋅
=

⋅
=

ππ
ω

 

Ε!ιβεβαιώνουµε έτσι ότι η !ροσοµοίωση της µηχανής είναι σωστή και ότι ο 
δροµέας της !εριστρέφεται µε 1447 στροφές ανά λε!τό. 
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Ø Για να µ!ορέσουµε να σχεδιάσουµε γραφικά το ρεύµα σ’ έναν αγωγό 
του δροµέα, δηµιουργούµε ένα .comi αρχείο, το ο!οίο θα µας δώσει σε δύο 
στήλες τις χρονικές στιγµές !ου α!οθηκεύτηκαν α!ό το !ρόγραµµα και την 
αντίστοιχη τιµή του ρεύµατος στον αγωγό αυτό.  Για να εισάγουµε το αρχείο 
αυτό στο µοντέλο, χρησιµο!οιούµε την ε!ιλογή File→ Commands in και το 
ε!ιλέγουµε α!ό το φάκελο στον ο!οίο το α!οθηκεύσαµε. 

 

Σχ. 3.2.9 Παράθυρο εισαγωγής .comi αρχείου   

Μετά το !έρας αυτής της διαδικασίας έχει δηµιουργηθεί ένα αρχείο 
currentbar.dat στο φάκελο ό!ου είναι α!οθηκευµένο και το µοντέλο. 
Ανοίγοντάς το µε το !ρόγραµµα Notepad των Windows βλέ!ουµε τον 
!ίνακα τιµών. Εισάγουµε τα δεδοµένα αυτά σε ένα λογιστικό φύλλο Excel και 
δηµιουργούµε το !αρακάτω γράφηµα 3.2.10, !ου ανα!αριστά το ρεύµα το 
ο!οίο διαρρέει µια µ!άρα του δροµέα. 

 

Σχ. 3.2.10 Γραφική !αράσταση ρεύµατος µιας µ!άρας δροµέα 

Τα α!οτελέσµατα αυτά δεν είναι ικανο!οιητικά και δεν ε!αληθεύουν τις 
!ειραµατικές µετρήσεις. Για το λόγο αυτό καταφεύγουµε στην !ροσοµοίωση 
µε εξωτερικά κυκλώµατα δροµέα. 
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3.3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ στις 1447 rpm ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ  ∆ΡΟΜΕΑ [1,3,4] 

 Με σκο!ό τη διεξαγωγή ακριβέστερων α!οτελεσµάτων, λαµβάνοντας 
υ!’ όψιν την αντίσταση των δακτυλίων βραχυκύκλωσης και του ε!ιδερµικού 
φαινοµένου αλλά και την ευκολότερη α!εικόνιση του ρεύµατος δροµέα, 
µ!ορούµε να σχεδιάσουµε τη µηχανή !ροσθέτοντας εξωτερικά κυκλώµατα 
δροµέα !ου !ροσοµοιώνουν τον κλωβό. 

Στην ε!ιλογή Modify region by picking→ Modify Properties→ 
Material Properties→ Conductor symmetry στην αγώγιµη !εριοχή του 
δροµέα ε!ιλέγουµε Connected και δίνουµε στους αγωγούς διαφορετικό 
conductor number.  

3.3.1 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΙΣ 1447rpm 

 Ό!ως έχουµε !ει, στο µενού των εξωτερικών κυκλωµάτων του δροµέα, 
συµ!ληρώνουµε στην ε!ιλογή Resistance την αντίσταση µεταξύ δύο αγωγών 
του δροµέα, συµ!εριλαµβανοµένης και της αντίστασης του δακτυλίου 
βραχυκύκλωσης !ου αντιστοιχεί σ’ εκείνο το κοµµάτι. Ε!ειδή όµως δε 
µ!ορούµε να !ροβούµε σε κά!οια µέτρηση στις αυλακώσεις του δροµέα, για 
να βρούµε αυτή την τιµή, !ροσοµοιώσαµε το µοντέλο µισού κινητήρα στις 
1447 στροφές ανά λε!τό µε έξι διαφορετικές αντιστάσεις στα εξωτερικά 
κυκλώµατα δροµέα, µε σκο!ό να !ετύχουµε α!οτελέσµατα ίδια µε τις 
µετρήσεις !ου έγιναν στο εργαστήριο. 

Ø Στον !αρακάτω !ίνακα φαίνονται οι τιµές των αντιστάσεων σε 
συνάρτηση µε το φασικό ρεύµα στάτη της φάσης α, ενώ στο σχήµα 3.3.1.1 
βλέ!ουµε τη γραφική τους συνάρτηση Is = f(Rrotor). 

Rext rotor (Ω) Istator (A) 
R2= 0,000005 4,76 

R3= 0,00001 4,08 
R1= 0,000025 3,12 
R4= 0,00003 2,99 
R6= 0,00005 2,75 
R5= 0,00006 2,7 
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Σχ. 3.3.1.1 Γραφική !αράσταση Is=f(Rrotor) 

Ø Στο σηµείο αυτό θα εξηγήσουµε !ώς λάβαµε τις ενεργές τιµές του 
φασικού ρεύµατος στάτη. Χρησιµο!οιώντας την εντολή Graph Data in Text 
File, βλέ!ουµε τη γραφική !αράσταση των COL1 και COL2, δλδ I1=f(t), ό!ως 
φαίνεται στο σχήµα 3.3.1.2. 

 

Σχ. 3.3.1.2 Γραφική !αράσταση φασικού ρεύµατος φάσης α 
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 Η ενεργός τιµή µίας συνάρτησης δίνεται α!ό το γνωστό τύ!ο: 

M

ti
dtti

T
I

M

i
T

rms

∑
∫ === 1

2

0

2

)(
)(

1
. Για να υ!ολογίσουµε λοι!όν την ενεργό τιµή 

της !αρα!άνω κυµατοµορφής, χρησιµο!οιήσαµε το !ρόγραµµα Matlab. 
Μετατρέψαµε το .log αρχείο !ου !εριέχει τα δεδοµένα της ανάλυσης για κάθε 
χρονική στιγµή σε .txt αρχείο και το εισηγάγαµε στο Matlab µε την εντολή 
Import Data. Στο Command Window γράψαµε τον !αρακάτω α!λό κώδικα 
!ου µας δίνει την ενεργό τιµή µέσω του τύ!ου της σειράς. 

 I1=data(801:1001,2);  

% pairnei ta stoixeia apo 801 ews 1001, wste na eimaste se leitourgia monimhs katastashs, me bhma 1 
ths deuterhs sthlhs, tou .txt arxeiou % 

 y=sqrt ( sum(I1.*I1)/size(I1,1) ); 

% upologizei th riza tou athrismatos tou tetragwnou twn stoixeiwn I1 pros ton sunoliko arithmo tous % 

Μετά α!ό αυτό, εµφανίζεται στο Workspace η τιµή του y, η ο!οία µας δίνει 
την ενεργό τιµή του ρεύµατος.  

Ό!ως θυµόµαστε α!ό τις µετρήσεις στο εργαστήριο, 

Στροφές 
(rpm) 

Ρεύμα 
στάτη (A) 

Τάση 
στάτη (V) 

Ισχύς εισόδου 
ασύγχρονης 

μηχανής (KW) 
Τάση 

τυμπάνου (V) 

Ρεύμα 
τυμπάνου 

(A) 
1447 7 375 4 155 19,1 

το ρεύµα στάτη µετρήθηκε ίσο µε 7 Αmpere. Η τιµή αυτή είναι η ενεργός τιµή 
του !ολικού ρεύµατος IR, ό!ως φαίνεται στο σχήµα 3.3.1.3. 
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Σχ. 3.3.1.3 Συνδεσµολογία τριγώνου 

 Η ενεργός τιµή του φασικού ρεύµατος Ia σε συνδεσµολογία τριγώνου δίνεται 
α!ό τον τύ!ο 

,
,

7 A
4,04 A

3 3
R rms

a rms

I
I = = =  

Συµ!εραίνουµε λοι!όν ότι η αντίσταση δροµέα R3= 1Ε-05 !ροσοµοιώνει σε 
!ολύ ικανο!οιητικό βαθµό το ρεύµα του στάτη φάσης α και αυτή θα 
χρησιµο!οιούµε α!ό εδώ και !έρα.  

Ø Για να βρούµε τη µέση τιµή της ρο!ής εργαστήκαµε µε αντίστοιχο 
τρό!ο. Ο κώδικας !ου χρησιµο!οιήσαµε στο Matlab είναι ο εξής: 

Μ=data(801:2251,5);   

% auth th fora prosthetoume perissotera stoixeia ston pinaka gia na’nai pio akrives to 
apotelesma% 

z=sum(M)/size(M,1); 

Το α!οτέλεσµα !ου µας δόθηκε είναι z= 183,366. Άρα  

,

183,366 Nm
0,115 21,09 NmLOAD meanM m

length
= ⋅ = . 

Η τιµή αυτή της ρο!ής είναι !ολύ χρήσιµη για τον υ!ολογισµό της α!όδοσης 
της µηχανής. Ό!ως αναφέραµε στο κεφάλαιο 1.4, η α!όδοση της µηχανής 

δίνεται α!ό τον τύ!ο: 100% 100%
3 cos

out r

in

P M
P V Iϕ ϕ

ωα
φ

⋅
= × = ×

⋅ ⋅ ⋅ .  
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Για την !ροσοµοίωση λοι!όν στις 1447 στροφές ανά λε!τό και σύµφωνα µε τα 

!αρα!άνω δεδοµένα έχουµε: 

21,09 Nm 151,5 3195 Wsec100% 100% 100% 90, 4%
3 375 V 4,08 A 0,77 3534 W

out

in

rad
P
P

η
⋅

= × = × = × =
⋅ ⋅ ⋅   

Ø Για να βρούµε το συντελεστή ισχύος, σχεδιάσαµε τις κυµατοµορφές  

τάσης και ρεύµατος της φάσης α. Ως γνωστόν, φ= φv- φi  ό!ου φv και φi οι 

γωνίες των φασικών διανυσµάτων τάσης και ρεύµατος αντίστοιχα. 

 

Σχ. 3.3.1.4 Κυµατοµορφές  φασικής τάσης και ρεύµατος φάσης α 

Η !ερίοδος των κυµατοµορφών είναι 1 1
0,02sec

50
T

f Hz
= = = . Η χρονική 

α!όσταση µεταξύ των δύο µηδενισµών τάσης και ρεύµατος είναι 

0, 2522sec 0, 25sec 0,0022sect∆ = − = . Άρα 0,0022sec 360
39,6

0,02sec
ϕ ϕ ⋅ °
= ∆ = = °και 

( )cos cos 39,6 0,77ϕ = ° =  
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Ø Στα σχήµατα 3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7 !αρατίθενται οι κυµατοµορφές 
ρευµάτων στάτη, ρο!ής και ρευµάτων δροµέα για !ροσοµοίωση στις 1447 
στροφές ανά λε!τό µε αντίσταση δροµέα στα εξωτερικά κυκλώµατα             
R3= 1Ε-05. 

 

Σχ. 3.3.1.5 Κυµατοµορφές τριφασικών ρευµάτων στάτη 

Σχ. 3.3.1.6 Γραφική !αράσταση ρο!ής 
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Μ!ορούµε να !αρατηρήσουµε τη διαφορά της µέγιστης τιµής ρεύµατος στάτη 
και ρο!ής σε σχέση µε την !ροσοµοίωση χωρίς εξωτερικά κυκλώµατα δροµέα. 

 

Σχ. 3.3.1.7 Κυµατοµορφές ρευµάτων κυκλωµάτων δροµέα 

Ø Στην κυµατοµορφή 3.3.1.7 βλέ!ουµε τα ρεύµατα 5 κυκλωµάτων 
δροµέα. Κύκλωµα δροµέα εννοούµε το εξωτερικό βραχυκυκλωµένο κύκλωµα, 
!ου δηµιουργήσαµε µέσω της εντολής external circuit, το ο!οίο α!οτελείται 
α!ό 2 δι!λανές µ!άρες δροµέα, ό!ως φαίνεται στο σχήµα !αρακάτω. 

 

Σχ. 3.3.1.8 Κυκλώµατα µ!αρών δροµέα και ρεύµατα !ου τα διαρρέουν 
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Σύµφωνα µε το σχήµα 3.3.1.8 το ρεύµα !ου διαρρέει τη µ!άρα δροµέα µε 
conductor number 20 είναι το άθροισµα των ρευµάτων των κυκλωµάτων I4  
και I5. 

Η !ερίοδος ρεύµατος δροµέα,ό!ως αναφέραµε στην !αράγραφο 1.3, ισούται 

µε   
1 1

r
r

T
f s f

= =
⋅

,     ό!ου: 
1500 1447  

0,353
1500 

s r

s

n n rpm rpm
s

n rpm
− −

= = =
 

Άρα   

1
0,566sec

0,353 50 HzrT = =
⋅

 τιµή η ο!οία ε!αληθεύεται και στο 

σχήµα 3.3.1.7. 

 

Ø Στη συνέχεια !ροσοµοιώσαµε το ολόκληρο µοντέλο της µηχανής µε 
αντιστάσεις δροµέα R3= 1Ε-05 και R1= 2,5Ε-05 και ε!ιβεβαιώσαµε ότι τα 
α!οτελέσµατα είναι ίδια µε αυτά των !ροσοµοιώσεων χρησιµο!οιώντας το 
µισό µοντέλο του κινητήρα. 
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3.3.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ SKEWING ΣΤΙΣ 1447rpm 

 Έχοντας !λέον βελτιστο!οιήσει το µοντέλο στις 1447 rpm, εισάγουµε 
την κλίση των αυλακώσεων του δροµέα, ό!ως αναφέραµε στην !αράγραφο 
2.4 µέσω της εντολής Model→ Air Gaps→ Rotating Machine Air gap. Η 
!ροσοµοίωση έγινε ε!ιλέγοντας αριθµό φετών 3, 5 και 7. 

Στα σχήµατα 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3 µ!ορούµε να δούµε τη εξοµάλυνση 
των κυµατοµορφών ρεύµατος στάτη, ρο!ής και ρεύµατος δροµέα, 
συγκρίνοντας τις κυµατοµορφές χωρίς skewing (µ!λε χρώµα) και µε skewing 
(κόκκινο χρώµα), για !ροσοµοίωση µε αριθµό skew slices=3. 

 

Σχ. 3.3.2.1 Κυµατοµορφές ρεύµατος στάτη µε και χωρίς skewing 
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Σχ. 3.3.2.2 Κυµατοµορφές ρο!ής µε και χωρίς skewing 

 

Σχ. 3.3.2.3 Κυµατοµορφές ρεύµατος κυκλώµατος δροµέα µε και χωρίς 
skewing 



-Α!οτελέσµατα Προσοµοίωσης Ασύγχρονου Κινητήρα- -Κεφάλαιο 3- 

- 69 - 

 

Ø Στη συνέχεια !ροσοµοιώσαµε τον κινητήρα ε!ιλέγοντας skew slice=5 
και skew slice=7. ∆ια!ιστώσαµε ότι τα α!οτελέσµατα ήταν τα ίδια µε αυτά 
για skew slice=3. Για το λόγο αυτό στις ε!όµενες !ροσοµοιώσεις µε skewing 
ασχοληθήκαµε µόνο µε την !ερί!τωση των skew slice=3. 
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3.3.3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ MECHANICAL COUPLING ΣΤΙΣ  
1447 rpm 

3.3.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ [4] 
 

Με σκο!ό την ανάλυση των µηχανικών ε!ιδράσεων της ρο!ής !ου 
!αράγονται α!ό τα ηλεκτροµαγνητικά !εδία, το !ρόγραµµα  Opera-2d/RM 
µ!ορεί να υ!ολογίσει την ταχύτητα του κάθε τοµέα (δροµέας- στάτης) 
λύνοντας τα µηχανικά και ηλεκτροµαγνητικά συστήµατα µαζί. Υ!άρχουν 
δύο ε!ιλογές για τη µηχανική ζεύξη (mechanical coupling): α!λή ή σύνθετη. 
 Στην α`λή µηχανική ζεύξη (simple mechanical coupling)  η ταχύτητα 
του τοµέα 1 (δροµέας) υ!ολογίζεται α!ό τη ρο!ή χρησιµο!οιώντας την 
ακόλουθη δυναµική εξίσωση στερεού σώµατος: 

2

2el load friction speed

d
M M M M M J

dt
θ

= − − − =  

 

ό!ου Μ είναι η ρο!ή, J είναι η ρο!ή αδράνειας και θ η γωνία. Η ρο!ή είναι 
το άθροισµα της ηλεκτροµαγνητικής ρο!ής- !ου υ!ολογίζεται α!ό το 
!ρόγραµµα- της ρο!ής τριβών, της ρο!ής φορτίου και της ρο!ής, !ου 
εξαρτάται γραµµικά α!ό την ταχύτητα- οι ο!οίες καθορίζονται α!ό το 
χρήστη µέσω της εντολής  SOLVE Command. Οι υ!όλοι!οι τοµείς της 
µηχανής είναι ακίνητοι. 
 Στη σύνθετη µηχανική ζεύξη (complex mechanical coupling) η 
γωνιακή ε!ιτάχυνση µ!ορεί να καθοριστεί α!ό το χρήστη µέσω ενός .comi 
αρχείου. Ο χρήστης καθορίζει σταθερές µε την ονοµασία #ACCEL, #ACCEL2 
και #ACCEL3 στο .comi αρχείο. Υ!οτίθεται µηδέν για τους τοµείς της 
µηχανής, για τους ο!οίους δεν έχει οριστεί ε!ιτάχυνση. Οι !αρακάτω 
µεταβλητές του συστήµατος, οι ο!οίες καθορίζουν τις µηχανικές ιδιότητες, 
είναι διαθέσιµες για χρήση σε εκφράσεις της ε!ιτάχυνσης.  
 

System Variables 
RMANGLE Θέση τοµέα σε (radians) 
RMSPEED Ταχύτητα περιστροφής σε (radians/second) 

 
RMSPEEDRPM Ταχύτητα περιστροφής σε (revolutions/minute) 
RMTORQUE Υπολογισθείσα ηλεκτροµαγνητική ροπή ανά µονάδα µήκους 
RMATORQUE  Ροπή φορτίου που εφαρµόζεται στον άξονα 
RMINERTIA  Ροπή αδράνειας 
RMLENGTH  Μήκος της µηχανής 
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3.3.3.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ [1,3,4] 
  

Για να !ροσοµοιώσουµε τη µηχανή, χρησιµο!οιήσαµε την α!λή 
µηχανική ζεύξη. Πριν α!’ όλα όµως, µετατρέψαµε τη µονάδα µήκους α!ό 
χιλιοστά !ου ήταν, σε µέτρα, γιατί αλλιώς δεν ήταν δυνατή η ανάλυση του 
µοντέλου. Στην ε!ιλογή Rotational motion analysis→ Rotation ε!ιλέξαµε 
Mechanical Coupling. Παρακάτω φαίνεται το µενού. 

 

 
Σχ. 3.3.3.1 Μενού µηχανικής ζεύξης 

 
 

Ø Στην ε!ιλογή µήκος δροµέα βάζουµε 0,115, αφού !λέον η µονάδα µέτρησης 
είναι µέτρα, στη ρο!ή αδράνειας βάζουµε 0,0117 (Kg*m^2), τιµή η ο!οία βρέθηκε 
α!ό κατάλογο κινητήρων της κατασκευάστριας εταιρείας, ενώ στη ρο!ή !ου 
εφαρµόζεται στον άξονα βάλαµε #loadtorque. Ο κώδικας του αρχείου !ου 
δώσαµε, µας υ!ολογίζει τη ρο!ή φορτίου µέσω του τύ!ου: 
  

r
LOAD

P
M

ω
=  

ό!ου ,max

Nm
183,366 0,115 m 151.5 3194,6 W 3200 W

secout

rad
P P

length
= = ⋅ ⋅ = ≈  

και 
sec

5.151
rad

r =ω , η γωνιακή ταχύτητα του δροµέα. 
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Ε!ίσης υ!ολογίζεται η ρο!ή ε!ιτάχυνσης !ου δίνεται α!ό τον τύ!ο: 
 

LOADel
r

ACC MM
dt
d

JM −=⋅=
ω

 

 
Στα !αρακάτω σχήµατα !αρατίθενται οι κυµατοµορφές ρεύµατος στάτη, 
ρο!ής, ταχύτητας !εριστροφής και ρεύµατος δροµέα της !ροσοµοίωσης µε 
mechanical coupling. 
 

 
Σχ. 3.3.3.2 Κυµατοµορφή ρεύµατος στάτη φάσης α 
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Σχ. 3.3.3.3 Κυµατοµορφή ρο!ής 

 
 

 
Σχ. 3.3.3.4 Κυµατοµορφή ταχύτητας !εριστροφής 
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Σχ. 3.3.3.5 Κυµατοµορφές ρευµάτων κυκλωµάτων δροµέα 

 
 Παρατηρούµε και στις τέσσερις γραφικές !αραστάσεις ότι τα !ρώτα 
χιλιοστά του δευτερολέ!του υ!άρχει µια διατάραξη της κυµατοµορφής, µέχρι 
η µηχανή να «!ιάσει» τις 1447 στροφές το λε!τό. 
 
Ø Η !ροσοµοίωση µε µηχανική ζεύξη έγινε και µε ένα δεύτερο τρό!ο, 
κατά τον ο!οίο χρησιµο!οιήσαµε ένα !ιο α!λό .comi αρχείο, το ο!οίο δίνεται 
!αρακάτω. 

 
$cons #fs 50 
$cons #ampl 1 
 
$if ttime le 0.04 
 
  $cons #PHASE1 (ttime*25)*#ampl*sin((2*pi*#fs*ttime)) 
  $cons #PHASE2 (ttime*25)*#ampl*sin((2*pi*#fs*ttime)+(120*pi/180)) 
  $cons #PHASE3 (ttime*25)*#ampl*sin((2*pi*#fs*ttime)+(240*pi/180)) 
 
$else 
 
  $cons #PHASE1 #ampl*sin((2*pi*#fs*ttime)) 
  $cons #PHASE2 #ampl*sin((2*pi*#fs*ttime)+(120*pi/180)) 
  $cons #PHASE3 #ampl*sin((2*pi*#fs*ttime)+(240*pi/180)) 
 
$end if 
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$IF RMSPEEDRPM>=1500 
   $CONSTANT #TORQUE 0.0 
$ELSE 
   $CONSTANT #TORQUE RMTORQUE*RMLENGTH-RMATORQUE 
$END IF 
$CONSTANT #ACCEL #TORQUE/RMINERTIA 
 

Τα α!οτελέσµατα της !ροσοµοίωσης αυτής είναι τα ίδια µε της 
!ροηγουµενης. 
  
Ø Η αλλαγή του .comi αρχείου είναι !ολύ σηµαντική. Αν ε!ιλέξουµε 
mechanical coupling, αλλά αφήσουµε το ίδιο b.comi αρχείου, !ου 
χρησιµο!οιούσαµε για την !ροσοµοίωση µε σταθερή ταχύτητα, η µηχανή µας 
!αύει να δουλεύει ως κινητήρας και !αρουσιάζει συµ!εριφορά γεννήτριας. 
Είναι ενδιαφέρον να !αραθέσουµε εδώ τις κυµατοµορφές ρο!ής και 
ταχύτητας !εριστροφής σε αυτή την !ερί!τωση.  
 

 
Σχ. 3.3.3.6 Γραφική !αράσταση ρο!ής 

 

Παρατηρούµε ότι η ρο!ή !αίρνει αρνητικές τιµές. 
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Σχ. 3.3.3.7 Γραφική !αράσταση ταχύτητας !εριστροφής 

 
Η µέση τιµή της κυµατοµορφής αυτής είναι 161,7 rad/sec=1544 rounds/min, 
τιµή µεγαλύτερη α!ό το σύγχρονο αριθµό στροφών, !ου είναι 1500 
rounds/min. 
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3.3.4 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΙΣ 1454  rpm [1,4] 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό θα ε!ιχειρήσουµε να !ροσοµοιώσουµε τον 
κινητήρα στις 1454 στροφές και να ε!αληθεύσουµε τα !ειραµατικά δεδοµένα, 
ό!ως φαίνονται !αρακάτω. 

 

Στροφές 
(rpm) Ρεύμα στάτη (A) Τάση στάτη (V) 

Ισχύς εισόδου 
ασύγχρονης μηχανής 

(KW) 
1454 7,45 380 4,2 

 
Η διαδικασία !ου ακολουθήθηκε είναι η ίδια µε !ριν µε κά!οιες µικρές 
αλλαγές. Παρατηρούµε ότι η τάση στάτη !λέον είναι 380 V. Αυτό σηµαίνει ότι 
στα εξωτερικά κυκλώµατα του στάτη, µέσω της εντολής Model→ External 
Circuits→ Create, η peak τιµή της τάσης θα είναι !λέον: 
 

2 380 2 537.4peak rms peakV V V V V= ⋅ ⇒ = ⋅ =  

Ε!ίσης στην εντολή Model→ Analysis Options → Rotational Motion 
Analysis→ Rotation η ταχύτητα !εριστροφής αλλάζει σε 1454. Η ταχύτητα 
αυτή ισούται µε 152,26 rad/sec, ό!ως φαίνεται και α!ό την !ροσοµοίωση της 
µηχανής. 
 

 
Σχ. 3.3.4.1 Γραφική !αράσταση ταχύτητας !εριστροφής 
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Ø Μέσω του !ρογράµµατος Matlab βρίσκουµε και !άλι την ενεργό τιµή 
του φασικού ρεύµατος στάτη φάσης α, ,a rmsI = 4.34 A, η ο!οία βρίσκεται !ολύ 

κοντά στην !ειραµατική µέτρηση 
,

,

7, 45 A
4,3 A

3 3
R rms

a rms

I
I = = = . Ε!ίσης 

βρίσκουµε τη µέση τιµή της ρο!ής 

,

Nm
210,7 0,115  24,23NmLOAD meanM m

length
= ⋅ = . 

Ø Για να βρούµε την α!όδοση της µηχανής σε αυτή την κατάσταση, 
!ροβαίνουµε στην ίδια διαδικασία µε την !ροηγούµενη. 
 

24, 23 Nm 152, 26 3689 Wsec100% 100% 100% 88,8%
3 380 V 4,34 A 0,84 4156 W

out

in

rad
P
P

η
⋅

= × = × = × =
⋅ ⋅ ⋅

 

 

  
Σχ. 3.3.4.2 Κυµατοµορφές τάσης και ρεύµατος φάσης α 

 

Η !ερίοδος των κυµατοµορφών είναι 1 1
0,02sec

50
T

f Hz
= = = . Η χρονική 

α!όσταση µεταξύ των δύο µηδενισµών τάσης και ρεύµατος είναι 

0, 2718sec 0,27sec 0,0018sect∆ = − = ˙ άρα 0,0018sec 360
32,4

0,02sec
ϕ ϕ ⋅ °
= ∆ = = °και 

( )cos cos 32,4 0,84ϕ = ° = . 
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Ø Στη συνέχεια !ροσοµοιώσαµε τον κινητήρα !ροσθέτοντας κλίση στις 
αυλακώσεις του δροµέα µε αριθµό φετών ίσο µε 3. Παρακάτω φαίνονται οι 
κυµατοµορφές ρεύµατος στάτη, ρο!ής, και ρεύµατος δροµέα συγκρίνοντας 
τις 2 !αρα!άνω !ροσοµοιώσεις. Είναι εµφανής και !άλι η µείωση των 
ανώτερων αρµονικών µε τη µέθοδο skewing. 
 

 
Σχ. 3.3.4.3 Γραφική !αράσταση ρεύµατος στάτη φάσης α 

 

  
Σχ. 3.3.4.4 Γραφική !αράσταση ρο!ής 
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Σχ. 3.3.4.5 Γραφική !αράσταση ρεύµατος κυκλώµατος δροµέα 
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3.3.5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΙΣ 1449  rpm [1,4] 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει !ροσοµοίωση της µηχανής µε σ!ασµένη τη 
µία µ!άρα του δροµέα. Στην !ερί!τωση αυτή, δε µ!ορούµε να 
χρησιµο!οιήσουµε το µισό µοντέλο της µηχανής, γιατί αλλάζοντας τις 
ιδιότητες σε ένα αγωγό δροµέα δεχόµενοι ως συµµετρία της µηχανής +2, ο 
συµµετρικός αγωγός του δροµέα στο άλλο µισό της µηχανής θα αλλάξει και 
αυτός. Έτσι χρησιµο!οιούµε το ολόκληρο µοντέλο της µηχανής και µε σκο!ό 
την !ροσοµοίωση ενός σφάλµατος σε έναν αγωγό του δροµέα 
χρησιµο!οιούµε την εντολή Modify region by picking→ Modify 
Properties→ Material Properties. Στην ε!ιλογή Conductivity αλλάζουµε τον 
αριθµό α!ό 36500 σε 1. Αυτό σηµαίνει ότι !λέον ο αγωγός χάνει την ιδιότητα 
της αγωγιµότητας του, άρα είναι σαν να µην υ!άρχει. 
 Στο σχήµα 3.3.5.1 δίνεται η α!εικόνιση της τοµής της µηχανής ό!ου 
και φαίνονται οι 4 µαγνητικοί !όλοι. Για τη σχεδίαση αυτή χρησιµο!οιήσαµε 
την εντολή Contour Map και στην ε!ιλογή Expression  διαλέγουµε POT. 
 

 
Σχ. 3.3.5.1 Α!εικόνιση µαγνητικών !όλων της µηχανής 
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Μ!ορούµε ε!ίσης να α!εικονίσουµε τις µαγνητικές γραµµές του δυναµικού, 
ό!ως φαίνεται !αρακάτω. 
 

 
Σχ. 3.3.5.2 Α!εικόνιση µαγνητικών γραµµών της µηχανής 

 
Η µ!άρα του δροµέα µε µαύρο χρώµα είναι αυτή !ου έχει το σφάλµα. Στην 
εικόνα αυτή βλέ!ουµε την ανοµοιοµορφία των µαγνητικών γραµµών λόγω 
του σφάλµατος. Α!ό τη µία !λευρά της µ!άρας υ!άρχει µία !ύκνωση, ενώ 
α!ό την άλλη µία αραίωση. 
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Τα !ειραµατικά δεδοµένα µας έδωσαν τα εξής α!οτελέσµατα: 
 

Στροφές 
(rpm) Ρεύμα στάτη (A) Τάση στάτη (V) 

Ισχύς εισόδου 
ασύγχρονης μηχανής 

(KW) 
1449 7,76 380 4 

 
Συνε!ώς !ροβαίνουµε στις ίδιες αλλαγές, ό!ως στο κεφάλαιο 3.3.4. Η 
ταχύτητα !εριστροφής αυτή τη φορά είναι 151,74 rad/ sec= 1449 rpm. 
 

 
Σχ. 3.3.5.3 Γραφική !αράσταση ταχύτητας !εριστροφής 

 
Ø Μέσω του !ρογράµµατος Matlab βρίσκουµε και !άλι την ενεργό τιµή 
του φασικού ρεύµατος στάτη φάσης α, ,a rmsI =  4,46 Α,  η ο!οία βρίσκεται 

κοντά στην !ειραµατική µέτρηση 
,

,

7,76 A
4, 48A

3 3
R rms

a rms

I
I = = = . Ε!ίσης 

βρίσκουµε τη µέση τιµή της ρο!ής 

,

202,91Nm
0,115  23,33NmLOAD meanM m

length
= ⋅ =  
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Ø Για να βρούµε την α!όδοση της µηχανής σε αυτή την κατάσταση 
!ροβαίνουµε στην ίδια διαδικασία µε την !ροηγούµενη. 

 

23,33 Nm 151,74 3540 Wsec100% 100% 100% 86%
3 380 V 4, 46 A 0,81 4118 W

out

in

rad
P
P

η
⋅

= × = × = × =
⋅ ⋅ ⋅

 

 

 
Σχ. 3.3.5.4 Κυµατοµορφές τάσης και ρεύµατος φάσης α 

 

Η !ερίοδος των κυµατοµορφών είναι 1 1
0,02sec

50
T

f Hz
= = = . Η χρονική 

α!όσταση µεταξύ των δύο µηδενισµών τάσης και ρεύµατος είναι 

0, 252sec 0, 25sec 0,002sect∆ = − = ˙ άρα 0,002sec 360
36

0,02sec
ϕ ϕ ⋅ °
= ∆ = = ° και 

( )cos cos 36 0,81ϕ = ° = . 

Ø Στη συνέχεια !ροσοµοιώσαµε τον κινητήρα !ροσθέτοντας κλίση στις 
αυλακώσεις του δροµέα µε αριθµό φετών ίσο µε 3. Στα σχήµατα 3.3.5.5, 3.3.5.6 
και 3.3.5.7 φαίνονται οι κυµατοµορφές ρεύµατος στάτη, ρο!ής και ρεύµατος 
δροµέα συγκρίνοντας τις 2 !αρα!άνω !ροσοµοιώσεις. Είναι εµφανής και 
!άλι η µείωση των ανώτερων αρµονικών µε τη µέθοδο skewing. 
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Σχ. 3.3.5.5 Γραφική !αράσταση ρεύµατος στάτη φάσης α 

 

Σχ. 3.3.5.6 Γραφική !αράσταση ρο!ής 
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Σχ. 3.3.5.7 Γραφική !αράσταση ρεύµατος δροµέα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΑΝΑΛΥΣΗ FOURIER ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με τη βοήθεια του !ρογράµµατος Matlab κάναµε ανάλυση Fourier 
των α!οτελεσµάτων !ροσοµοίωσης του υγιούς µοντέλου µισής µηχανής µε 
ταχύτητα !εριστροφής 1454 rpm για το ρεύµα φάσης α του στάτη και για τη 
ηλεκτροµαγνητική ρο!ή για δύο !ερι!τώσεις. Στην !ρώτη !ερί!τωση η 
ανάλυση έγινε για µοντέλο µηχανής, η ο!οία δεν φέρει κλίση στις αυλακώσεις 
δροµέα (Skew slice=1), ενώ στη δεύτερη !ερί!τωση η ανάλυση έγινε για 
µοντέλο µηχανής, η ο!οία φέρει κλίση στις αυλακώσεις δροµέα (Skew 
slice=3). Στη συνέχεια !ροβήκαµε σε ανάλυση Fourier των α!οτελεσµάτων 
του ολόκληρου µοντέλου µε µία σ!ασµένη µ!άρα δροµέα µε ταχύτητα 
!εριστροφής 1449 rpm για τις δύο !ροαναφερθείσες !ερι!τώσεις. Όλες οι 
γραφικές !αραστάσεις των αρµονικών !ου δίνονται στο κεφάλαιο είναι 
κανονικο!οιηµένες ως !ρος τη βασική αρµονική. 

Η ανάλυση αυτή έγινε µε σκο!ό να α!οδείξουµε ότι η κλίση των 
αυλακώσεων του δροµέα ως !ρος αυτές του στάτη ε!ιφέρουν µείωση στις 
ανώτερες αρµονικές ρευµάτων στάτη και ρο!ής. 
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4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ FOURIER ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ               
(1454 rpm) [8] 

 

1η Περί!τωση (αυλακώσεις δροµέα χωρίς κλίση) 

 Στο !αρακάτω σχήµα 4.2.1 !αρουσιάζεται το αρµονικό !εριεχόµενο του 
ρεύµατος στάτη για την υγιή µηχανή: 

 

 

Σχ. 4.2.1 Αρµονικές ρεύµατος στάτη 

 

Παρακάτω δίνονται οι τιµές των αρµονικών µεγάλου !λάτους: 

     f0= 50 Hz                A0= 0 dB 

     f1= 628.9Hz            A1= -28.3 dB 

     f2= 728.9 Hz           A2= -14.8 dB 

     f3= 1306.5 Hz         A3= -38.1 

     f4= 1406.6Hz          A4= -38.71 dB 
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Ø Κά!οιες α!ό αυτές τις ανώτερες αρµονικές οφείλονται στην 
ανοµοιοµορφία του διακένου, η ο!οία δηµιουργείται λόγω της γεωµετρίας 
των αυλακώσεων του δροµέα και ιδιαίτερα του στοµίου τους. Λόγω της 
γεωµετρίας αυτής και της !εριστροφικής κίνησης του δροµέα κάθε χρονική 
στιγµή, το διάκενο έχει και διαφορετικό σχήµα.  Η συχνότητα των αρµονικών 
αυτών δίνεται α!ό τον τύ!ο [9]: 
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αριθµός των αυλακώσεων δροµέα, p=2 τα ζεύγη !όλων και fs=50Hz.  

 

λ F (τύ`ος µε +) F (τύ`ος µε -) 

1 729 Hz 629 Hz 

2 1308 Hz 1408 Hz 

 

Oι ανώτερες αρµονικές των συχνοτήτων αυτών φαίνονται στο σχήµα 4.2.1. 
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Στο σχήµα 4.2.2 !αρουσιάζεται το αρµονικό !εριεχόµενο της 
ηλεκτροµαγνητικής ρο!ής για την υγιή µηχανή. 

 

 

Σχ. 4.2.2 Αρµονικές ρο!ής 

 

Παρακάτω δίνονται οι τιµές των αρµονικών µεγαλύτερου !λάτους: 

       f0= 0 Hz                 A0= 0 dB 

       f1= 579 Hz             A1= -27.6 dB 

       f2= 1456.7 Hz        A2= -34.7 dB 
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2η Περί!τωση (αυλακώσεις δροµέα µε κλίση- 3 φέτες) 

Στο !αρακάτω σχήµα 4.2.3 !αρουσιάζεται το αρµονικό !εριεχόµενο του 
ρεύµατος στάτη για την υγιή µηχανή. 

 

 

Σχ. 4.2.3 Αρµονικές ρεύµατος στάτη 

 

Παρακάτω δίνονται οι τιµές των αρµονικών µεγάλου !λάτους: 

     f0= 50 Hz                A0= 0 dB 

     f1= 628.9 Hz           A1= -30.3 dB 

     f2= 728.9 Hz           A2= -18.22 dB 

     f3= 1307 Hz            A3= -51.7 dB 

              f4= 1406.7 Hz          A4= -45 dB 

 

Ø Αφού δεν έχει αλλάξει κά!οια α!ό τις µεταβλητές του τύ!ου των 
συχνοτήτων των αρµονικών, !ου οφείλονται στο σχήµα των 

αυλακώσεων,
( )
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 , ο !ίνακας !αραµένει ο ίδιος, ό!ως 

και στην !ερί!τωση χωρίς skewing. 
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λ F (τύ`ος µε +) F (τύ`ος µε -) 

1 729 Hz 629 Hz 

2 1308 Hz 1408 Hz 

 

Οι ανώτερες αρµονικές των συχνοτήτων αυτών φαίνονται στο σχήµα 4.2.3. 

 

Στο σχήµα 4.2.4 !αρουσιάζεται το αρµονικό !εριεχόµενο της 
ηλεκτροµαγνητικής ρο!ής για την υγιή µηχανή. 

 

 

Σχ. 4.2.4 Ανώτερες αρµονικές ρο!ής 

 

Παρακάτω δίνονται οι τιµές των µεγαλύτερων αρµονικών: 

       f0= 0 Hz                A0= 0 dB 

       f1= 579 Hz            A1= -29.66 dB 

       f2= 1456.7 Hz       A2= -39.5 dB 
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Ø Συγκεντρώνουµε τις συχνότητες και τα !λάτη των αρµονικών 
ρεύµατος στάτη και ρο!ής σε !ίνακες για τις 2 !ροηγούµενες !ερι!τώσεις- µε 
και χωρίς κλίση των αυλακώσεων δροµέα. Παρατηρούµε µείωση του !λάτους 
τους κατά µεγάλο !οσοστό στην !ερί!τωση του ρεύµατος στάτη για τις 
συχνότητες αρµονικών, !ου οφείλονται στο σχήµα των αυλακώσεων του 
δροµέα. Στην !ερί!τωση της ηλεκτροµαγνητικής ρο!ής βλέ!ουµε και εκεί µία 
µείωση του !λάτους των ανώτερων αρµονικών. Αυτό µας α!οδεικνύει ότι η 
κατασκευή αυλακώσεων δροµέα υ!ό κλίση όντως ε!ιφέρει µείωση σε 
ανε!ιθύµητες  ανώτερες αρµονικές. 
 

Πίνακας 4.1. Σύγκριση !λάτους ρεύµατος στάτη φάσης α  

i1 1 slice 3 slices 

50 Hz 0dB 0 dB 

628.9 Hz -28.3 dB -30.3 dB 

 728.9 Hz -14.8 dB -18.22 dB 

1307  Hz -38.1 dB -51.7 dB 

1406.7 Hz -38.71 dB -45 dB 

 

 

Πίνακας 4.2. Σύγκριση !λάτους αρµονικών ρο!ής 

torque 1 slice 3 slices 

0 Hz 0dB 0 dB 

579 Hz -27.6 dB -29.66 dB 

1456.7 Hz -34.7 dB -39.5 dB 
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4.3  ΑΝΑΛΥΣΗ FOURIER ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΜΙΑ 
ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ ∆ΡΟΜΕΑ (1449 rpm) [9] 

 

1η Περί!τωση (αυλακώσεις δροµέα χωρίς κλίση) 

Στο !αρακάτω σχήµα 4.3.1 !αρουσιάζεται το αρµονικό !εριεχόµενο του 
ρεύµατος στάτη για τη µηχανή µε σ!ασµένη τη µία µ!άρα δροµέα. 
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Σχ. 4.3.1 Αρµονικές ρεύµατος στάτη    

 

Παρακάτω δίνονται οι τιµές των αρµονικών µεγαλύτερου !λάτους: 

            f0= 50 Hz             A0= 0 dB 

     f1= 146.65 Hz      A1= -29.4 dB 

     f2= 625.7 Hz        A2= -29.5 dB 

     f3= 725.8 Hz        A3= -15.23 dB 

     f4= 1302.5 Hz      A4= -37.86 dB 

     f5= 1402.5 Hz      A5= -38.34 dB 
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Ø Στη συνέχεια βλέ!ουµε σε µεγέθυνση τη γραφική !αράσταση έως τα 
350Hz. Παρατηρούµε την εµφάνιση κά!οιων αρµονικών κοντά στις 
!ροαναφερθείσες συχνότητες αρµονικών, οι ο!οίες οφείλονται στο σφάλµα 
της σ!ασµένης µ!άρας. 
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Σχ. 4.3.2 Αρµονικές ρεύµατος στάτη έως τα 350 Hz 

 

Η συχνότητα των αρµονικών αυτών δίνεται α!ό τον τύ!ο [8]: 
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bF (τύ`ος  µε -) 

1 46.6 Hz 

3 143.2 Hz 

5 239.8 Hz 

7 336.4 Hz 

 

Οι αρµονικές των συχνοτήτων αυτών είναι εµφανείς στο σχήµα 4.3.2. 
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Στο σχήµα 4.3.3 !αρουσιάζεται το αρµονικό !εριεχόµενο της 
ηλεκτροµαγνητικής ρο!ής για τη µηχανή µε σ!ασµένη τη µία µ!άρα δροµέα. 
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Σχ. 4.3.3 Αρµονικές ρο!ής 

 

Παρακάτω δίνονται οι τιµές των µεγαλύτερων αρµονικών:     

f0=0 Hz A0= 0 dB 

f1= 290 Hz A1= -47.65 dB 

f2= 580 Hz A2= -50 dB 

f3=869,3 Hz A3=-44,8 dB 

f4=1452,5 Hz A4= -34 dB 

 

Ø Στη συνέχεια βλέ!ουµε κά!οια κοµµάτια της γραφικής των αρµονικών 
ρο!ής σε µεγέθυνση. Παρατηρούµε την εµφάνιση κά!οιων αρµονικών κοντά 
στις !ροαναφερθείσες συχνότητες 0 Hz, 290 Hz, 580 Hz, οι ο!οίες οφείλονται 
στο σφάλµα της σ!ασµένης µ!άρας ό!ως και στην !ερί!τωση του ρεύµατος 
στάτη. 
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Σχ. 4.3.4 Αρµονικές ρο!ής έως τα 20 Hz 

 

Σχ. 4.3.5 Ανώτερες αρµονικές ρο!ής έως τα 300 Hz 

 

 

Σχ. 4.3.6 Ανώτερες αρµονικές ρο!ής έως τα 590 Hz 



-Ανάλυση Fourier των Α!οτελεσµάτων και Συµ!εράσµατα- -Κεφάλαιο 4- 

- 98 - 

 

Η συχνότητα των αρµονικών αυτών δίνεται α!ό τον τύ!ο: 

 

{ }sr sfkff 2±=  

ό!ου: k= 0,2,4,6…, Hz
rpmpn

f r
r 3.48

sec120
41449

sec602
=

⋅
=

⋅
⋅

= , s=0,034 η ολίσθηση,     

           fs=50Hz [8] 

 

k F  (τύ`ος µε +) F (τύ`ος  µε -) 

0 3.4 Hz <0 

6 293.2 Hz 286.4 Hz 

12 583 Hz 576,2 Hz 

 

Οι αρµονικές των συχνοτήτων αυτών φαίνονται στα σχήµατα 4.3.4, 4.3.5 και 
4.3.6. 
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2η Περί!τωση (αυλακώσεις δροµέα µε κλίση- 3 φέτες) 

Στο !αρακάτω σχήµα 4.3.1 !αρουσιάζεται το αρµονικό !εριεχόµενο του 
ρεύµατος στάτη για τη µηχανή µε σ!ασµένη τη µία µ!άρα δροµέα. 
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Σχ. 4.3.7 Αρµονικές ρεύµατος στάτη 

 

Παρακάτω δίνονται οι τιµές των µεγαλύτερων αρµονικών: 

      f0= 50 Hz             A0= 0 dB 

      f1= 146.65 Hz      A1= -29.76 dB 

      f2= 625.7 Hz        A2= -31.5 dB 

      f3= 725.8 Hz        A3= -18.67 dB 

      f4= 1302.5 Hz      A4= -52.2 dB 

      f5= 1402.5 Hz      A5= -44.4 dB 

 

Ø Αφού δεν έχει αλλάξει κά!οια α!ό τις µεταβλητές του τύ!ου των 
συχνοτήτων των αρµονικών ρεύµατος, !ου οφείλονται στο σφάλµα 

σ!ασµένης µ!άρας,  ( ) fss
p
k

Fb








±−= 1 , ο !ίνακας !αραµένει ο ίδιος. 
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p
k

 
bF (τύ`ος  µε -) 

1 46.6 Hz 

3 143.2 Hz 

5 239.8 Hz 

7 336.4 Hz 

 

Ø Παρακάτω βλέ!ουµε σε µεγέθυνση τη γραφική !αράσταση έως τα 
350Hz, ό!ου φαίνονται καλύτερα οι αρµονικές αυτών των συχνοτήτων. 
Παρατηρούµε ότι οι διαφορές στο !λάτος των ανώτερων αρµονικών στις 
!ερι!τώσεις µε και χωρίς skewing είναι !ολύ µικρές αυτή τη φορά. 
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Σχ. 4.3.8 Ανώτερες αρµονικές ρεύµατος στάτη έως τα 350 Hz 
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Στο σχήµα 4.3.9 !αρουσιάζεται το αρµονικό !εριεχόµενο της 
ηλεκτροµαγνητικής ρο!ής για τη µηχανή µε σ!ασµένη τη µία µ!άρα δροµέα. 
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Σχ. 4.3.9 Αρµονικές ρο!ής 

Παρακάτω δίνονται οι τιµές των µεγαλύτερων αρµονικών: 

f0=0 Hz A0= 0 dB 

f1= 290 Hz A1= -48.395 dB 

f2= 580 Hz A2= -30.52 dB 

f3=869,3 Hz A3=-48.57 dB 

f4=1452,5 Hz A4= -39.38 dB 

 

Ø Αφού δεν έχει αλλάξει κά!οια α!ό τις µεταβλητές του τύ!ο των 
συχνοτήτων των αρµονικών ρο!ής, !ου οφείλονται στο σφάλµα σ!ασµένης 

µ!άρας,  { }sr sfkff 2±= , ο !ίνακας !αραµένει ο ίδιος. 

k F  (τύ`ος µε +) F (τύ`ος  µε -) 

0 3.4 Hz <0 

6 293.2 Hz 286.4 Hz 

12 583 Hz 576.2 Hz 
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Ø Στη συνέχεια, στα σχήµατα 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, βλέ!ουµε τα ίδια 
κοµµάτια της γραφικής σε µεγέθυνση, ό!ως και στην !ερί!τωση χωρίς 
skewing. Και !άλι οι διαφορές στο !λάτος των ανώτερων αρµονικών στις 
!ερι!τώσεις µε skewing και χωρίς είναι !ολύ µικρές. 
 
 

 

Σχ. 4.3.10 Αρµονικές ρο!ής έως τα 20 Hz 

 

 

Σχ. 4.3.11 Ανώτερες αρµονικές ρο!ής έως τα 300 Hz 
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Σχ. 4.3.12 Ανώτερες αρµονικές ρο!ής έως τα 590 Hz 

Ø Συγκεντρώνουµε τις συχνότητες και τα !λάτη των αρµονικών 
ρεύµατος στάτη και ρο!ής σε !ίνακες και για τις 2 !ροηγούµενες 
!ερι!τώσεις- µε και χωρίς κλίση των αυλακώσεων δροµέα. Με γαλάζιο χρώµα 
φαίνονται οι συχνότητες των αρµονικών !ου οφείλονται στο σφάλµα της 
σ!ασµένης µ!άρας του δροµέα. Στις συχνότητες αυτές δεν !αρατηρούµε 
κά!οια σηµαντική µείωση λόγω του skewing στο ρεύµα στάτη  ή στη ρο!ή.  
Στις υ!όλοι!ες συχνότητες όµως, για τα µεγέθη αυτά, η µείωση του !λάτους 
των αρµονικών είναι αισθητή. Αυτό µας α!οδεικνύει ότι η κατασκευή 
αυλακώσεων δροµέα υ!ό κλίση όντως ε!ιφέρει µείωση σε ανε!ιθύµητες  
ανώτερες αρµονικές. 
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Πίνακας 4.3. Σύγκριση !λάτους αρµονικών ρεύµατος στάτη φάσης α στην 
!ερί!τωση µίας σ!ασµένης µ!άρας δροµέα: 

 

i1 1 slice 3 slices 

44.6 Hz -33.91 dB -33.95 dB 

50 Hz 0dB 0 dB 

143.2 Hz -31.68 dB -31.97 dB 

146.65 Hz -29.4 dB -29.76 dB 

239.8 Hz -54.354 dB -54.645 dB 

336.4 Hz -45.157 dB -46.193 dB 

625.7 Hz -29.5 dB -31.5 dB 

 725.8 Hz -15.23 dB -18.67 dB 

1302.5  Hz -37.86 dB -52.2 dB 

1402.5 Hz -38.34 dB -44.4 dB 
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Πίνακας 4.4. Σύγκριση !λάτους αρµονικών ηλεκτροµαγνητικής ρο!ής στην 
!ερί!τωση µίας σ!ασµένης µ!άρας δροµέα: 

 

torque 1 slice 3 slices 

0 Hz 0dB 0 dB 

286.4 Hz -47.87 dB -48.85 dB 

290 Hz -47.65 -48.395 dB 

293.2 Hz -46.2 dB      -46.65 dB 

576.2 Hz -27.42 dB -29.62 dB 

580 Hz -50 dB -53.82 dB 

583 Hz -50.94 dB -54.5 dB 

 869.3 Hz -44.8 dB -48.23 dB 

1452.5 Hz -34 dB -38.7 dB 

 

4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 Αφού λοι!όν !ροσοµοιώσαµε ε!ιτυχώς ασύχρονο τριφασικό κινητήρα 
ισχύος 4 kW µε το !ρόγραµµα Opera 2D, ε!ιβεβαιώσαµε τις !ειραµατικές µας 
µετρήσεις και βρήκαµε τη ρο!ή στην έξοδο της µηχανής. Ε!ίσης βρέθηκε η 
α!όδοση του κινητήρα για λειτουργία σε µόνιµη κατάσταση για διάφορες 
τιµές σταθερών στροφών για υγιή µηχανή αλλά και για µηχανή µε σφάλµα σε 
µία µ!άρα του δροµέα. Μετά την ανάλυση Fourier, !αρατηρώντας τους 
!ίνακες σύγκρισης !λάτους των αρµονικών, ε!ιβεβαιώνουµε την ε!ιθυµητή 
µείωση του !λάτους των ανώτερων αρµονικών ρεύµατος στάτη και  
ηλεκτροµαγνητικής  ρο!ής στην !ερί!τωση ό!ου οι αυλακώσεις δροµέα 
κατασκευάζονται υ!ό κλίση. 



-Μη Γραµµική Ανάλυση στις 1447 rpm-  -Κεφάλαιο 5- 

- 106 - 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΙΣ 1447 rpm 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ [4]  

Κατά την εκ!όνηση της δι!λωµατικής εργασίας όλες οι !ροσοµοιώσεις 
έγιναν µε γραµµική ανάλυση µη λαµβάνοντας υ!’ όψιν την καµ!ύλη 
υστέρησης, αλλά χρησιµο!οιώντας την τιµή της µαγνητικής δια!ερατότητας 
!ου δώσαµε µέσω της εντολής Modify region by picking→ Modify 
Properties→Material Properties→Permeability=4500  για τις !εριοχές 
σιδηροµαγνητικού υλικού του στάτη και του δροµέα.  

Στο !αρόν !αράρτηµα θα !αρουσιάσουµε τα α!οτελέσµατα 
!ροσοµοίωσης µε µη-γραµµική ανάλυση, η ο!οία λαµβάνει υ!’ όψιν της την 
καµ!ύλη υστέρησης, άρα και τα φαινόµενα κορεσµού του σιδηροµαγνητικού 
υλικού. Ο λόγος !ου δε χρησιµο!οιήσαµε µέχρι τώρα τη µη γραµµική 
ανάλυση είναι ότι είναι µια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία. 

 

  

Σχ. 5.1 Καµ!ύλη υστέρησης  

  

 



-Μη Γραµµική Ανάλυση στις 1447 rpm-  -Κεφάλαιο 5- 

- 107 - 

 

5.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ [4] 

 Για τα !ρώτα 0,2 sec –χρονική στιγµή ό!ου η µηχανή βρίσκεται !λέον 
στη µόνιµη κατάσταση- χρησιµο!οιήσαµε γραµµική ανάλυση, ενώ στη 
συνέχεια ξεκινώντας α!ό αυτή τη χρονική στιγµή χρησιµο!οιήσαµε µη-
γραµµική ανάλυση, ό!ως φαίνεται στο !αρακάτω µενού. 

 

Σχ. 5.2 Μενού µη γραµµικής ανάλυσης 

Παρακάτω φαίνονται οι γραφικές !αραστάσεις ρευµάτων στάτη, 
δροµέα και ρο!ής. Για να είναι !ιο ευδιάκριτα τα α!οτελέσµατα σε κά!οιες 
κυµατοµορφές, φαίνεται ένα µέρος της γραφικής !αράστασης. 
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Σχ. 5.3 Κυµατοµορφή ρεύµατος στάτη φάσης α για γραµµική και µη 
γραµµική ανάλυση 

 

Λαµβάνοντας την ενεργό τιµή του ρεύµατος στάτη φάσης α, µέσω του 
!ρογράµµατος Matlab,  ό!ως έχουµε αναφέρει στο κεφάλαιο 3, βλέ!ουµε µία 
διαφορά για γραµµική και µη-γραµµική ανάλυση και συγκεκριµένα µία 
αύξηση. 

 

 Γραµµική 
Ανάλυση 

Μη- Γραµµική 
Ανάλυση 

Ιa,rms 4.04 A 4.44 A 
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Σχ. 5.4 Κυµατοµορφή ρο!ής για γραµµική και µη γραµµική ανάλυση 

 

 

Λαµβάνοντας τη µέση τιµή της ρο!ής, µέσω του !ρογράµµατος Matlab  
ό!ως έχουµε αναφέρει στο κεφάλαιο 3, βλέ!ουµε µία διαφορά για γραµµική 
και µη-γραµµική ανάλυση και συγκεκριµένα µία µείωση. 

 

 Γραµµική 
Ανάλυση 

Μη- Γραµµική 
Ανάλυση 

Μ 21,09Nm 19,32Nm 
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Σχ. 5.5 Κυµατοµορφή ρεύµατος κυκλώµατος κλωβού για γραµµική και 
µη γραµµική ανάλυση 
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