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Вовед
Целта за изработка на трудот е обработка, аналитичка пресметка, компјутерска
пресметка на трифазен асинхрон мотор со номинални податоци. Номиналните
параметри се точно определени за еден мотор (машина) и тие се непроменливи. Овој
трифазен асинхрон мотор со кафезен ротор ги има следните номинални податоци:
номинален напон 6000 V, номинална струја 49 A, номинална фреквенција 50 Hz, број
на парови полови 2p=6 на статорска страна и номинален напон 670 V и струја 380 A на
роторска страна.
Во рамките на ЕЛЕМ подружница РЕК Битола работат два рудници за допрема
на јаглен, Рудник Суводол и Рудник Брод – Гнеотино. Основната и примарна цел на
овие два рудници во склоп на РЕК Битола е да се обезбедат потребните количини на
јаглен како би ги задоволеле потребите за нормална работа на трите електрани. За да се
добие основната суровина, јагленот како основна суровина за термоелектраните,
потребно е предходно да се направи соодветна откривка односно ископ на јаловина,
како би се дошло до потребниот ресурс. Ископот на споменатите јаглен и јаловина
како во овие два рудници така и пошироко може да се одвива континуирано и
дисконтинуирано према потребите, тоа зависи и од условите на функционирање на
еден рудник. Континуираното производство е изведено со багери, транспортни ленти,
дробилици, одлагачи, дреглајни ЕШ-ви и друга дополнителна механизација од овој
тип. Дисконтинуираното производство е изведено со помош на механизација: камиони,
липкери, ровокопачи, булдужери, скипови, унидачи и др.
Во рудникот условите во кој работи еден електромотор се многу тешки. Тоа се
должи на повеќе фактори: голема кондензација, тешки временски услови (дожд, снег),
ниски и високи температури, кал, нечистотија, затрупаност на самите машини,
нерамни терени каде се движат одредени машини како и подлоги на кои лежат (фиксни
– транспортните ленти). Со еден збор управувањето на таквите машини е доста
сложено. Но покрај овие наведени фактори кои влијаат врз работата на
електромоторите, асинхроните мотори, друг неповолен фактор е што моторите работат
на иста осовина, а потекнуваат од различен производител, кој можат да се разликуваат
како конструктивно така и во однос на номиналните параметри, пропишани од
производителот, и е многу тешко да се постигнат посакуваните резултати. Сето тоа
доведува до дополнителни последици врз машината, односно одредени оштетувања
електрички или механички, во зависност од целокупната состојба. Но само овие услови
не се причинители кои влијаат негативно врз режимите на работа на моторите. Треба
да се напоменат и влијанијата на активната и реактивната моќност. Во голем број на
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случи врз моторите дејствува реактивната моќност, која се превзема од мрежата.
Процентот на застапеност на реактивната моќност е доста голем во сооднос со
активната моќност. За да се намалат овие дополнителни загуби се инсталираат
кондензаторски батерии со кој се врши компензација на реактивната енергија. Тоа
доведува до одредени несакани карактеристики како што се: влошено управување,
намалување на временскиот период на искористеност на моторот (животен век),
намалена ефикасност, одредено зголемување на трошоци како за резервни делови и
поправки така и за превземената енергија од мрежа.
Во магистерскиот труд е направена опсервација на трифазен асинхрон мотор со
кафезен ротор, направена е соодветна споредба на параметрите кои ги имаат
асинхроните мотори на новиот транспортен систем за јаглен и веќе постоечкиот
јагленов систем во рудник Суводол.
Во двата случаеви се работи за мотори, асинхрони (со намотан ротор и кафезен
ротор), 400 или 500 kW. Истражувањето е насочено на асинхрон мотор за задвижување
на транспортната лента (ГТС). Оваа транспортна лента како што предходно беше
наведено, служи за пренос на јаглен од рудник Брод – Гнеотино до рудник Суводол.
Изведбата на погонските станици е доста посовршено во однос на управувањето,
имплементирана е софистицирана опрема каде што управувањето се врши со
програмски логички контролер Simatic S7 – 400, а комуникацијата помеѓу погонските
станици е двојно и тоа: бежично и оптички, оптичкиот начин е модифициран преку
оптички влакна со 6 kV кабел, поврзани со скада систем и управувани од еден
диспечерски систем.
Главниот транспортен систем (ГТС) е изведен во 2012год. од страна на Thyssen
– груп коорпорацијата, од Р.Германија. Тој систем располага со: ново имплеменирана
опрема на Siemens и ЕGEL – високонапонски ормари (доводен, мерен и моторен
ормар), трансформатор 6 kV/400 V, фреквентен управувач за затегање и лабавење на
гумената лента изведено со нисконапонски асинхрон мотор, пуштање во работа на
високонапонските асинхрони мотори (сименсови) со мек старт, софт стартер, UPS –
резервен напоен ормар, кој дава дополнителна енергија на нисконапонските
потрошувачи во ситуација кога нема 6 kV напојување од трафостаница. Анализата и
соодветното мерење е направено за задвижување на таа транспортната лента.
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Управувањето се изведува на повеќе начини, а тоа придонесува за подобро
функционирање на моторите, може да се изведи со помош на енергетска електроника,
пуштање во работа со помош на роторски отпорници, директно вклучување на мрежа
како и со магнетни засилувачи. Овие типови на управувања се класифицирани на точно
препорачани позиции, во зависност од типот на изведбата на конкретната машина,
условите на работа како и крајниот резултат кој што треба да биде постигнат.
Енергетската електроника сведена на брзина и момент, примена на тиристорски кола
каде што има примена на еднонасочни мотори, енергетски преобразувач за асинхрон
мотор, меки впуштачи, сико и софт стартери за транспортерите, како и задвижување на
траките на самите багерски единици. Со денешното напредување на енергетската
електроника управувањето на моторите денес најчесто се сведува на наизменични
фреквентни преобразувачи.
Асинхроните мотори се карактеризираат со следните показатели: моторите се
ефтини и компактни, врз нив може да се изведи сложено управување, управувањето се
изведува од нулта па се до највисока можна брзина без било какви несакани
последици, како и други показатели.
Во првото подглавје се разгледуваат општите поими за асинхроните машини,
нивните поделби, режимот и принципот на работа, и самата примена. Исто така се
разгледуваат типовите на намотување, каде е потребно да се наведе факторот на
намотување на основните хармоници, односно ќе биде разгледана структурата на
намотката.
Во второто подглавје е разгледано проектирањето на електричните машини,
проблемите, кои се среќаваат при проектирањето, примената на компјутери во
севкупното производство и проектирање. Изборот на самите статорски и роторски
канали, кои можат да бидат овални, полуовални и трапезоидни за статорската намотка,
кружни и трапезоидни за роторската намотка, како и изолационите материјали кои се
применуваат во каналите.
Третото подглавје ги разгледува основните единици за асинхрониот мотор со
кафезен ротор, средните вредности на коефициентот на полезно дејство и средната
вредност од моќноста, преставена средната вредност на осната должина, бројната
вредност на полниот чекор како и вредноста на дијаметрите. Одредени вредности на
моторите се определуваат со помош на привидното тангенцијално оптоварување. При
тоа е преставено упатството за пресметување на асинхроните мотори, аналитичка
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пресметка на основните големини на моторот и димензионирањето на статорската и
роторската намотка на испитуваниот мотор.
Во четвртото подглавје се врши проектирањето на трифазниот асинхрон мотор
со кафезен ротор со методата на конечни елементи, сето тоа изведено со помош на
софтверскиот паќет Maxwell 14. Тука е направено димензионирање на асинхрониот
мотор со помош на номиналните податоци кои ги има асинхрониот мотор, пропишани
од самиот производител. Воедно се определуваат и самите работни карактеристики на
асинхрониот мотор, овие карактеристики се определуваат на повеќе начини и тоа:
експериментално, нумерички со помош на компјутерска анализа и индиректна метода.
Направено е процесирање во софтверскиот паќет во 2D домен од каде што е добиена
мрежата од конечни елементи. Исто така се определува и статичкиот електромагнетен
момент кој е доста битен за работата на моторот, при различни режими на работа.
Статичкиот електромагнетен момент се определува од вредноста на магнетниот вектор
потенцијал. Исто така е направена пресметка на магнетниот флукс, распределбата на
магнетната индукција во воздушниот процеп, како и еквивалентната индуктивност.
Петтото подглавје го опишува функционирањето на новиот транспортен систем
ГТС и прави споредба во однос на постоечкиот систем за допрема на јаглен.
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1. АСИНХРОНИ МАШИНИ
1.1. ОПШТИ ПОИМИ
Асинхрона машина е вртлива машина за наизменична струја, каде брзината на
вртење на роторот n, при константна фреквенција во мрежата, се менува во мали
граници во зависност од оптоварувањето на неговата осовина.
Општи карактеристики за асинхроната машина се: имаат едноставна
конструкција, асинхроните мотори се најчесто применувани електрични машини,
најчесто се користат во режим на мотор, а денес се користат и како асинхрони
генератори во електричните централи што ја користат енергијата на ветерот,
електричната моќност е од неколку вати до 30 MW, се произведуваат како еднофазни
со напон од 230 V мали моќности, како трифазни со напон од (6 – 10) kV и моќности од
неколку MW, наоѓаат широка примена во домаќинствата, индустријата, транспортните
системи.
Тие можат да работат во режим на генератор, мотор или електромагнетна
кочница.
Асинхроните машини исто така се делат на:
-

колекторски и
безколекторски.

Безколекторските асинхрони машини наоѓаат најширока примена во праксата,
како асинхрони мотори.

1.2. ПРИНЦИП НА РАБОТА
Основни конструктивни елементи од кои е составен асинхрониот мотор се:
•

статор со намотка, кој е неподвижен дел на моторот и

•

ротор со намотка, поставен на осовина и ротира.

Постојат две основни изведби на роторот на асинхрониот мотор и тоа:
•

со намотан ротор, слика 1.1 и
7
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со кусоврзан или кафезен ротор, – слика 1.2.

Статорот има форма на шуплив цилиндер. Направен е од магнетни лимови. Во
внатрешниот обем на статорот се изжлебени Z1 број на жлебови (канали). Во
жлебовите се сместени трите распределени и симетрични фазни намотки. Нивните
магнетни оски се поместени една од друга за агол од 2π / 3 rad.
Статорската намотка е приклучена на трифазен наизменичен напон. Под дејство
на напоните, во трите фазни намотки, протекуваат трифазни наизменични струи со
фреквенција f1 кои во воздушниот процеп создаваат трофазно вртливо магнетно поле,
кое во воздушниот процеп се врти со синхрона брзина:
ns =

60 ⋅ f1
(min −1 )
p

(1.1)

каде што е:
f1 − фреквенција на мрежата,

p − број на парови на магнетни полови на статорот.

Во статорската шуплина се сместува роторот, чие магнетно коло исто така е
направено од магнетни лимови, а по обемот се изжлебени Z 2 жлебови, во кои е
сместена трифазна распределена намотка, која е затворена – слика 1.1. Магнетните
оски на роторската намотка се меѓусебно поместени за агол од 2π / 3 rad .

Сл.1.1. Шема и слика на трифазен асинхрон мотор со намотан ротор
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Вртливото магнетно поле од статорот, ги сече проводниците од трифазната
роторска намотка и по законот на динамичка електромагнетна индукција, во нив
индуцира трифазни напони. Под дејство на индуцираните напони во роторот, во трите
фази протекуваат трифазни струи. Фреквенцијата на индуцираните напони и струи во
роторот е f2 . Значи, постои вртливо магнетно поле кое има постојана вредност и
проводници во тоа поле, низ кои течат струи. На нив дејствува електромагнетна сила,
која создава вртлив момент, под чие дејство роторот се завртува во иста насока со
вртливото магнетно поле, но со брзина n<ns.
Овој режим на работа на асинхроната машина е режим на мотор.
Релативната разликата на брзините ns и n се нарекува лизгање s, чија вредност се
пресметува според равенката:
s=

ns − n
ns

(1.2)

Во суштина, роторот “лизга” по основното вртливо магнетно поле создадено од
статорот. Затоа, s е наречено лизгање. Режимот на работа на асинхрона машина како
мотор е презентиран на сликата 1.2. и 1.3 а).
Струите во роторската намотка создаваат исто така вртливо магнетно поле.
Вртливите магнетни полиња на статорот и роторот меѓусебно се неподвижни и
се вртат со иста брзина и во иста насока во однос на статорот.
Фреквенцијата во роторот е пропорционална со лизгањето и фреквенцијата во
статорот:
f2 =

ns − n
f1 = sf1
ns

Ако роторот се задвижи со надворешна механичка сила во насока на вртливото
магнетно поле со брзина n>ns , тогаш лизгањето добива негативна вредност. Во овој
случај се менува насоката на индуцираните напони и струи во роторот.
Електромагнетната сила ќе дејствува во спротивна насока. Машината ќе работи во
режим на генератор со лизгање s (0,-∝).

9

Талевски Николче

Магистерски труд

Ако роторот се заврти со надворешна механичка сила во спротивна насока од
онаа на вртливото магнетно поле. Во ваков случај на машината и се доведува енергија
од две страни: електрична енергија од мрежата, механичка енергија од погонска
машина. Овој режим на работа се нарекува режим на електромагнетна кочница.
Лизгањето се движи во граница s (0,+∝).
Трите режими на работа на асинхрониот мотор се дадени на слика 1.3. а), б) и
в).

a)

б)

в)

Сл.1.3. Режими на работа на асинхроната машина а) мотор, б) генератор и в) кочница
Кусоврзаниот ротор на асинхрониот мотор е направен од проводници (стапови
или шипки), кои кај моторите со мала електрична моќност се леат дирекно во
жлебовите на моторот, а странично, сите тие накусо се соединуваат со два метални
прстени кои се леат истовремено – слика 1.4.

Слика 1.4 Шема и слика на кусоврзан ротор кај трифазен асинхрон мотор
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Кај моторите со поголема електрична моќност проводниците се поставуваат во
жлебовите од роторот, а потоа со два прстени се врзуваат накусо. Бројот на фази m2 кај
овие ротори е еднаков со бројот на проводници (стапови или шипки).

1.3 ТИПОВИ НА НАМОТКИ КАЈ АСИНХРОНИТЕ МОТОРИ И ПОДЕЛБИ
Поделбата на намотките се извршува во сооднос со типот и изведбата на
асинхрониот мотор.
Шемата на повзрување на намотката зависи од бројот на половите, и тоа
почнувајќи од најмалиот број на полови 2 = 2, продолжувајќи пропорционално према
поголемиот број на полови 2 = 4, 6, 8 …. Во зависност од бројот на половите се цртаат

одредени шеми за разни типови на асинхрони мотори, и притоа се добива една слика за
бројот на каналите и начинот на поврзување, чекорот на намотување. Основните
ознаки кои ја карактеризираат една шема, а со самото тоа и типот на моторот се:
број на фази, 2 – број на полови,

– број на канали,

–

– број на канали по пол и фаза,

– број на слоеви на намотката и – скратен навоен чекор (чекор на намотување).
Овие големини како основни влезни показатели ја прикажуваат изведбата и типот на
моторот, а воедно и изведбата на намотката. Покрај овие податоци за изведбата и типот
на намотката кај асинхроните мотори, се сретнуваат и други големини, како што се:
– дијаметар на статорот, – моќноста на моторот,
– број на канали во кафезот на
роторот. Добрата распределеност како и бројот на канали на кафезниот ротор доведува
до сигурно движење и залетување на моторот, а тоа е услов да се добие мирен и тивок
режим на работа на моторот без дополнителни загуби. Употребата на ваквите кафезни
ротори со поголем број на канали даваат многу добри резултати, но во одредени
случаи можат да се јават потешкотии во самата работа на моторот.
За сите типови на намотувања, потребно е да се наведe и факторот на
намотување на основниот хармоник, и тоа најнискиот и највисокиот хармоник.
Делувањето на ниските или високите хармоници штетно, неповолно, делуваат врз
самата работа на моторот. Покрај шемата на поврзување на намотките, се задава и
анализата. Таа овозможува проценка за големината на штетното делување на поедини
високи хармоници (одредени додатни загуби, разни звуци како и вибрации). Најдобри
основни својства со добри карактеристики на основниот хармоник, се јавуваат кај
двослојните намотки со скратен навоен чекор. Меѓутоа и покрај добрите својства и
карактеристики кои ги имаат овие типови на намотки во функционирањето на
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моторите, сепак се почесто се избегнува нивната примена, заменувајќи ја со
еднослојните намотки. Тие, освем тоа што имаат подобар фактор на намотување во
однос на двослојните намотки, а и поради тоа што не е потребна меѓуслојна изолација,
овозможува одредена заштеда на бакарот и изолацијата.

1.4. ИНДУЦИРАН НАПОН ВО МАШИНИТЕ ЗА НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА
1.4.1. Индуциран напон во намотка при синусен облик на полето
Електричните машини се конструирани од два основни делови: магнетно коло и
електрично коло. Магнетното коло е составено од магнетни лимови и служи за
воспоставување на магнетниот флукс. Електричното коло го сочинуваат намотките на
индукторот и индуктот. Основен дел на една намотка е проводникот. Проводникот е
дел од намотка сместен во еден канал и под еден магнетен пол кој е опфатен од
магнетно поле и во него се индуцира напон. Навивка е дел од намотката составена од
два проводници сместени под различни магнетни полови, така поврзани за да
индуцираните напони се собираат.
Повеќе навивки сместени во два канали, кои се под различен магнетен пол, а
индуцираните напони се собираат, формираат секција слика 1.5.

Слика 1.5. Секција составена од повеќе навивки поставена во различни канали под
два различни магнетни полови
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Ако повеќе секции се сместени во повеќе последователни канали и се поврзани
така да индуцираните напони се собираат, создаваат група секции, сл. 1.6 а) и б). Ако
машината има повеќе од два магнетни полови, групата секции поврзани во серија под
секој пар магнетни полови, формира фазна намотка.

a)

б)

Слика 1.6. а) Направа за мотање на група секции поврзани во серија, б) Група
секции сместени во последователни канали.
Кога проводник се движи во синусно магнетно поле, во него ќе се индуцира
напон по законот на динамичка електромагнетна индукција (Ленцов правило).
Неговата моментална вредност се пресметува:

ePR ( t ) = −

dΦ (t )
= Bx ⋅ l ⋅ν ,
dt

(1.3)

каде што е:
Bx , T - магнетна индукциа на растојание x од геометриски фазната оска,
l , m - активна должина на проводникот и
v, m/sek - линиска брзина со која се движи проводникот
електромагнетната сила F , под северниот пол N , слика 1.7.

под дејство на
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Слика 1.7. Динамичка електромагнетна индукција.
Ефективната вредност на индуцираниот напон во проводникот се пресметува:

EPR

2
=
T

T /2

∫e

2

PR

⋅ dt = B ⋅ l ⋅ v,
(1.4)

0

2
каде B =
T

T 2

∫B

2

x

⋅ dt = Bm / 2 , е ефективна вредност на магнетната индукција.

0

Значи, индуцираниот напон во еден проводник ќе се пресметува по равенка:

EPR

2
= l ⋅v
T

T 2

∫B

2

x

⋅ dt
(1.5)

0

Ако ефективната вредност на магнетната индукција B = Bm / 2, се изрази преку
2
средната вредност на магнетната индукција Bsr = Bm , за индуцираниот напон во

π

проводникот се добива:
EPR = l ⋅ν ⋅ k E ⋅ Bsr ,
каде, kE = B / Bsr =

(1.6)

π
2 2

= 1.11

Во изразот за индуциран напон брзината во вртежи во минута, односно секунда
е:
14
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D ⋅π ⋅ n
sek −1
60

(1.7)

Ако изразот за брзината се помножи и подели со бројот на магнетни полови 2 p ,
ќе се добие изразот:

ν=

D ⋅π 2 p
⋅ ⋅ n =τ p ⋅ 2⋅ f ,
2 p 60

(1.8)

каде што:

τp =

D ⋅π
Z
rad или τ p =
канали, е полни чекор или ширина на магнетниот пол.
2p
2p
Магнетниот флукс под еден магнетен пол се пресметува:

φ = Bsr ⋅ S p = Bsr ⋅τ p ⋅ l ,

(1.9)

Во неа S p m2 е површина на полното стапало, а l должина на магнетното коло.
Индуцираниот напон во еден проводник, при синусна промена на полето се
пресметува:
E PR = l ⋅ τ p ⋅ 2 ⋅ f ⋅ k E ⋅ Bsr = 2 ⋅ k E ⋅ φ ⋅ f

(1.10)

1.4.2. Индуциран напон во една навивка
На сл. 1.8 а), е претставено магнетно коло на машина за наизменична струја со
два магнетни полови и навивка чии проводници се сместени во оските на двата
различни магнетни полови.
Растојанието помеѓу два проводници во една навивка се нарекува чекор на
намотување на навивката, односно намотката. Според чекорот на намотување, постојат
три типови намотки:
-со дијаметрален навоен чекор y = τ p ,
-со скусен навоен чекор y < τ p и
-со продолжен навоен чекор y > τ p .
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Индуцираниот напон во проводниците поставени под оските на северниот и
јужниот магнетен пол (тогаш y = τ p ) е во различна насока, но на краевите од навивката
се добива индуцираниот напон со збирна вредност (индуцираните напони се собираат):
Enav = 2 ⋅ EPR = 2 ⋅ 2.22 ⋅ f ⋅ φ = 4.44 ⋅ f ⋅ φ

(1.11)

Ако навивката е со скусен навоен чекор y < τ p , вкупниот индуциран напон е
векторски збир од напоните во проводниците, сл. 1.8 б):

ξ

γ
Enav

E pr

E pr

а)

б)

Сл.1.8 а) Индуциран напон во една навивка, б) векторско собирање на напоните во два
проводници. (гол. на EPR да е иста со фазор. диј. )
Од фазорскиот дијаграм на индуцираните напони од сл. 1.8 б), важи равенката:

sin

γ
2

=

Enav / 2
, односно:
E pr

γ

Enav = 2 ⋅ EPR ⋅ sin .
2

(1.12)

Исто така важи соодносот:
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γ : y = π :τ p ⇒ γ =

y

τp

⋅π ,

тогаш индуцираниот напон во една навивка со скратен или продолжен навоен чекор се
пресметува:

Enav = 2 ⋅ EPR ⋅ sin

y π
⋅ .
τp 2

Во неа големината k y = sin

(1.13)

y π
⋅ , се нарекува коефициент на скусување на
τp 2

намотката.
Конечно, индуцираниот напон во навивката се пресметува:
Enav = 2 ⋅ 2.22 ⋅ k y ⋅ f ⋅ φ = 2 ⋅ k y ⋅ EPR .

(1.14)

1.4.3. Индуциран напон во една секција, во група секции и во фазна намотка
Ако со Ws се означи бројот на навивки во секција, тогаш индуцираниот напон во
секција се пресметува:
Esek = Ws ⋅ Enav = 4.44 ⋅ f ⋅ Ws ⋅ φ
Esek = Ws ⋅ Enav = 4.44 ⋅ k y ⋅ f ⋅ Ws ⋅ φ

y =τ p и
y ≤τ p

(1.15)

Повеќе секции сместени во повеќе последователни канали и поврзани во серија,
чии напони се собираат, формираат група на секции. Бројот на секции во групата го
дефинира бројот q , кој покажува колкав е бројот на канали Z под еден магнетен пол

( 2 p ) и по една фаза ( m) , а се пресметува:
q=

Z
.
2p⋅m

(1.16)

На сл. 1.9 е дадена а) ѕвездата на индуцираните напони и б) фазорскиот
дијаграм од индуцирани напони во секција E s и во група на секции E q , за машина за
наизменична струја, чија намотка е сместена во Z = 18 канали, бројот на полови
2 p = 2, а бројот на фази m = 3 .
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а)

б)

Сл. 1.9. а) Ѕвезда на индуцирани напони, б) фазорски дијаграм на индуциран напон
во група секции под еден пол и една фаза
Ако има повеќе парови на магнетни полови, ѕвездата на индуцирани напони ќе
се повтори и ќе се поклопи со нацртаната. Со цел да се добие вкупниот индуциран
напон од секциите распределени во различни канали под еден пол Eq < qEs ,
поединечни индуцирани напони во секција Es треба да се собираат векторски, како
што е прикажано на сл. 1.9 б).
Од фазорскиот дијаграм на сл. 1.9 б), се добива:

Es = 2 ⋅ R ⋅ sin

Eq = 2 ⋅ R ⋅ sin

ξ
2

(1.17)

q ⋅ξ
2

(1.18)

Соодносот

Eq

го дефинира појасниот или зонскиот фактор на намотување на
q ⋅ Es
намотката k p , кој се пресметува според равенката:
q ⋅ξ
q ⋅ξ
sin
2 =
2 =k
=
p
q ⋅ Es q ⋅ 2 ⋅ R ⋅ sin ξ q ⋅ sin ξ
2
2
Eq

2 ⋅ R ⋅ sin

(1.19)

Следователно, инуцираниот напон од група на секции се пресметува:
Eq = q ⋅ Es ⋅ k p = q ⋅ Ws ⋅ Enav ⋅ k p = q ⋅ Ws ⋅ 2 ⋅ k y ⋅ 2.22 ⋅ f ⋅ φ ⋅ k p ,
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односно:
Eq = 4.44 ⋅ q ⋅ Ws ⋅ k y ⋅ f ⋅ φ ⋅ k p

(1.20)

Ако бројот на навивки во група на секции е q ⋅ Ws = Wq , а вкупниот навоен
коефициент на намотката kw се пресметува како производ од коефициентот на
скусување и зонскиот фактор на намотување на намотката:

kw = k y ⋅ k p = ( 0.92 − 0.95)

(1.21)

Секогаш kp < 1. kp = 1, кога q = 1, односно кога има само една секција.
Индуцираниот напон во една фазна намотка, под повеќе од еден пар на
магнетни полови се пресметува:
E f = p ⋅ Eq = 4.44 ⋅ f ⋅ q ⋅ Ws ⋅ k y ⋅ k p ⋅ φ ⋅ p
E f = 4.44 ⋅ f ⋅ W ⋅ k w ⋅ φ

(1.22)

Вкупниот број на навивки во една фаза од намотката се пресметува:
W = p ⋅ q ⋅ Ws .

(1.23)

1.4.4. Индуциран напон при несинусен облик на магнетното поле
Реално, во воздушниот зјај помеѓу статорот и роторот во машината за
наизменична струја, магнетното поле се менува по некоја трапезоидна форма. Бидејќи
кривата на распределба на магнетната индукција е периодична функција која се
повторува после секој двоен полни чекор ( 2τ p ) , може да се разложи во Фуриев
хармоничен ред.
Бидејќи карактеристиката е симетрична по однос на апцисната оска и
координатниот почеток, таа покрај основниот хармоник, содржи и дополнителни но
само непарни синусни членови кои се нарекуваат непарни виши хармоници.
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Сл. 1.10. Нехармонична распределба на магнетното поле
Моменталната вредност на магнетната индукција се претставува со равенката:

b (θ ) = Bm1 ⋅ sin θ + Bm3 ⋅ sin 3θ + Bm5 ⋅ sin 5θ + ... + Bmν ⋅ sinνθ ,

(1.23)

каде θ е агол по внатрешниот обем на индукторот, почнувајќи од точка 0.
Средната вредност на магнетната индукција е:
Bsr =

1

π

π

∫ b (θ ) dθ .
0

(1.24)

За средната вредност на магнетната индукција од сите хармоници при
x = τ p и θ = π , се добива:
Bsr =

2
⋅ ( Bm1 + Bm 3 + Bm5 + Bmν ) .
π

(1.25)

Ефективната вредност на магнетната индукција се пресметува:

B=

1

π

b (θ ) dθ
π∫
2

0

(1.26)

Ако претходната равенка се примени во 4.1.22, се добива:

B=

(

1
2
2
2
2
Bm1 + Bm3 + Bm 5 + ... + Bmν
2

)

(1.27)
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Максималната вредност за магнетната индукција се добива за θ =

π
2

и од

изразот 1.24 се добива:
Bm = Bm1 − Bm3 + Bm5 − Bm 7 + ... ± Bmν

(1.28)

Ако соодносот на амплитудите на вишите хармоници во однос на основниот се
претстават со равенката:

α3 =

Bm 3
B
B
B
, α 5 = m 5 , α 7 = m 7 , ⋅⋅⋅, αν = mv ,
Bm1
Bm1
Bm1
Bm1

(1.29)

средната вредност на магнетната индукција изнесува:

Bsr =


1
1
1
Bm1  1 + + + L +
π
αν
 α3 α5
2


,


(1.30)

а ефективната вредност на магнетната индукција изнесува:

B = Bm1

1
(1 + α 32 + α 5 2 + α 7 2 + ... + αν 2 ).
2

(1.31)

Нејзината максималана вредност е:

Bm = Bm1 (1 − α3 + α5 − α 7 + ... ± α ν )

(1.32)

Вкупниот индуциран напон од вишите хармоници во една фазна намотка се
пресметува:
E = E12 + E32 + E5 2 + E7 2 + ... + Eν 2 ,
2

2

k 
k 
k
E = E1 ⋅ 1 +  w3  α 32 +  w5  α 52 + ... +  wν
 kw1 
 kw1 
 kw1

(1.33)
2

 2
 αν


(1.34)
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2. ОПШТО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕТО НА ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ
Електромоторите преставуваат основен елемент во производствениот систем.
Нивната примена е доста голема, посебно примената на асинхроните мотори.
Производството, проектирањето, изведбата на електричните машини започнало
уште во XIX век. Различни институти и проектански претпријатија од Германија и
САД ги дадоа почетоците на модернизацијата во самото производство.
Претпријатијата како Сименс и Вестенхауз се истакнаа со своите конструкторски
одделенија како и проектанти.
Самото проектирање на електричните машини преставува доста сложена
одредба, односно задача на еден институт. Во самото проектирање на машините
предходно е потребно да се извршат одредени отчитувања на повеќе релевантни и
доста битни фактори. Проектирањето на електричните машини во своите
конструктивни изведби, вклучуваат голем број на постигнувања кои се направени и
постигнати во самата теорија и пракса. Меѓу поважните методи во самата пресметка,
произлегуваат од машинската константа, а нејзината определба е добиена од самото
електромагнетно оптеретување, односно линеарната густина на струјата како и
густината на магнетното поле.
Машинската константа на Арнолд e:
CA =

D 2 ⋅ lδ ⋅ Ω
2
=
P′
π ⋅ α δ ⋅ k B ⋅ k0δ ⋅ A ⋅ Bδ

(2.1)

Каде што со:
D [ m ] – внатрешен дијаметар на статорот.

lδ – пресметана должина на воздушниот зјај.
Ω – аголна брзина  min −1  ,





P ′ [W ] – пресметана моќност,

Bδ – магнетна индукција во воздушниот зјај,
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α , k B , k0δ – коефициенти,
δ

C A = f (P′) – за различни машини, понатаму може да се добие база за нејзино

пресметување.
Машинската константа на Арнолд нема точно дефинирана вредност, константна
вредност, туку зависи од повеќе фактори, меѓу кои електромагнетните оптоварувања,
употребените изолациони материјали, вградените системи за ладење, напонските
нивоа, цената на материјалите кои се применуваат, доверливоста во работата на
електричната машина, како и трошоците.
На почетокот на XX век, Есон при проектирањето предложил нова константа
односно податок η , и преставува соодветна големина која има точно определена
вредност, која има реципрочна вредност како и константата на Арнолд.
Машинската константа на Рихтер, преставува момент кој е распределен по
површината на котвата – статорот. Шефнер наместо големината од внатрешниот
дијаметар на статорското коло, ја зема во предвид вредноста на големината на
надворешниот дијаметар. Петров воведува нови параметри при самото проектирање,
тоа се однесува на поимот за единечна машина како и тангенцијалната сила која своето
дејство го распределува по површината на роторот. При тоа треба да се напомени тоа
дека тангенцијалната сила директно зависи од моќноста на испитуваната машина, со
тоа што таа вредност не смее да ја надмине дозволената граница од 0 .03 ÷ 0 .04 MPa .
Земајќи ги овие податоци во самите пресметки при проектирањето на
машините, самите производители почнале да воведуваат и нови критериуми како и
стандарди, за зголемување на точноста при пресметувањата. Меѓутоа и овие одредби
не придонесоја да се има еден единствен приод при изборот на самите основни
димензии и големини при проектирањето на електричните машини.
Како еден од основните кои го карактеризираат техничкото ниво на машината е
масата на самата машина. Овој податок даде нови димензии во проектирањето на
машините кон 1913 година. При тоа се забележува дека масата на машината
постигнале да биде намалена за повеќе од три и повеќе пати, тоа е прикажано преку
сликата 2.1:
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Слика 2.1 Маса на асинхрони мотори од различни серии
Намалувањето на специфичната маса на машините продолжила со забрзано
темпо и во наредните години, се со цел да се намали нивната големина. Покрај
споменатати намалувања на масата на машините во периодот помеѓу 20 и 50 години од
минатиот век, каде што трендот бил доста голем и забрзан, тоа намалување
продолжило и во периодот на касните деведесетти години но со намален интензитет,
кој се движел не повеќе од 5%. Најголема експанзија на електричните машини посебно
на асинхроните машини во светот се постигнало помеѓу 50 и 90 години на минатиот
век, каде што производството било зголемено за повеќе од 15 пати.
Земајќи ја предвид равенката (2.1) големините на електричната машина
директно зависат од магнетната индукција како и од линеарната густина на струјата

A (A m ) . Еден производствен процес, на една електрична машина, трае доволно долго,
и во него земаат учество поголем број на производни фирми со конструктори и
технолози. Најновите барања кои се однесуваат на производствените капацитети, а
сето тоа се однесува на минималните вложувања во однос на материјалите кои се
употребуваат, како што се: железото, бакарот, алуминиумот, изолационите и
конструктивните материјали, при создавањето на нови машини. Меѓу поважните
особини на електричните машини при самата експлоатација, е тоа да има висок
коефициент на полезно дејство η и факторот на моќност cos ϕ . Кај оние електрични
машини каде има минимални загуби, се овозможува да се намалат материјалите кои се
вложуваат при изработката, а сето тоа придонесува и намалување на инвестиционите
трошоци.
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2.1 ПРОБЛЕМИ НА ОПТИМАЛНО ПРОЕКТИРАЊЕ, ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ
Кон средината на минатиот век за прв пат во проектирањето на електричните
машини почнало да се применуваат компјутерите. Најпрви фирми кои во своето
производство ги примениле компјутерите за моделирање на електричните машини
биле Соракер и Б.Н. Коган, и успеале да произведат голем број на серии на
електрични машини. Тој тренд на употреба на компјутери продолжил се до денес во
научно истражувачката дејност. Притоа се среќаваат две тенденции при самата
употреба на компјутерите во проектирањето, а тоа се:
а) Во повеќето случаеви компјутерот се користи за пресметка на одделни делови
или на цела електрична машина
б) Вториот приод е со пресметките кои во основа лежат на диференцијалните
равенки кои што го опишуваат процесот на електромагнетно трансформирање на
енергијата.
Првиот метод дава можност за скратување на времето кое е потребно при
самата пресметка, и дава можност за одредени споредувања на многу променливи. При
овој начин на пресметка се применуваат полуемпириски равенки, а тоа наведува на
фактот дека нема толкава потреба од примена на компјутерот при самото проектирање.
Вториот метод дава можност за оптимизација на проблемите, и навлегување
подлабоко во самите проблеми, а тоа овозможува решавање на многу посложени
задачи. Со овој метод се овозможува оптимизирање на работата на електричната
машина, која работи на променливи напони, фреквенции и други услови, а воедно
земајќи ги во предвид електродинамичките процеси. Денес проектирањето на
електричните машини неможи да се замисли без примена на компјутери, каде се вршат
соодветни пресметки со броеви и бројни изрази, модифицирани програмски паќети
наменети за обработка, аналогни компјутерски програми. Програмирањето бара големо
внимание и макотрпна работа, одредени компании во тој поглед почнале да создаваат
една единствена универзална програма. Тие во себе содржеле пресметка на магнетното
коло, одредени карактеристики како што се механички, топлотни и вентилациони
пресметки. Тоа преставува еден чекор во оптималното проектирање. Програмирањето
довело до зголемување на сигурноста и подобрување на енергетските показатели, тоа
се однесува на зголемување на коефициентот за полезно дејство η кој е доста важен
показател во споредба со cos ϕ . Па во контекс на сето тоа се настојувало да се зголеми
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сигурноста и η без дополнителни зголемувања на цената на чинење и трошоците при
самата изработка на електричните машини.
Намалените трошоци за лим и железо, како и проводните материјали довело до
намалување на вкупните трошоци, меѓутоа тие намалувања не биле толку важни колку
што имало потреба да се постигни намалување на самите експлотациони трошоци,
дури и за сметка на тоа да бидат намалени самите енергетски показатели.
Проектирањето на електричните машини е сведено на голем број систем на равенки,
емпириски коефициенти како и графички зависности. Оптимализацијата при
проектирањето на електричната машина се сведува на изнаоѓање на оптимални
параметри при решавањето на одреден систем на равенки.
Меѓутоа иако компјутерската техника го има можеби достигнато врвот на
своето функционирање, сепак при самото проектирање на електричните машини се
поаѓа од базата на некои предходни искуства. Па се земаат одредени критериуми, како
што се:
-

За специјалните машини, за оптимално решение се избира минималната маса
или габарит.
За други машини од општ тип се земаат како најважен параметар минималните
трошоци за машината.

Овие две одредби односно критериуми имаат примена насекаде, и преставуваат
одреден показател при проектирањето, а друга оптимизација неможи да се најде.
Најчеста спротивност при проектирањето на електричните машини се јавува
помеѓу статичките и динамичките карактеристики. Друга карактеристика е времето на
разгледување, односно развртувањето на асинхрониот мотор, тоа се постигнува со
зголемување на самиот активен отпор на роторската намотка, но оваа карактеристика
ги влошува енергетските показатели. Оптималното проектирање на електричните
машини преставува општа одредба при линеарното програмирање. Тоа програмирање
доведува до изнаоѓање на минимумот или максимумот како критериум за оптималност.
Еден од основните програми кои се применуваат во проектирањето, во
зачетоците на првите години од проектирањето со помош на компјутерите, на
електричните машини е програмот САПРЕМ. Сапрем преставува доста сложен
програм со кој се овозможува да се направат голем број на пресметувања како и
проектно конструкторски работи. Овој програм се состои од голем број на подсистеми,
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каде што секој поодделно решава голем број на задачи, базирани на

меѓусебни

корелации во проектирањето човек – компјутер. САПРЕМ содржи паќет на програми,
најпрво создадениот програм е САПР, кој за асинхроните машини, внесува автоматско
вклучување на графици. Одредената проектирана машина се преставува како збир од
соодветни стандардни податоци.

2.2 ПРИОД КОН ПРОЕКТИРАЊЕТО НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ МАШИНИ
Претворањето на енергијата во одредена електрична машина се прави во самиот
воздушен процеп, каде што електромагнетната енергија е распределена на магнетното
поле. Определувањето на магнетното поле како и проводните делови од намотките во
каналите, се определуваат со помош на равенката Da2 ⋅ l , каде што со:
Da – е надворешен дијаметар на статорот за машини за наизменична струја, или
дијаметар на телото за машини за еднонасочна струја.
l – е должина на магнетното коло.

Анализите кои се насочени за соодветните испитувани машини, дали се
асинхрони или синхрони, се зема во предвид внатрешниот дијаметар на статорското
коло како и должината на внатрешниот процеп lδ . Но овие параметри некогаш и се
еквивалентни, така што кај одредени електрични машини дијаметрите се приближно
исти Da ≈ D , само има мала разлика во параметрите l и lδ . Волуменот на една
машина може да биде определен со помош на производот D 2 ⋅ lδ , од овој израз, а и од
предходно дефинираните параметри, внатрешен и надворешен дијаметар и должината
на магнетното коло, однесувајќи се за статорското и роторското коло, може да се
заклучи дека се главните димензии или големини на една испитувана електрична
машина.
Пресметаната моќност на машината е преставена со следната равенка:
P′ = m ⋅ I ⋅ E

(2.2)

Во предходниот израз, за синхроните и асинхроните машини, големините I и E
се однесуваат на номиналната струја и номиналниот индуциран напон во намотките,
додека кај еднонасочните машини со I се бележи номиналната струја на роторот.
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Коефициентот m се однесува на бројот на фазите кај машините за наизменична струја,
додека кај еднонасочните вредноста на коефициентот m е единица, m = 1 .
Изразот P 2 D 2 ⋅ lδ ја преставува специфичната електрична моќност на една
електрична машина. Оваа големина го карактеризира степенот на искористување на
обемот на активните делови на една електрична машина, и оваа големина е битна
поради фактот што се користи за споредба кај електричните машини кои имаат еден
ист број на вртежи. Друга важна карактеристика е односот на моментот кој може да го
развие една машина и обемот на активните делови. Оваа карактеристика е позната како
коефициент на искористување. Коефициентот на искористување може да биде
преставен преку следниот израз:
ku =

P' Ω
D 2 ⋅ lδ

(2.3)

Каде што:
Ω – е аголна брзина на роторот.

За определување на големината на активните делови на една електрична
машина, може да биде определено со помош на електромагнетното оптоварување

A (A m) , и индукцијата во воздушниот зјај Bδ . Линеарното оптоварување може да
биде определено од односот на струјата во секоја навивка кон нејзината средна
должина. При дифиниран дијаметар и познат број на полови, индукцијата која се јавува
во воздушниот процеп помеѓу статорското и роторското магнетно коло, се добива
флуксот на машината. Коефициентот на искористување ќе ја зголеми својата бројна
вредност со соодветно зголемување на параметрите A и Bδ . Од изразот (2.1) доколку
коефициентите A и Bδ се со константна големина, тогаш машинската константа C A ја
менува својата бројна вредност пропорционално со волуменот на активните делови на
машината. Кај електрични машини кои имаат различна моќност како и димензии,
машинската константа не е постојана и има променлива вредност.
Со соодветно зголемување на моќноста P' , машинската константа C A ја
намалува својата бројна вредност, а воедно степенот на искористување η ја зголемува
својата бројна вредност. Со зголемување на оптоварувањето и индукцијата во
воздушниот зјај се зголемуваат и вкупните загуби во електричната машина

∑P

g

, а

воедно доаѓа и до зголемување на температурата во самата машина. Најголемата
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дозволена вредност на електромагнетното оптоварување за електричните машини се
определува од дозволеното прегревање на активните делови. Со зголемување на
коефициентите A и Bδ се зголемуваат и загубите во машините.
Од големиот број на направени испитувања при проектирањето и
експлотацијата на електричните машини, се земаат во предвид вредностите на
коефициентите A и Bδ во кои граници можат да се движат, бидејќи се доста важни
параметри и како такви не смеат да ја надминат точно предвидената вредност, бидејќи
за различни димензии кај електричните машини загревањето на активните делови не
смее да ја премини дозволената температура, а оваа вредност е дирекно поврзана со
класата на изолација на намотките. Па затоа A и Bδ се задаваат со одредени
препораки во дополнителните пресметувања и тие служат понатаму при правилен
избор за големината или волуменот на активните делови на една електрична машина.

∆ϑ2

∆ϑ1

D 2 ⋅ lδ
Слика 2.2 Зависност на збирот на создадените загуби во статорското коло

∑P

g

како и

нивно оддавање при дозволено загревање ∆ϑ према околината: 1 – оддадени загуби
при ∆ϑ1 , 2 – оддадени загуби ∆ϑ = ∆ϑ2 > ∆ϑ1 , 2’ како при 2, но при поефикасно
ладење, 3 – создадени загуби, 4 – создадени загуби при избор на поквалитетни
магнетни и изолациони материјали
На сликата 2.2 се дадени основните можности за да се намалат одредени
параметри како што се габаритот и масата на електричните машини кои се од ист тип.
Тоа се однесува на машини кои имаат иста моќност како и број на вртежи, а се
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проектирани со различна големина на волуменот на активните елементи. Исто така
може да се види и податокот дека одредени загуби ја намалуваат својата вредност со
зголемување на параметарот D 2 ⋅ lδ , тоа се гледа од кривата 3, кај машини со иста
моќност, а со поголем габарит, вредноста на коефициентите A и Bδ како и вредноста
на коефициентот на искористување.

2.3 НАМОТКИ, КАНАЛИ И ЈАРЕМ НА СТАТОРОТ
2.3.1 Избор на бројот на статорски и роторски канали
Изборот и бројот на каналите на статорот кај асинхроните машини е тесно
поврзан со изборот на бројот на каналите на роторот. Таквото димензионирање на
моторите директно зависи од следното:
а) да нема големи отстапки во кривата од момантот

= ( ), која е условена од

тангенцијалните сили кои се јавуваат поради пасивните асинхрони и синхрони
моменти,
б) минимален шум при работа на моторите, кој се јавува поради дејството на
радијалните сили и,
в) минимални дополнителни загуби кои се јавуваат помеѓу забите од магнетното
коло.
Покрај тоа, при зададен внатрешен дијаметар на статорот, изборот на бројот на
канали се ограничува од технолошки аспект, врз основа на ширината на забите. И на
крај, бројот на каналите на статорот зависи исто така и од бројот на полови. За
намалување на негативните влијанија врз асинхроните моменти, потребно е да се
избери:

Z 2 = 1.25(Z1 + p)

(2.3)

За да се изврши намалување на синхроните моменти при пуштање и вртење на
моторите, потребно е да се задоволени следните неравенства:
при пуштање:
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1
Z 2 ≠ Z1 ,
2

Z 2 ≠ 2Z1 ,

Z 2 ≠ 2mpg

(2.4)

Каде g е произволно избран цел број.
при вртење на моторите:

Z 2 ≠ 2mpg + 2 p ,

Z 2 ≠ Z1 + 2 p,

Z 2 ≠ 2Z1 + 2 p,

Z 2 ≠ Z1 + p

(2.5)

За да се избегнат појавувањата на радијалните сили, неопходно е да се запазат
следните неравенства:

Z 2 ≠ 2mpg + 1 ,

Z 2 ≠ 2mpg + p + 1 ,

Z 2 ≠ 2mpg + 2 p +1

(2.6)

2.4 КАНАЛИ И ЈАРЕМ НА СТАТОРОТ
Кај статорите се сретнуваат неколку изведби или форми на каналите, и тоа:
овални, полуовални и трапезоидни, кои даваат еднаква ширина на забот по целата
висина на каналот. Овие типови на канали се дадени преку следната слика:

Слика 2.3 Типови на канали кај статорот а) овални, б) полуовални, в) трапезоидни
Овалните канали кои се преставени на сликата 2.3 под а) се дизајнираат
наједноставно, но имаат една негативна страна што кај нив магнетното влијание е
многу помало, отколку она што се јавува кај полуовалните и трапезоидните форми на
канали.
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2.5 ИЗОЛАЦИЈА НА КАНАЛИТЕ
Структурата на изолацијата на каналите е прикажана преку следната слика 2.4.
Изолациониот материјал кој се применува е електрокартон со соодветни дебелини
почнувајќи од 0.1, 0.15 и 0.2 mm. За каналниот клин се применуваат две изведби и тоа,
дрво или фибер. Најчесто висината на клинот не смее да ја надмини вредноста помеѓу
1 .5 ÷ 2 mm . Кај мотори кои имаат помала моќност, клин не се применува, а во замена за

него се поставува канална капачка од електрокартон.

Слика 2.4 Канална изолација: 1. Канален напрсток, 2. Меѓуслојна влошка, 3. Канална
капачка, 4. Клин
Коефициентот на запалвање се пресметува преку следниот израз:
k zap =

d iz2 u p
S k 1 − Siz

≤ 0.75
(2.7)

Каде што:
d iz – е дијаметар изолираниот проводник,

up – број на проводници во каналот,
S k 1 – пресек на каналот,
S iz – пресек на каналната изолација.
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2.6 ИЗБОР НА ФОРМА НА РОТОРСКИОТ КАНАЛ
Каналите на роторот можат да бидат изведени како: кружни и трапезоидни.
Нивната изведба е преставена преку следната слика 2.5.

Слика 2.5 Форма на роторските канали: кружни и трапезоидни
Кружните канали се наједноставни од гледна точка и по форма и по
карактеристики, кои ги даваат за разлика од оние кои се јавуваат кај трапезоидните
канали. Па затоа во изведбата на моторите односно роторот се избира трапезоидна
форма на канали. Трапезоидната форма на канал обезбедува постојана ширина на
забот. Размерот d22 се избира со вредност да не е помала од 2.5 mm , за да се обезбеди
добар пресек на роторскиот канал. Кај машините согласно прифатените стандарди со
подобрени карактеристики се препорачува минималната висина да се движи во
граници h p2 = 0.3 ÷ 0.4 mm . Ширината на отворот на каналот се зема да се движи во
граници b p 2 = 1 ÷ 1.5 mm .
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3. Упатство за пресметување на асинхрон мотор
3.1 ОСНОВНИ ЕДИНИЦИ НА АСИНХРОНИОТ МОТОР
За да се изврши пресметка на основните големини и вредности на асинхрониот
мотор, потребно е претходно да се знаат, основните номинални големини и тоа:
корисната (механичка) моќност Pn , брзината на вртење изразена во број на вртежи во
минута n , напонот по фаза или номиналниот напон U n , номинална фреквенција f и
бројот на половите 2 p . Овие големини или зададени вредности се основните појдовни
показатели за пресметка, на веќе постоечкиот испитан мотор со што би се докажала
точноста на веќе вака конструираниот мотор. Главните особини на моторот се: степен
на искористување при номинално оптоварување ηn , моќноста при номинално
оптоварување cos f n и преоптовареноста на моторот ν , која се мери во сооднос со
најголемиот, односно максималниот момент на моторот која може да ја постигне M max ,
према моментот при номинално оптеретување ν = M max M n . Преку табели се
изразуваат основните вредности за ηn и cos f n , до кои е дојдено од веќе добро
изработените асинхрони мотори, карактеристични по своите моќности и брзини.
Што се однесува до преоптовареноста ν се препорачува кај нисконапонските
мотори да не биди помала од 1,6 т.е. најголемиот момент да биде барем 60% поголем
од моментот при номинално оптоварување. Ако има потреба или побарување, да
преоптоварувањето е со поголема вредност од предвидената, на пример 3 – пати или
некоја друга вредност, во тој случај моторот нема да биде карактеризиран како мотор
со предвидените карактеристики.
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за n = 3000

1500

1000

750

250

3000

намотан ротор

Pn (kW )
0,5
1
2
5
10
20
50
100
200
500
1000
2000
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1500

1000

750

кафезен ротор

ηn
0,730
0,780
0,820
0,850
0,870
0,885
0,905
0,915
0,926
0,938
0,947
0,954

0,715
0,770
0,805
0,840
0,860
0,880
0,900
0,912
0,930
0,942
0,948
0,955

0,700
0,760
0,790
0,830
0,850
0,875
0,895
0,910
0,933
0,944
0,950
0,956

0,670
0,740
0,775
0,820
0,845
0,870
0,892
0,906
0,920
0,934
0,943
0,951

0,890
0,904
0,923
0,934
0,944

0,760
0,800
0,825
0,855
0,872
0,886
0,902
0,912
-

0,730
0,780
0,810
0,850
0,869
0,882
0,900
0,908
-

0,720
0,770
0,800
0,840
0,860
0,878
0,893
0,904
-

0,710
0,760
0,790
0,830
0,856
0,875
0,886
0,900
-

Табела 3.1. Средна вредност на коефициентот на полезно дејство кај асинхрониот
мотор

за n = 3000

1000

750

250

3000

намотан ротор

Pn (kW )
0,5
1
2
5
10
20
50
100
200
500
1000
2000

1500

1500

1000

750

кафезен ротор
cos f n

0,840
0,870
0,885
0,896
0,902
0,906
0,910
0,912
-

0,770
0,820
0,850
0,870
0,880
0,888
0,896
0,900
-

0,730
0,765
0,800
0,825
0,840
0,862
0,880
0,890
0,911
0,918
0,922
0,924

0,670
0,720
0,760
0,800
0,820
0,840
0,866
0,880
0,886
0,894
0,903
0,909

0,790
0,820
0,852
0,870
0,882

0,820
0,843
0,860
0,877
0,887
0,896
0,906
0,912
-

0,750
0,785
0,820
0,846
0,864
0,878
0,894
0,904
-

0,660
0,725
0,770
0,810
0,834
0,855
0,880
0,893
-

0,650
0,720
0,775
0,810
0,837
0,868
0,885
-

Табела 3.2. Средна вредност од моќноста на асинхрониот мотор
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3.2 ЗАДАДЕНИ ГОЛЕМИНИ
За реконструкција на пресметките, се користи асинхрон мотор со кафезен ротор,
со следните номинални параметри: номинална моќност Pn = 400 (kW) , номинален
напон U n = 6000 (V) , номинална фреквенција f = 50 ( Hz ) , број на полови 2 p = 6 . Со
помош на зададените номинални вредности моќноста и вредноста на степенот на
искористување кои се зададени во табелите, се прави пресметка за привидната
електрична моќност која што моторот ја зема од мрежата:
P1 =

Pn
ηn cos f n

(3.1)

Од вака добиената вредност за моќноста, може да се пресмета номиналната
струја I n , како и струјата во намотките на статорот I1 . Кај трифазните мотори
намотките на статорот можат да бидат изведени или во ѕвезда или пак триаголник.
Главната димензија на моторот не зависи директно нити од корисната, нити од
потрошената привидна моќност, туку од привидната моќност на кружното поле (од
внатрешната моќност).

3.3 ОДРЕДУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ДИМЕНЗИИ НА МОТОРОТ ПРЕМА ЕДИНЕЧНАТА
ВРЕДНОСТ НА КАРАКТЕРИСТИЧНИОТ ВОЛУМЕН

Одредувањето на основните големини на моторот, се изведуваат преку
единечните големини, тие големини се полн чекор τ , добиен или пресметан спрема
внатрешниот дијаметар на статорот, и сведена осна (аксијална) должина lc .
2
Производот τ lc , се нарекува карактеристичен волумен, пропорционален е на

привидната моќност на кружното поле по пар полови:

τ 2lc = C

Psob
P

(3.2)

Коефициентот C преставува типичен волумен по единица привидна моќност,
односно единечна (специфична) карактеристична големина. Единицата со која се
изразува оваа големина е кубен метар по волтампер m 3 VA . Оваа големина зависи од
искористувањето на бакарот во електричен и искористувањето на јадрото во магнетен
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поглед, т.е. од густината на струјата која протекува низ намотките на статорот ( A ) , од
магнетната индукција Bδm , од фреквенцијата f и од навојниот чекор ( k ) :

C=

1
2 2 fkABδm

(3.3)

За вообичаена фреквенција од 50 Hz :
C50 =

0.00707
kABδm

(3.4)

За секоја друга вредност на фреквенцијата се зема:
C=

50
C50
f

(3.5)

3.4 ПОЛН ЧЕКОР, СРЕДНА ОСНА ДОЛЖИНА И ВНАТРЕШЕН ПРЕЧНИК НА СТАТОРОТ
Од пресметаната вредност на волуменот, се врши подесување на односот
помеѓу сведената осна должина lc и полниот чекор τ , па се добива:

β=

lc

τ

(3.6)

Каде што за мотори со помалку од 5 парови на полови p < 5 , се зема оваа
вредност како граница за пресметување на дадениот израз:

β ≤3 p

(3.7)

На сликата 3.1 е преставен дијаграм, од кој може да се најди односот β кога е
познат бројот на парови полови p . Од овој дијаграм може да се види дека за одреден
број на парови полови, вредноста β може да се менува во одредени граници.
Вредноста на β е поголема кај мотори со поголем број на парови полови, меѓутоа
никогаш не преминува вредност поголема од 3, иако бројот на полови е поголем.
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β =3 p

Слика 3.1 Однос на β , сведена осна должина lc и полн чекор τ во зависност од бројот
на парови полови
Во случај кога моторот има само два пола ( p = 1) вредноста на β се усвојува да
е помала, поради помалиот простор за протекување на флуксот низ роторот (φδ ) . Со
усвојување на поголема вредност за β се добиваат мотори со поголема должина на
јадрото но со намалем пречник. Моторите со поголема должина се доста поповолни,
меѓутоа за разлика од нив пак моторите со поголем пречник и помала должина имаат
подобри карактеристики во поглед на ладењето. Од овие податоци и примената на
одредени равенства, за полниот чекор се добива:

τ 2lc = τ 3 β = ν p
оттука следи

τ =3

νp
β

(3.8)

За сведената осна должина во тој случај се добива:
lc = βτ

(3.9)

Додека пак за внатрешниот пречник на статорот се добива:

D2 =

2 pτ

π

(3.10)

Доколку се земи во предвид некоја друга вредност за пречникот, во случајот
приближна, во тој случај најпрво се пресметува вредноста за новиот полн чекор:
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(3.11)

Од вака добиената вредност за полниот чекор, се добива и нова вредност за
осната должина:

lc = ν p τ 2

(3.12)

Па следи:

β = lc τ
C=

pτ 2lc
Psob

(3.13)

За средната вредност на коефициентот β од сликата 1 се добиваат дијаграмите
за осната должина lc и чекорот τ . Овие дијаграми се основа за да се извршат
пресметувања, меѓутоа тие не се и општи, па затоа доколку се земат други вредности за
коефициентот β , тогаш се менуваат и вредноста за полниот чекор и осната должина.
Дијаграмот кој е прикажан на сликата 3.2 се однесува за асинхрони мотори со
мала моќност, а дијаграмот кој е преставен преку сликата 3.3 се однесува на асинхрони
мотори со средни и високи моќности.
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Слика 3.2 Полн чекор и сведена осна должина во зависност од моќноста

за мали

aсинхрони мотори

lc

Слика 3.3 Полн чекор и сведена осна должина
асинхрони мотори

во зависнот од моќноста

за
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3.5 ОДРЕДУВАЊЕ

НА ОСНОВНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА МОТОРИТЕ СПРЕМА ПРИВИДНОТО
ТАНГЕНЦИЈАЛНО ОПТОВАРУВАЊЕ

Основните вредности на асинхроните машини можат да се одредат во зависност
од привидното тангенцијално оптоварување кое се јавува на површината на статорот
или роторот. По дефиниција средното тангенцијално оптоварување преставува однос
помеѓу збирот на сите електромоторни сили кои делуваат на проводниците од статорот
или роторот ∑ (F ) , и површината или дијаметарот на статорот односно рототот π dl c :

∑ (F )

σ=

πdlc

(3.14)

Единицата за тангенцијалното оптоварување се изразува во њутн по метар

(

)

(

)

квадратен N m 2 или џул по кубен метар J m 3 . Збирот на сите електромоторни
сили може да се добие од моќноста на кружното поле (Pem ) и брзината на вртење, која
кај асинхроните машини е блиску до синхроната Ω ' :

d
(F ) = M = Pem' = Pemt'
∑
2
2πn
Ω

∑ (F ) = πdn

Pemt
'

(3.15)

Оттука пак следи:

σ=

Pemt
π d 2lc n '
2

(3.16)

Димензиите на сите машини мораат да се одредат, а со самото тоа и загревањето
на истите кое треба да се движи во одредени граници во зависност од типот на
машината, а тоа загревање кај машините со наизменична струја зависи, не од
активната, туку од привидната моќност на кружното поле Pem = gEJ , па за овие
машини привидното тангенцијално оптоварување се пресметува:

σs =

Pemt
π d 2lc n '
2

(3.17)

Од друга пак страна привидната моќност на кружното поле може да се изрази:
Pem = gEJ = g

ω
2

k

πf
N
2πf
Φ em J = g
kNJ Φ em =
kgN Φ em J
2
2 2
2
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Како е пак:
gNJ = πdA и Φ = 2 B πd l = dlc B
em
δm
c
δm
π
2p
p

(3.18)

Па се добива:

Pem =

πf
2

kπdA

dlc
π2 f
Bδm =
kABδm d 2lc
p
2 p

(3.19)

За f = pn' t , се добива f p = n t па за привидната моќност за кружното поле се
добива:

Pem =

π 2 n'
2 t

kABδm d 2lc

Споредувајќи ги соодветните
компонента (оптоварување) се добива:

(3.20)

равенства,

за

привидната

k
ABδm
2

σs =

тангенцијална

(3.21)

За трифазните асинхрони мотори, коефициентот k ја има обично вредноста
k = 0 .955 па се добива σ s = 0.675 ABδm . За еднофазните асинхрони мотори кај кои се

искористуваат само 2 / 3 од каналите, густината на струјата ќе изнесува само 2 / 3 од
вредноста на вкупната струја која ја имаат трифазните асинхрони мотори, па во тој
случај A1 = 2 3 A3 , а воедно и вредноста на коефициентот k

ќе биде помала

k1 = 3 2 k3 . Имајќи ги во предвид дадените претпоставки кај еднофазните мотори се
добива:

σ s1 =

2 3
0.675 ABδm = 0.39 ABδm
3 2

(3.22)

Со воведување на односот помеѓу осната должина и полниот чекор се добива:

β=

lc

τ

(3.23)
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И соодветната споредба со изразот за привидното тангенцијално оптоварување
се добива:

σs =

Psobt
P t
= 2 sob
2
'
π d lc n π d 2 βτn '
2

(3.24)

Бидејќи полниот чекор τ = πd 2 p се добива:

σs =

Psobt

π 2d 2 β

πd
2p

=
n'

2 pPsobt
π d 3 βn '
3

(3.25)

Оттука се гледа дека внатрешниот дијаметар на статорот е пропорционален со
кубниот корен од вредноста за моќноста на кружното поле и брзината на вртење, а
обратнопропорционално со вредноста од кубниот корен на тангенцијалното
'
оптоварување. Па може да се земи дека пречникот е пропорционален со b3 pPsobt βn .

Со b

се означува членот за пропорционалност, каде вистинската вредност за

пречникот е поголема од него за !:
_ d = a + b3

pPsobt
βn'

(3.26)

Оттука следи:

pPsobt σ sπ 3d 3
=
2
βn '
Откако овој израз се замени со изразот (3.26) се добива:
_ d = a + b3

σ sπ 3d 3
2

= a + bπd 3

σs
2

Или:

3

σs
2

=

d −a
1
a
=
(1 − )
bπd bπ
d
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a
2
(1 − )3
ab
d
3 3

(3.27)

!( )

видови на ротори

намотан ротор

0.025

кафезен ротор

0.06

" # ⁄$

%'
&)

за

1, 2, 3

4

5

6

0.0125

0.013

0.0136

0.014

За високи напони кај моторите со поголема моќност a и b ги задржуваат
истите вредности, а кај моторите со високи напони а мали и средни моќности
вредноста на ! е нешто поголема. Од вака добиените вредности и соодветните равенки

се пресметува вредноста за *+ за различни вредности на дијаметарот , и се цртаат
соодветни криви σ s = f (d ) , за различен број на парови полови.

σs
kJ / m 3

Слика 3.4 Однос на коефициентот σ s и дијаметарот d во зависност од бројот на
парови полови

3.6 РАСТОЈАНИЕ МЕЃУ ЗЈАЈОТ, ВЕНТИЛАЦИОНИ ОТВОРИ ВКУПНА И СВЕДЕНА ОСНА
ДОЛЖИНА НА СТАТОРОТ
Кај асинхроните мотори растојанието во воздушниот зјај (δ ) се усвојува што е
можно помала. Тоа се прави со цел да се намалат струите на магнетизирање, а за
сметка на тоа да се подобри коефициентот cos f , и добие вредност приближно
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единица. Намалувањето на растојанието помеѓу статорот и роторот, не смее да се
намали под одредената граница. Со намалувањето на растојанието растат загубите, а
тоа најповеќе се случува во каналите на статорот и роторот, па поради овие причини и
показатели не смее да се врши соодветна корекција или пак намалување на
растојанието под дозволените граници.
За изборот на растојанието помеѓу статорот и роторот (δ ) се земаат точно
предвидени вредности кои ги дава зависноста на паровите полови, таа се изразува во
mm ако моќноста Pn e изразена во киловати.

-

За

p =1

δ ≈ 0.25 + 0.1 Pn

-

За

p = 2÷6

δ ≈ 0.7 (0.25 + 0.1 Pn )

Слика 3.5 Растојание на воздушниот зјај

(3.28)

(δ ) кај нормални асинхрони мотори во зависност од
чекорот (τ )

На сликата 3.5 е преставен дијаграм за бираната вредност на растојанието
помеѓу статорот и роторот, во сооднос на полниот чекор (τ ) и бројот на парови полови

( p ) . Таа вредност се однесува за асинхрони мотори.
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Слика 3.6 Растојание на воздушниот зјај (δ ) кај мали асинхрони мотори во зависност
од полниот чекор
На сликата 3.6 е преставен дијаграм за мали асинхрони мотори. Кај моторите со
поголем дијаметар, со број на парови полови над 12

( p ≥ 12) ,

растојанието на

воздушниот зјај зависи од изведбата и типот на куќиштето на статорот. За економично
преставување и пресметување на одредените делови кои се разгледуваат, статорот или
роторот, се препорачува должината на воздушниот зјај да биде еднаква на дијаметарот
на самата машина:
0 .0007 d < δ < 0 .0010 d

Заради подобро ладење често статорот се дели во два или повеќе лимови помеѓу
кој се остава растојание. Ширината на тоа растојание bν обично се усвојува да се
движи во следните граници 10 ÷ 15 mm . Кога осната должина е под 150 mm ,
растојанија не се потребни, но во случај кога осната должина е поголема од 150 mm
бројот на воздушни отвори се бира во сооднос со дебелината на лимовите, и тие во овој
случај треба да се движат во граници од 40 ÷ 70 mm . При тоа потребно е да се пресмета
должината на статорот (роторот). Сведената должина lc поголема е од вкупната
должина на сите лимови l fe со тоа што еден дел од воздухот продира и низ
вентилационите отвори слика 3.7, како и низ деловите од крајните отвори слика 3.8 од
тука се добива следното, вкупната осна должина ќе биде поголема од сведената lc < l .
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bv

δ

Слика 3.7

Слика 3.8

Доколку би се водело сметка за протокот на воздухот кој што поминува низ
вентилационите отвори слика 3.7, не се одбива од вкупната должина l целата ширина
'
на вентилационите отвори bν туку само еден дел, а тој дел bν се нарекува уште

bv'

должинска загуба по вентилационен отвор. Колку растојанието е помало δ толку
загубите се поголеми. За побрзо одредување на соодветните карактеристики се
користат соодветни дијаграми кои се преставени преку сликата 3.9

δ

'
Слика 3.9 Однос помеѓу должинските загуби bν и растојанието δ на статорот и

роторот
а) случај кога има поклопување на каналите на статорот и роторот,
б) случај кога има поместување на каналите за одредено растојание,
в) случај кога има поместување на каналите на статорот и роторот и зарежани од
едната страна,
г) случај кога има поместување на каналите на статорот и роторот за одредено
растојание и зарежани од двете страни.
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Изразот за пресметување на сведената осна должина на роторот е следен:
Кога отворите на каналите се поклопуваат,
Кога има поместување на каналите.

l = lc − 2δ + n'bν'

l = lc − 2δ + (n'bν' ' + n''bν' '' )

(3.29)

3.7 ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ГОЛЕМИНИ
За пресметување на основните големини на асинхрониот мотор со кафезен
ротор, се користат соодветни табели и дијаграми. Со помош на тие вредности се
добиваат основните големини.
1. Фазниот напон на моторот изнесува:

U f = U n = 6000 V

(3.30)

2. Привидна моќност на моторот: за 2 p = 6 и Pn = 400 kW одговара cos f = 0.86 и
степен на искористување η = 0.84 . Активната моќност која што моторот ја зема
од мрежата е еднаква на:

P1n =

Pn 400 ⋅ 103
=
= 476.2 kW
η
0.84

(3.31)

Додека пак привидната моќност која што моторот ја зема од мрежа е:

P1n
476.2 ⋅ 103
S1n =
=
= 560.235 kVA
cos f
0.85

(3.32)

3. Струјата која што се зема од мрежа при номинален режим на работа е:

I1 f =

S1n
560.235 ⋅ 103
=
= 31.124 A
3U1 f
18000

I1l = 3 I1 f = 53 .845 A

(3.33)

(3.34)

4. Синхроната брзина:
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60 ⋅ f1
= 1000 min − 1
p

(3.35)

5. Одредувањето на полниот чекор е преставен преку следниот израз:
14



S1nbs

τ p = Cs 
1
.
4142
⋅
2
p
⋅
f
⋅
λ
1
1


(3.36)

Во овој израз употребени се следните константи: Cs = 3.9 е константа која ја
зема во предвид димензијата на статорот и се движи во граници помеѓу 3.3 и 4.2,
другата константа која фигурира во изразот е bs = 0.71 преставува коефициент кој
најмногу зависи од обликот на полот, а λ1 = 0.31 преставува проводност. Доколку се
искористат вредностите од табелите и графиците, и се заменат во погорниот израз
тогаш за полниот чекор се добива следната вредност:

τ p = 28.33 cm
6. Внатрешниот дијаметар на статорот изнесува:
D=

2p ⋅ τp
π

= 55 cm

(3.37)

Вистинскиот внатрешен дијаметар на статорот изнесува 54.6 cm. Можат да се
јават одредени отстапки во пресметувањето на пречникот на статорот, а тоа доаѓа
поради усвојување на приближни вредности на константите. Па поради тоа, во предвид
се земa вистинскиот пречник за определувањето на точната вредност на полниот чекор.
τp =

D ⋅ π 54.6 ⋅ 3.1416
=
= 28.58 cm
2p
6

(3.38)

7. Пресметаната должина на статорот е дадена преку изразот:

Li =

τp
bs

=

28.58
= 40.253 cm
0.71

(3.39)

Вредноста на пресметаната должина на статорот е Li = 40.253 cm , а отстапката
која се јавува е причинета поради произволно избраната вредност на bs . Ефективната
должина на јадрото на статорот се пресметува преку следниот израз:
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L fe = Li ⋅ k fe = 37.04 cm

(3.40)

Каде со k fe е преставен коефициентот за пополнување на јадрото и во
конкретниот случај е усвоено да биде 0.92 .
8. Должина на воздушниот процеп помеѓу статорот и роторот (меѓурастојание)
изнесува:

δmin = 0.1+ 0.02⋅ D ⋅ L = 1.037 cm

(3.41)

Вистинската должина на воздушниот процеп изнесува:
δ = 1 cm

3.8 НАМОТКА, КАНАЛИ И ЈАРЕМ НА СТАТОРОТ И РОТОРОТ
3.8.1 Димензионирање на статорот
Типот на намотки во статорот кај асинхрониот мотор можат да бидат изведени
или како еднослојни или двослојни. Определбата на типот се однесува најповеќе од
моќноста на моторот. Еднослојните намотки се применуваат кај моторите со мала и
средна моќност. Бројот на проводници по фаза кај овие машини е релативно мал како и
пресекот, па е можно да се употреби полузатворен канал, низ кој се провлекува
проводник по проводник. Додека пак двослојните намотки се препорачува да се
полагаат во отворени канали. Отворените канали се применуваат кај мотори со
поголема моќност. Отворените канали имаат различни својства во однос на оние кои се
сретнуваат кај моторите со мали моќности т.е. затворените и полузатворените канали.
Тие различности се состојат во следното: еквивалентното растојание е поголемо,
загубите на моќноста која се јавува помеѓу забите е поголема. Но како такви својства
не ја намалува севкупната примена на отворените канали, бидејќи двослојните намотки
кои се сместени во отворените канали покажуваат други подобрени својства, кои не се
среќаваат кај еднослојните, а тоа е што овде можи намотувањето на навојниот чекор да
биде скратен, т.е. помал од полниот чекор

(y < τ )
p

и на тој начин да се изврши

намалување на дејството на одредени хармонични компоненти. Анализираниот
асинхрон мотор во својата структура е изведен со Z1 = 72 канали. Во секој канал има
по два проводника распоредени во два слоја, а намотката кај овој тип на мотор е
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двослојна. Развиената шема на трифазната двослојна намокта е преставена преку
сликата 3.10.
При изборот на бројот на канали на статорот, треба да се земат во предвид
следните показатели:
1.Чекорот на ожлебување t мора да остани во дозволени граници. Долната
граница мора биде сведена на минимум во однос на ширината на забите. Па во
зависност од чекорот на ожлебување, не треба да биде помал од 10 mm . Горната
граница на чекорот на ожлебување се нагодува во зависност од полниот чекор но сепак
треба да остане во граници под 45 mm .
10 mm < t < 45 mm

2.Бројот на канали по пол и фаза никогаш не треба да се усвојува да е помал од
. Па кај овој тип на асинхрон мотор се добива:
q1 =

Z1
72
=
= 4 k pf
2 ⋅ m ⋅ p 18

(3.42)

3.При ист полн чекор, подобро би се искористил навојниот простор, доколку се
искористи поголем чекор на yжлебување, а со тоа се добива искористување на целиот
простор. Па за чекорот на yжлебување се добива:
t1 =

π⋅D
= 2.38 cm
Z1

(3.43)

Колку е напонот поголем, толку искористувањето на просторот во самиот канал
е поголема и се предвидува во тој случај осовината на моторот да биде поголема.
Према тоа кај моторите со високи напони се зема чекорот на намотување да биде
поголем. Вкупниот број на канали во статорското коло се пресметува по следниот
израз:

Z1 = 2 p ⋅ m ⋅ q

(3.44)

А за вкупниот бројот на канали по пол се добива:
τ1 =

Z1
2p

(3.45)
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4.Навоен чекор. Кај асинхроните мотори се разликуваат два типа на навојни
чекори: појасни и тетивни навојни чекори. Појасниот навоен чекор е последица од
растојанието на навојниот дел помеѓу два или повеќе канали по пол и фаза. А додека
тетивниот е последица од нееднаквоста која се јавува помеѓу навојниот и полниот
чекор. Резултатот од навојнот чекор се добива како производ од појасниот и тетивниот
навоен чекор

k = k p ⋅ kt

(3.46)

52

Талевски Николче

Магистерски труд

Слика 3.10 Трифазна двослојна намотка на асинхрон мотор со кафезен ротор –
статорка намотка
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Кај овој тип на мотор статорската намотка ја има следната вредност за
навојниот чекор. Тоа се добива со пресметување кој е изведено преку следниот израз:
τ1 =

Z1
= 12 канали
2p

5.Коефициентот на намотување кај распределената намотка за првиот хармоник
е преставен преку следниот израз:

kw1 = k p1 ⋅ ky1

(3.47)

Каде што со:
-.% – е преставен коефициентот на намотката за првиот хармоник,
-/% – коефициент на распределба на првиот хармоник,
-0% – коефициент на скратување на првиот хармоник.
Општата формула за коефициентот на намотување за повеќефазната симетрична
намотка со произволен број на канали по пол и фаза се добива:

es = 2ek sin

y π
⋅
τp 2

(3.48)

y:τ p = a:π
a y π
= ⋅
2 τp 2
k p1 =

sin (q1ξ1 2 )
q1 sin (ξ1 2 )

ξ1 = p

360
= 15o
Z1

(3.49)

k p 1 = 0 .95766

54

Талевски Николче

Магистерски труд

 y π
k y1 = sin  1 ⋅  = 0.991444
 τP 2 
Вкупниот навоен коефициент за првиот хармоник е:
k w1 = 0.956 ⋅ 0.985 = 0.949467

(3.50)

За коефициентите на распределба на првиот хармоник кај трифазните намотки
се користи следната табела 3.3

q1

1

2

3

4

5

6

7

k p1

1.00

0.965

0.960

0.958

0.957

0.956

0.955

6.Средната густина на магнетниот флукс во забите на статорот се движи во
граници од 1.2 до 1.8 T . Во принцип се зема долната граница на магнетната индукција
од 1.2 T која се јавува во забите на статорот:

BZ1 = 1.2 T

(3.51)

7.Индукцијата која се јавува во железото, се пресметува преку следниот израз:

Bδ = ξk fe BZ1 = 0.6 T

(3.52)

Каде за преставените коефициенти следи: ξ = bZ t = 0.55 овој коефициент е во
директна поврзаност со формата и изгледот на статорските заби, додека пак со

φ fe = k fe = 0.92 , е преставен коефициентот за пополнување на железото кај машини кој
во својот состав немаат вентилациони жлебови или отвори.
8.За магнетниот флукс по пол се добива следната вредност:

φδ =

2
Bδ τ p Li = 4.4 ⋅10− 2 Wb
π

(3.53)

9.Индуцираниот напон по фаза кај статорското коло е:
E1 =

U
= (0.95 + 0.97 )U n = 0.96 ⋅ 6000 = 5760 V
(1 + σ1 )

(3.54)

10.За бројот на навивки по фаза кај статорот се добива:
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E1
= 620.3 naviv.
2πfkw1φδ

Ws =

(3.55)

11.Бројот на проводници во еден канал може да биде одреден преку следниот
израз:
NZ =

2 ⋅ Ws
= 51 .7
2⋅ p⋅q

(3.56)

Поради одредената отстапка која се јавува за бројот на проводниците се
усвојува приближна вредност NZ = 52 . Со вака усвоената вредност за бројот на
проводници во каналот на статорот, се врши одредена корекција на бројот на навивки
по фаза за конкретниот случај на мотор.
W1 = p ⋅ q ⋅ Ws = 624 naviv.

(3.57)

13.Корегираната вредност на магнетниот флукс по пол и фаза е следен:

E10
= 4.377 ⋅10− 2 Wb
2πf1kw1W1

φδ =

(3.58)

14.За корегираната вредност на магнетната индукција се добива:

Bδ =

φδ
2
τ p L1
π

= 0.603 ⋅10− 4 Wb

cm2

= 0.603 T

(3.59)

15.Линиското оптоварување на статорот или густината на ампернавивките e:

A=

2m1W1I1l
A
= 711.405
Dπ
cm

(3.60)

16.Бројот на паралелни гранки во намотката на статорот се сведува на бројот 30
проводници во еден слој од каналот, поврзани со навивки по фаза со по две паралелни
гранки, оттука следи:
a = 2 parale.granki
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17.Густина на струјата во проводниците на статорот. Намотајот е изведен со
проводници со правоаголен напречен пресек со пречник d = 10 .8 mm . Густината на
струјата во проводниците на статорот ќе биде еднаква на:
g1 =

I1
2

d 
a  π
2

= 0.17

A
mm 2
(3.61)

18.Облик на каналот на статорот. На сликата 3.11 даден е попречниот пресек на
каналот на статорот, а на сликата 3.12 е преставен попречниот пресек на магнетното
коло на статорот.

Слика 3.11 Попречен пресек на на каналот на статорот
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Слика 3.12 Попречен пресек на магнетното коло на статорот
19.Средна должина на една полунамотка може да се пресмета по следниот израз

I w1 2 = Li + Lcv

(3.61)

Каде Lcv преставува средна должина на челната врска на намотката:
Lcv = lk k1 + k2

(3.62)

Со lk е преставена средната должина на чекорот на намотување, а k1 и k 2
преставуваат константи. lk може приближно да биде пресметана по следниот израз:

lk =

π (D + hk ) y 3.1416 ⋅ (54.6 + 5.6) ⋅ 11
⋅ =
= 29 cm
2p
τp
6 ⋅ 12

(3.63)

lcv = 2 ⋅ 29 + 3.5 = 61.5 cm

lw1 2 = 161+ 39 = 101.76 cm
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20.Активната отпорност во една секција на намотката на статорот може да се
пресмета преку следниот израз
R1s = ρ

lw1 2 ⋅ Ws
S1

=ρ

lw1 2 ⋅ Ws
2

d 
  π
2

= 0.025 Ω

(3.64)

Вкупниот активен отпор кој се јавува во намотката на статорот има
четирикратна вредност од активниот отпор на една секција.
R1 = 4 R1S = 4 ⋅ 2.5 = 0.1 Ω

(3.65)

21.Вкупната тежина на бакарот во статорскиот дел од колото. Намотките во

статоркиот дел од колото се изработени од бакар кои имаат специфична маса од
8900 kg / m 3 . Во тој случај за вкупната тежина на бакар во статоркото коло се добива:

GCU = σ CU 2lw1 2S1W1m = 3106 kg

(3.66)

22.Димензијата на магнетното коло на статорот може да се одреди преку

следните показатели:
-висина на магнетниот венец на статорот кој изнесува:

hvl = 7.1 cm
-висина на статорските жлебови, и изнесуваат:

hkl = 5.6 cm
За надворешниот пречник на статорот во тој случај се добива:
D1 = D + 2hkl + 2hvl = 80 cm

(3.67)

23.Магнетната индукција во венецот на статорот изнесува:

Bvl =

φδ
= 0.832 ⋅ 10−4 Wb cm2 = 0.832 T
2 L fe hvl

(3.68)
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3.9 РОТОР, ВЕНТИЛАЦИОНИ ОТВОРИ, ВКУПНА И СВЕДЕНА ДОЛЖИНА НА РОТОРОТ
Осната должина на роторот обично е еднаква на осната должина на статорот. Во
некои случаеви таа се зема да биде пократка со неколку милиметри. Ако при иста
должина на статорот и роторот се усвои и ист број на вентилациони отвори, во тој
случај сведената должина на статорот е еднаква на должината на роторот. При големи
брзини на вртење во вентилационите отвори се јавуваат големи звуци од движењето на
ветерот. За избегнување на тие несакани појави мора да се раздвојат отворите, а е
потребно и бројот на отворите да биде различен. Во таков случај е потребно да се
пресмета сведената осна должина на роторот.
Изборот на намотката на роторот се изведува на два начини: или роторот ќе
биде со прстени или ќе биде кафезен. Ротор со прстени се применува кај мотори со
големи и средни моќности и кај мотори со мали моќности каде има потреба струјата на
пуштање да е што помала. Кај малите мотори роторот е обично во кафез, меѓутоа
роторите со двојни жлебови (бушеро) и со длабоки засечени проводници се
применуваат кај мотори со голема моќност. Кога постои случај на ротор со прстени
изведен со еден слој на намотки тогаш неговата примена се сведува кај мотори со мали
моќности, а изведбата на намотките е со кружна жица, додека за моторите со средни и
големи моќности намотките на роторот по правило се двослојни. Проводниците во тој
случај се во форма на четвртасти шипки. Па има ужлебување во секој од каналалите по
една, две, три или најповеќе четири шипки. Брановидната форма на намотување која се
јавува кај одредени типови на ротори се изведува со помош на чекорот на намотување

(y = τ ) . Во случаеви кога има директно напојување на роторот, односно кога роторот
е примар, во тој случај подобро е намотувањето на роторот да биде тетивно ( y < τ ) .
p

p

Во најголем број на случаеви намотувањето на роторот е трифазно со спрега во ѕвезда.
Се јавува одредена отстапка со тоа што фазите на роторот немора да бидат еднакви на
фазите на статорот. Па во конструктивна изведба се сретнуваат ротори со двофазно
или четирифазно намотување. Кога има кафезен ротор во тој случај проводниците се
шипки чии пресек се прилагодува на веќе дефинираниот облик на каналот.
Кај роторите со прстени бројот на каналите по пол и фаза не треба да биде ист
како кај статорот m2 ≠ m1 , кога е овој услов исполнет, во тој случај при пуштање во
работа роторот забрзува постепено. Најчесто за бројот на каналите по пол и фаза се

1 2
усвојува цел број, но има случаеви кога се прави отстапки на пример 2 ,3 ........ Кога
2 5
се предвидува да има директно напојување на роторот, тоа е случај кога се усвојува да
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работи како примар, m2 треба да биде цел број. При избор на бројот на каналите кај
ротори кој се кусо врзани, треба да се има во предвид фактот дека изборот на бројот на
каналите директно влијае врз работата на моторот (звучноста). Доколку бројот на
каналите во статорот и роторот се исти (Z1 = Z 2 ) во тој случај се јавува голем звук, па
поради тој факт бројот на каналите на роторот секогаш се зема да биде различен од
оној кај статорот (Z1 ≠ Z 2 ) .
Што се однесува на дејството на почетниот момент, се напоменува тоа дека
потекнува не само од вртливото поле, туку и од хармоничните компоненти од повисок
ред. За да се намали дејството на хармониците, потребно е односот на каналите на
статорот и роторот да биде (Z1 : Z 2 ) 1 : 1; 1 : 2; 1 : 3 . Друга важна препорака за изборот
на бројот на каналите на роторот е да биде со парен број, бидејќи во спротивно ќе има
немирен старт и ќе се појават одредени потреси. Кај асинхроните мотори изборот на
каналите на роторот се сведува да бидат искосени. Од овие наведени карактеристики,
бројот на канали кај роторот не е утврден дефинитивно, па затоа тој мора да се
прилагоди на условите кој се наметнати со изборот на бројот на проводниците како и
ширината на забите на роторот. Кај кусоврзаните ротори изборот на бројот на канали
може да биде сведен на податоците кои се дадени преку табела 3.4, број на канали кај
статорот и роторот во сооднос на бројот на парови полови.
За изборот на бројот на проводници и бројот на канали во роторот се земаат во
предвид следните претпоставки. Бројот на проводници кај ротори со прстени се избира
така што се зема во предвид, напонот кој поминува низ проводниците во моментот
кога се пушта во работа и несмее да ја премини предвидената граница со која би се
загрозила безбедноста по животот на ракувачот кој работи, како и сигурноста на
осовината на кој е поставен роторот на моторот. Таа граница на безбедност се движи
во следните граници:
Кај мотори со ниски напони

U2 < 100 ÷ 220 V

Кај мотори со високи напони U 2 < 500 ÷ 750 V

(3.69)
(3.70)

При пуштање во работа на моторот, во моментот кога роторот сеуште стои,
делува соодветна електромоторна сила која кружното поле ја индуцира во
неподвижните проводници на роторот, е иста или еднаква на онаа која се јавува во
проводниците на статорот. Према тоа електромоторната сила во роторот при пуштање
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во работа, треба да остане во дозволени граници, па во тој случај и бројот на
проводници по фаза на роторот мора да остани во предвидени граници:
Кај малите мотори кој имаат ротор со помал пречник, бројот на канали не се
зема за дефинитивен бидејќи има можност ширината на запците на роторот да испадни
да биде премногу мала. Таа ширина несмее ни во најповолен случај да биде помала од
3 mm .

24.Роторот на оваа машина е изведен со Z 2 = 90 канали во кој е сместен самиот
кафез и неговата изведба е таква да во секој канал се наоѓаат проводници.
25.За чекорот на ожлебување на роторот се користи следниот израз:
t2 =

π (D − 2δ )
= 1.84 cm
Z2

(3.71)

26.Внатрешниот пречник на роторот изнесува:

D2 = D − 2δ = 52.6 cm

(3.72)

27.Индуцираниот напон во роторот е:
E2 =

E1
= 73 V
ke

(3.73)

28.Еквивалентната фaзна струја која протекува низ роторското коло (приближна

вредност) е:
I2 =

P2 n (1 + 0.015)
= 63.7 A
Z 2 E2 (1 − sn )

(3.74)

29.Одредување на приближните вредности на активната отпорност во

роторското коло на асинхрониот мотор:

R2' ( s =1) =

Pp
m1I 2' p

2

(3.75)
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p =1

p=2

p=3

p=4

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

18

12
24
18
30
18
24
36
24
30
24
30
36
48
30
36
60
30
36
48
60
66

24

18
30
24
30
42
30
36
40
60
36
42
48
72
42
48
54
60
90
48
54
60

36

20
22
26
46
34
36
38
40
44
64
44
46
50
52
54
56
58
62
82
86
88

48

26
30
34
36
38
60
42
46
48
50
54
58
60
84
86
90
54
58
60
62
66

24
30

36
42

48

54

60

72

36

48

60

72

84

36

66

48
72
48
54
60
66
90

72
96
102

54

72

90

72

96

90

70

50
52
54
56
58
62
64
68
70
72
74
94
98
100
104

72
74
78
82
114
118
120

Табела 3.4 Број на канали кај статорот и роторот
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Каде со R 2' е преставена еквивалентната активна отпорност при пуштање на
моторот во работа. Во конкретниот случај се усвојува уште еден показател а тоа е,
почетната струја на моторот во сооднос на номиналната е зголемена за 3.5, па следи:
2

I 2' p = I1 p = 3.5 ⋅ I1n = 109 A

(3.76)

Се усвојува уште еден показател во конкретниот случај, а тоа е почетниот
момент во сооднос со номиналниот момент, тој изнесува во овој случај 1.5:

R2' ( s =1) = 16.83 Ω
30.Вкупната импеданса при пуштање на моторот во работа изнесува:

Zk =

U1
= 55.05 Ω
I1 p

(3.77)

31.Одредувањето на индуктивниот отпор поради растурање низ намотките на
статорот може да се одреди со помош на следниот израз:
X γ1 = 4πμ0 f

W12
L1 ( λk1 + λcv1 + λδ1 )
pq1

(3.78)

Каде имаме λk 1 магнетна проводност поради каналното постатување на
проводниците на статорот, λcv1 магнетна проводност која се јавува кај челните врски на
намотките на статорот и λδ 1 преставува исто така магнетна проводност поради
диференцијалното поставување на намотките на статорот.
32.Магнетната проводност во каналното растурање најмногу зависи од обликот
и големината на каналот во кој се наоѓаат проводните намотки на статорот. Во тој
случај за каналното распределување може да се напише следниот израз:
λk1 =

2h1
h
+ 0 + 0.623
3(b1 + b2 ) b0

(3.80)

Каде имаме за:

h1 = 5.6 cm
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b1 = 1.12 cm
b2 = 1.3 cm
h0 = 0.7 cm
b0 = 1.1 cm
Земајќи ги во предвид димензиите на каналот на статорот, за магнетната
проводност се добива следната вредност:
λk 1 = 2.8
33.Растурање на магнетниот флукс низ челните врски, најмногу зависи од
обликот на самата намотка, чекорот на намотување и должината на челните врски на
намотката. За одредување на магнетната проводност се користи следниот израз:
λcv1 =

3β − 1 τ
k1 q
2
Li

(3.81)

Каде со β се преставува односот помеѓу чекорот на намотување и полниот
чекор, и тој однос за овој тип на асинхрон мотор со кафезен ротор е 11 12 = 0 .91666 .
Додека k1 е константа која зависи од бројот на полови на самиот мотор. Неговата
вредност се добива преку следниот израз:

k1 = k1'

2m1
2⋅3
= 0.3
= 0.57
π
3.1416

(3.82)

Оттука за вредноста на магнетниот флукс се добива:
λcv1 = 1.4166
34.Меѓусебното распределување на магнетниот флукс е резултат на вишите

хармоници кој индуцира напон во самата намотка на статорот, при што се
манифестира како дополнителен индуктивен отпор поради самата распределба. Оваа
растурна реактанса најмногу зависи од димензијата на самата намотка на статорот како
и од самата изведба. За определување на ова диференцијално распределување на
магнетната проводност се добива:
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(3.83)

Каде со b01 е преставена ширината на отворот на каналот кај статорот, додека со
b02 ширината на отворот на каналот кај роторот.
b01 = 1.1 cm

b02 = 0.3 cm

λδ1 = 0.02662
Во тој случај за индуктивниот отпор кој се распределува низ намотките на
статорот се добива :

xγ1 = 43.76 Ω
За резултантната магнетна проводност во намотките на статорот се добива
следната вредност:

λ1 = 4.2432
35.Определувањето на индуктивниот отпор при меѓусебното распределување на
намотките на ротор:

xδ' 2 = 2πμ0 f1Li ki λδ 2

(3.84)

Каде со Li е преставена идеалната пресметана должина на роторот и таа
изнесува 40 .6 cm , а со ki е преставен коефициентот на сведување на отпорот на
намотката на роторот во однос на статорот.
ki =

m1 (W1 ⋅ k w1 )
= 39.5
m2 (W2 ⋅ k w 2 )

(3.85)

Каде λδ 2 преставува магнетна проводност кај роторот, и нејзината вредност е
следна:

λδ 2 =

t1 − b01 − b02
(0.4 ⋅ β2 + 0.6) = 0.06125
16 ⋅ δ

(3.86)

66

Талевски Николче

Магистерски труд

β 2 за кусоврзани кафезни ротори има вредност единица.
За меѓусебното распределување на индуктивниот отпор се добива:

xδ' 2 = 0.0003878Ω
36.Распределување на индуктивниот отпор помеѓу отворите од каналите на
роторот:

x'k 0 = 2πμ0 f1Li ki λk 0

(3.87)

Каде што со λk 0 е преставена магнетната проводност поради растурање низ
отворите на каналите:
λk 0 =

ho 2 0.35
=
= 1.1666
bo 2
0 .3

(3.88)

x'k 0 = 0.07723 Ω
37.Определување на индуктивен отпор низ намотката на роторот при пуштање

на моторот во работа, се изведува преку следниот израз:
x'γ 2 e ( S =1) =

(

Z k2 − R1 + R2' ( S −1)

)

2

− xσ

(3.89)

Каде имаме xσ = xγ1 + x'δ 2 + x'ko = 43.873 Ω
x'γ 2 e (S =1) = 55.052 − (0.1 + 16.83) − 43.873 = 8.545 Ω
2

38.Приближно определување на еквивалентниот активен отпор при номинално

оптеретување на машината:
R2 e (S = S ) =
n

sn E 2
= 0.038 Ω
I2n

(3.90)

Оттука за сведената вредност на еквивалентната активна отпорност од страна на
статорот се добива:

R2' e (s = s ) = R2e (s = s ) ⋅ ki = 1.501 Ω
n
n

(3.91)
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39.Приближното определување на еквивалентната индуктивна отпорност низ
роторот при номинално оптеретување:

M

x'γ 2 e(s = s ) = xσ  max 0 − 1
n
 M max


(3.92)

Оттука следи:
M max 0 =

m1U12
= 1.122 ⋅ 106
2 xσ C

(3.93)

Се усвојува дека:
M max M n = 2
x'γ 2 e(S = S ) = 17.6 Ω
n

M max0 M n = 1.122⋅106 400⋅103 = 2.8

(3.94)

Приближната вредност на активниот отпор на кафезот изнесува:
2
 



 xγ 2 e(S =1 )  
'
'
Rk = R2(S =1 ) 1 +  '
  = 140 Ω
  R2(S =1 )  
 
 

α=

R2 e( 2 =1 )
R − R2 e(s =1 )
'
k

(3.95)

= 0.0108

40.Определувањето на вредноста на индуктивниот отпор во кафезот, може да се

добие преку следниот израз:
'
xγ

= 2πμ0 f1ki Li (λk + λcv )

(3.96)

Магнетната проводност која што се јавува кај самиот жлеб на роторот изнесува:
λk =

h0
= 0.212
3b0

(3.97)
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Магнетната проводност која што се јавува на челните врски на роторот
изнесува:
λcv = 0.09

Z2τ p
2 pLi

= 1.4255

(3.98)

Па во тој случај за индуктивниот отпор кој што се јавува во кафезот од роторот
се добива:

x'γ = 0.0103 Ω
41.Конструктивнате изведба на роторската намотка на кафезениот ротор и
неговите димензии ни се преставени на сликата 3.13:

Слика 3.13 Изглед на роторска намотка од кафезен ротор
42.Димензионирање на магнетното коло на роторот, се добива со
определувањето на магнетната индукција од самиот венец на роторот, прикажано
графички преку сликата 3.14, а се определува од следните податоци: висината на
магнетниот венец на роторот и внатрешниот пречник на роторот:

Bv 2 =

φδ
= 0.39 ⋅10− 4 Wb cm2 = 0.39 T
2L fehv 2

D2 r = D − 2δ − 2hk 2 − 2hv 2

(3.99)

(3.100)

hv 2 = 15.1 cm , hk 2 = 3.7 cm
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Оттука за внатрешниот пречник на роторот се добива:

54
4

D2r = 15 cm

Слика 3.15 Пресек на магнетното коло на роторот
42.Максималната индукција која што се јавува во забите на роторот има
вредност:

B

max

Z2

= Bδ

Lit2
L febmin

(3.101)

Каде имаме:
bmin = t23 − bk 2 = 1.2413 cm
t 23 =

(D2 − 2hk 2 )π = 1.647 cm
Z2

(3.102)

(3.103)

Оттука земајќи ги во предвид предходните вредности, за максималната
индукција која што се јавува во забите на роторот се добива следната вредност:

B

max

Z2

= 0.603 ⋅10− 4

40.6 ⋅1.84
= 0.98 ⋅10− 4 Wb cm2 = 0.98 T
37.04 ⋅1.2413

(3.104)
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4. Проектирање со методата на конечни елементи на трифазен
асинхрон мотор со кафезен ротор со помош на софтверски пакет
Ansoft – Maxwell 14
Овој софтверски паќет преставува специјализиран паќет кој е наменет за
проектирање и анализа на електричните машини. Конститутивно е направен да
функционира како единка помеѓу реалната слика на испитуваниот модел и моделот кој
е дизајниран. Воедно овозможува одредени проекции, кој самиот корисник е во
можност да ги дизајнира и да добие соодветни резултати од испитуваниот модел.
Ansoft – Maxwell може да биде поделен во три модули, кои меѓусебно се
поврзани. Првиот модул ни дава поволности да може да биде проектирана или
дизајнирана било која електрична машина, да се извршат соодветни пресметки од
еквивалентните шеми, како и да се добијат сите работни карактеристики добиени од
различни режими на работа. Во основата на овој програмски паќет се сретнува база на
податоци, каде што се внесени голем број на емпириски равенки од класичната
теорија, но не само тие, туки и дел од современата теорија која се среќава кај
електричните машини. Првиот основен модул на овој програмски паќет е познат како
Rmxprt, тој функционира како самостојна единка и без преостанатите два модули. Овој
показател ни покажува поедноставности каде што се добиваат голем број на резултати
и параметри за испитаните машини, како и работни карактеристики при различни
режими на работа. Добиените резултати во овој прв модул од програмскиот паќет се
доста брзи и едноставни.
Во вториот и третиот модул се сретнува методата на конечни елементи.
Отстапката која се прави помеѓу вториот и третиот модул се состои во тоа што вториот
модул, ја опфаќа и разгледува дводимензионалната анализа, додека во третиот модул
се сретнува приказ на тридиминзионална анализа.

4.1 СИСТЕМ НА МАКСВЕЛОВИ РАВЕНКИ
Магнетното поле кое се појавува во асинхрониот мотор со кафезен ротор,
всушност и во сите електрични машини, е појава која се опишува со помош на
парцијалните дифернцијални равенки кои се решаваат релативно брзо со помош на
методата на конечни елементи. Математичкиот опис на квазистационарното
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електромагнетно поле на асинхрониот мотор со кафезен ротор се опишува со на
системот на максвелови равенки:

rot Η = J T +

rot E = −

∂D
∂t

∂B
∂t

(4.1)

div B = 0
Овој систем на равенки потребно е да се надополни со помош на равенки кои
даваат една врска помеќу електромагнетното поле како и електричното поле. Тие
равенки ни се преставени преку следниот израз:

B = µ (H + M)
D = ε (E + E 0 )

(4.2)

J =σ E
Од каде што:
H – е вектор на јачината на магнетното поле,
E – е вектор на јачината а електричното поле,
B – е вектор на магнетната индукција,
M и E 0 – преставуваат внатрешни магнетни и електрични извори,

J T – е вектор на вкупната густина на струјата, која е дефинирана како збир од
следните коефициенти: волуменска густина на струјата J , која преставува збир на сите
струи кои протекуваат низ намотките и кондукционата проводна струја J K . Изразот за
вкупната вредност на густината на срујата е следен: J T = J + J K ,
∂D
– преставува член и има вредност на густина на струја која е појавена како
∂t
последица од векторот на електричното поместување D ,

ρ – ја преставува волуменската густина на електричните полнежи,
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σ – специфичната електрична проводност.
Магнетните полиња се временски променлви или квазистационарни и тие
можат да се дефинираа со помош на системот на максвелови равенки. Проблемите кои
што се појавуваат при одредени ситуации и услови, можат да бидат разгледани и
обработени како стационарни, при што нема голема можност од грешки при самите
пресметки. За да биде овој услов исполнет потребно е кондукционите струи да бидат
што поголеми од струите на електричното поместување, тоа е дадено преку следниот
израз:

J = σ E >>

∂D
∂t

(4.3)

Овој услов има променлива вредност во две ситуации, и тоа добри проводници
и при ниски фреквенции. Во вториот споменат случај при ниските фреквенции се
појавуваат одредени промени кои се одвиваат во полето многу бавно па во тој случај и
парцијалните изводи по времето се мали.
Анализата која се спроведува кај електромагнетното поле во испитуваните
електроенергетски уреди, може да биде доста поедноставена, а сето тоа е постигнато со
воведувањето на помошната векторска функција, односно магнетниот вектор
потенцијал A . Со воведувањето на оваа помошна функција, определувањето на
векторот на магнетната функција B , е сведено на вредност за определување на
векторот на помошната функција A .
Врската која што ја дава магнетниот вектор потенцијал и векторот на
магнетната индукција е преставена преку следниот израз:

rot A = B

(4.4)

Магнетниот векторски потенцијал A има само помошна улога во
определувањето на вредноста на векторот B е определена со роторот A , за да може да
биде еднозначно определена со воведување на дополнителен услов:

div A = 0

(4.5)

Доколку средината е линеарна врска помеѓу B и H е дадена со изразот:

B = µ H , каде што µ = µ 0 ⋅ µ r . Додека пак во нелинеарните средини врската помеѓу B
и H е дадена со помош на карактеристиката на магнетизирање од применетите
магнетни материјали:
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(4.6)

За магнетното поле со соодветна замена на изразите се добиваат следните
равенства:

rot H = J
B=µH
rot
1

µ

B

µ

=J

(4.7)

= ν (B )

ν (B ) =

1
µ (B )

Ако изразите (4.6) и (4.4) се израмнат, во тој случај се добива изразот за
магнетното поле, кој е опишан со парцијалнта равенка:

rot (ν (B) rot(A)) = J

(4.8)

Доколку горното равенство биде развиено во диференцијален облик, во дво или
тродимензионален облик, се добива обликот на Poisson – вата равенка.
∂ 
∂A  ∂ 
∂A 
ν (B ) +
+ ν (B)
= − J ( x, y )


∂x 
∂x  ∂y 
∂y 

(4.9)

∂ 
∂A  ∂ 
∂A  ∂ 
∂A 
+ ν (B)
+ ν (B) +
ν (B ) +
= − J ( x, y, z )



∂x 
∂x  ∂y 
∂y  ∂z 
∂z 
Поради нелинеарноста која што се јавува на карактеристиката на
магнетизирање, равенството неможи да се реши аналитички, па поради тие причини се
применуваат нумеричките методи како единствена можност и услов за решавање. Од
вака добиениот услов равенството (4.9) се сведува на решавање на систем од
парцијални дифернцијални равенки, каде што е потребно да се зададат граничните
услови, а при одредени ситуации како што се квазистационарните полиња, потребно е
да се зададат одредени почетни услови.
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За определба на вредноста на функцијата на магнетниот вектор потенцијал A ,
потребно е предходно да бидат исполнети некои услови, тие се:
-

-

-

Гранични услови од прв тип, именовани како Dirichlet – ови гранични услови.
При овој граничен услов вредноста на магнетниот вектор потенцијал A , се
задава на самата површина која го ограничува разгледуваниот домен и
нејзината вредност е константна A = const .
Гранични услови од втор тип, именовани како Neumann – ови гранични услови.
Овој граничен услов ги дефинира самите вредности на изводот од магнетниот
вектор потенцијал A , во однос на одредена нормала n , во некоја произволно
∂A
= const.
избрана точка од граничната контура –
∂n
Граничен услов од трет ред, овој услов е познат како мешан граничен услов.
Кога е застапен овој граничен услов се забележува дека на некои делови од
граничната површина се задава вредноста на функцијата, додека на другите
преостанати делови нејзините изводи.

Решавањето на равенството (4.9), се сведува на минимизирање на енергетскиот
функционал (F) во секој момент од времето, изразено преку следното равенство:
B
F = ∫  ∫ ν (B )dB − AJ  − c ∫ν (A )rotA ⋅ n ⋅ ds
 0

s

(4.10)

Правилната вредност на магнетниот вектор потенцијал треба да биде линеарно
распределена кај секој конечен елемент. Определувањето на нејзината вредност се
сведува на приближната вредност на компонентите A x , A y , A z , во самите темиња од
конечните елементи. Со самото воведување на овие претпоставки и минимизирањето
на вредноста на енергетскиот функционал, се добиваат диференцијални равенки кои се
зависни од времето, и тоа онолку колку што има темиња со непознатат вредност од
магнетниот вектор потенцијал во испитуваниот домен.
Оттука може да се кажи дека применетите диференцијални равенки се
нелинеарни бидејќи функцијата ν(B ) , се задава со карактеристиката на магнетизирање
на испитуваниот материјал, од кои се изработени самите магнетни кола на
испитуваната машина, статорот и роторот од трифазниот асинхрон мотор со кафезен
ротор.
ν (B ) = ν (rot (A ))

(4.11)

Денес доста актуелен пристап за добивање на решение на Poisson – вата равенка
во развиен диференцијален облик, кој беше прикажан преку изразот (4.9), се сведува
според пристапот попознат како Galerkin. Овој пристап се користи во дво и тро
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димензионалните пресметки, и дава доста точни резултати од самите пресметки.
Основна појдовна точка на овој пристап е да изврши минимизирање на грешката при
соодветните пресметки на магнетниот вектор потенцијал A , односно да изврши
минимизирање на остатокот кој што се содржи во апроксимативното решение за
магнетниот вектор потенцијал A ( x, y, z ) , со воведување на тежинските функции на
грешката. Исто така се дефинираат и таканаречените функции на обликот, при што со
нивната примена и помош се определуваат вредностите на магнетниот вектор
потенцијал A , во јазлите на самите конечни елементи. За соодветниот пристап се
тргнува од основната парцијална равенка за полето (4.9), при што се изведува систем
од интегрално диференцијални равенки, во кои е битно да се има константна вредност
за коефициентот ν , при што се прави трансформација во соодветен систем од
линеарни алгебарски равенки кој се од повисок ред, во споредба со вкупниот број на
јазли со различен магнетен вектор потенцијал.

[S] ⋅ [A ] = [G ]

(4.12)

Каде што:

[S ] - симетрична празна матрица која има мал број на членови кои се различни од нула,
[A ]

- преставува вектор матрица од непознати вредности на магнетниот вектор
потенцијал во јазлите на конечните елементи,

[G ]

- преставува вектор матрица од слободни членови и се пополнува со големините
кои одговараат на јазлите во кои магнетниот вектор потенцијал е познат.
Вредностите на големините најмногу зависат од вредноста односно
волуменската густина на струјата која се јавува во конечните елементи. При тоа е
потребно да се има во предвид дека во равенството (4.11) A преставува векторска
големина со точно три компоненти тие се ( x, y, z ) , при што бројот на равенства за дво
или тро димензионалните пресметки ќе биде неколку пати поголем.
Примената на методата на конечни елементи за дво димензионална 2D
пресметка на магнетното поле во испитуваниот трифазен асинхрон мотор со кафезен
ротор може да биде поделен во неколку етапи, и тоа:
-

Во првиот дел се извршува препроцесирање, односно се прави соодветен
премин од физички во математички модел на магнетно поле. Основната работна
задача на препроцесирањето е да изврши автоматско генерирање на мрежа од
конечни елементи во соодветно испитуваниот домен, конкретен случај 2D, на
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трифазниот асинхрон мотор со кафезен ротор, при што се дефинира просторот
каде што треба да се определи магнетното поле. Покрај генерирањето на
мрежата на конечни елементи, тука исто така се врши и дефинирање на
типовите на материјали од кои се изведени самите конструктивни елементи на
машината, како и самото струјно оптоварување
-

Во вториот дел, попознат како решавачки модул, процесирачки дел, се врши
дефинирање на математичкиот модел за дводимензионалната пресматка на
магнетното поле. При што оваа етапа врши решавање на соодветни равенки од
кои потоа се определува самата вредност на магнетниот вектор потенцијал со
своите компоненти по ( x, y, z ) оската, во секој јазол на мрежата од конечни

-

елементи, на испитуваниот асинхрон мотор со кафезен ротор,
Во третиот дел односно последна етапа од решавачкиот, дел се добиваат сите
излезни резултати, и тоа: распределбата на магнетното поле, распределбата на
магнетната индукција, определување на вредностите на магнетниот флукс,
соодветна пресметка на моментот како и параметрите на асинхрониот мотор со
кафезен ротор.

4.2 ДЕФИНИРАЊЕ НА ГЕОМЕТРИЈА КАЈ АСИНХРОН МОТОР СО КАФЕЗ
За да се изврши правилно проектиање на одредена електрична машина потребно
е предходно да бидат познати сите влезни податоци и параметри. Како влезни
податоци се користат сите номинални големини на експерименталната машина, а тие
се добиени од работниот погон и соодветните услови во кои работи именуваната
машина. Покрај можноста за изведба и проектирање на самостоен модел, софтверскиот
паќет дава можност од базата на податоци да се избери било кој тип на мотор. Тоа се
прави првично во првиот модул попознат како Rmxprt, се избира тип на мотор кој ќе
биде соодветно подоцна проектиран со неговите номинални податоци. Откако ќе се
добијат параметрите од еквивалентните шеми како и карактеристичните големини на
избраниот и испитан мотор, потоа програмот дава посебна можност автоматски да ја
исцрта геометријата на моделот при соодветен избор на 2D или 3D. Во ова
истражување но е избран тип на мотор од веќе постоечките примери во самиот паќет
внесени во базата на податоци, туку е избран тип на мотор, трифазен асинхрон мотор
со кафезен ротор, кој има широка примена во секојдневното работење, а посебно во
опслужувањето за потребите на РЕК – Битола, во секојдневните работни активности.
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Димензиите кои се користат при соодветното проектирање, се добиваат од
класичниот начин за проектирање на електричните машини. Каде што се битни
следните параметри, односно димензии: внатрешен и надворешен дијаметар на
статорот, должина на магнетното коло на статорот, внатрешен и надворешен дијаметар
на роторот и должината на магнетното коло на роторот. Сите предвидени и потребни
големини се точно дефинирани и конкретно прецизирани така да нема било какви
отстапки.
Основните номинални податоци на асинхрониот мотор со кафезен ротор се:
1. Номинална моќност P = 400 kW ,
n
2. Номинален напон U = 6000 V ,
n
3. Номинална струја I = 49 A ,
n
4. Номинална фреквенција f = 50 Hz ,
5. Број на парови полови 2p = 6 ,
6. Статорска намотка соединета во ѕвезда,
7. Фактор на моќност cosf = 0.86 ,
8. Број на вртежи n = 985 min −1
Статорот, односно неговото магнетно коло на асинхрониот мотор со кафезен
ротор е направено со лимови, со соодветна карактеристика на магнетизирање која што
можеме да ја видиме на сликата 4.1. За изборот и типот на материјалот при
проектирањето на моторот, на располагање е библиотеката која содржи голем број на
материјали, кој најчесто се користат при соодветната изведба на електричните машини.
Но можноста на овој софтверски паќет е тоа што може да се моделира мануелно некој
материјал кој не е внесен во базата на податоци со свои соодветни технички
карактеристики.
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Слика 4.1 Карактеристика на магнетизирање на материјалот од кој е направено
статорското коло
Статорското коло на асинхрониот мотор се состои од Z1 = 72 канали.
Основните димензии на статорското коло се: внатрешен дијаметар D1 = 546 mm ,
надворешен дијаметар D2 = 800 mm , додека пак должината на јадрото на статорската
намотка е L1 = 400 mm . На следната слика 4.2 е преставен напречниот пресек на
статорското коло.

Слика 4.2 Напречен пресек на статорското коло
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Во каналите на статорот кој го сочинуваат магнетното коло се положени
трифазни намотки (навивки) WS 1 во два слоеви по канал. Па така распределбата на
каналите по пол и фаза e q1 = 4 , а аголот помеѓу секој канал е 15° електрични. Чекорот
на намотување е скусен, па така кај овој мотор тој е y = 1 ÷ 11 . На сликата 4.3 е
прикажан напречниот пресек на статорското магнетно коло со поставени намотки.

Слика 4.3 Напречен пресек на статорското коло со поставена намотка
Магнетното коло на роторот од овој асинхрон мотор е изведено со Z 2 = 90
канали, каде што имаме по една намотка WS 2 = 1 и по два проводника по канал N k = 52
Распределбата на каналите по пол и фаза е q2 = 5 , а аголот помеѓу секој канал е 12°
електрични. На следната слика е преставен напречниот пресек на роторот.
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Слика 4.4 Напречен пресек на роторот

4.3 ПРЕСМЕТКА НА ПАРАМЕТРИ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Пресметките на соодветните параметри за испитуваниот мотор се од голема
важност при соодветното проектирање во софтверскиот паќет Maxwell и
определувањето на електромагнетните појави кои се јавуваат во моторот. Пресметките
кои се вршат во софтверскиот паќет се автоматски и тие како такви во целост ни ја
даваат сликата за типот на моторот, каде времето за нивното определување односно
пресметка е релативно кратко и точно. Многу важен показател е да се имаат точни
влезни податоци за конкретниот модел, да се знаат сите негови параметри и типови на
материјали кои се употребени за негова изработка, а сето тоа да придонесе полесно
проектирање и точни крајни резултати. Доколку има соодветни отстапки во
проектирањето односно не се задоволуваат пропишаните вредности, програмот исфрла
соодветна грешка и не враќа назад во делот каде е потребна преправка и промена на
димензиите или геометријата на моторот. Добивањето на приближни вредности на
добиените параметри, се докажува дека моделот кој е преставен ни е реална слика на
испитуваниот мотор, со така добиени параметри односно вредности може да се
премини на следното ниво т.е. добивање на работните карактеристики и премин во
наредниот модул каде што се добива комлетна електромагнетна анализа во 2D или 3D
домен на машината.
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4.4 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Работната карактеристика кај асинхрониот мотор, е зависност на: излезна
моќност P2 , струја во статор I1 , фактор на моќност cos f , брзина на вртење на роторот
n , момент M , лизгање s , коефициент на полезно дејство η , како и струјата која се

јавува во самиот ротор I 2 и преставува функција од потрошената електрична моќност

P1 . Работните карактеристики кај асинхрониот мотор можат да се добијат на неколку
начини:
•

Експериментално со директна метода и соодветно отчитување на дадените
големини или вредности,

•

Нумерички тие резултати се поврзани директно со компјутерска анализа која
во себе содржи соодветни алгоритми на внесени равенки,

•

Како и индиректна метода која се споредува со кружниот дијаграм.

Првиот модул кој се користи во софтверскот паќет дава можност за
реконструкција на пресметката на асинхрониот мотор со кафезен ротор, а со тоа да се
добијат соодветни резултати од работните карактеристики. Rmxprt од преставениот
софтверски паќет врши соодветна пресметка и дава добар приказ на работните
карактеристики при различни режими на работа на испитуваниот мотор.
Вториот модул од овој програмски паќет ги разгледува веќе дефинираните
вредности за дводимензионалното пресметување на електромагнетните полиња.
Програмската алатка во која е вградена методата на конечни елементи со која се врши
соодветно пресметување на магнетното поле на испитуваната машина во конкретниот
случај асинхрониот мотор, во 2D или 3D дизајн се декларира како Maxwell 2D / 3D
Desing. На следната слика 4.5 е преставен алгоритмот кој е основа за соодветната
реализација на конкретниот пример, определување на карактеристиките и добивање на
пресметковни резултати.
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Слика 4.5 Функционална блок шема Maxwell
Првиот блок од овој модул кој служи за дефинирање на испитуваниот модел е
т.н. Parametric model. Најбитно е да се напомене изборот на тип на решение, пред да се
изврши цртање на самата геометрија. За конкретната анализа се избира опцијата
“Magnetostatic”. Овој софтверски паќет има голема можност и широк опсег на
достигнувања, со само внесување на влезните податоци од веќе точно дефинираните
димензии за испитуваниот пример, се разгледуваат и транзиентните состојби. Следен
чекор е цртањето на 2D или 3D геометријата на моделот. Потоа се пристапува на
внесување на материјалите од кои се направени поедини елементи. Во овој модул исто
така се внесуваат и гранични услови како и возбудата односно струјните оптоварувања
на машината.
Вториот програмибилен блок ни е Analisys setup, кој ни дава можност да се
избери подесување на решавачот. Дефинираните подесувања се однесуваат на
точноста на пресметувањето, степенот на грешка, број на соодветни повторувања,
мининален број на циклуси, како и минимален број на критериуми за процесот да има
можност соодветно да конвергира.
Третиот програмибилен блок познат како Mesh operations содржи соодветни
програмски кодови и ни дава можност за автоматско генерирање на мрежа од конечни
елементи. Пред да се изврши задавање на конечните ограничувања на мрежата,
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софтверот дава таква можност да изврши анализирање, се со една цел да направи
контрола на 2D или 3D моделот. Доколку добиениот резултат има позитивни
вредности и нема отстапки на соодветната геометрија, програмот во тој случај го прави
следниот чекор односно пристапува кон решавање. При тоа се добива мрежа од
конечни елементи и потоа се пристапува кон решавање на математичкиот модел.
Последниот програмибилен блок е Results кој воедно служи за постпроцесирање.
Кај овој четврт чекор се внесени програмски кодови со кој се овозможува приказ на
резултати. Резултатите можат да се добијат на повеќе начини и тоа: табеларно,
графички приказ и тоа на магнетното поле и магнетната индукција, исто така има
можност за приказ на одделни рамнински процеси со кои се исцртуваат
еквипотенцијалните линии. Во овој блок е внесен алгоритам со кој се врши автоматска
пресметка на одредени карактеристични големини меѓу другото индуктивностите на
намотките, моментот кој го развива асинхрониот мотор при соодветно оптоварување
како и други големини.

4.5 2D МОДЕЛ НА АСИНХРОН МОТОР СО КАФЕЗЕН РОТОР
Соодветното моделирање на асинхрониот мотор во споменатиот софтверски
паќет се прави соодветно преку последователни низи на команди. Како што веќе е
споменато, овој софтвер е до таа граница усовршен да има можност за префрлање од
еден модул во друг т.е. исцртаниот и точно дефинираниот модел кој се креира во
Rmxprt каде се добиваат соодветни пресметки, параметри и исцртување на работни
карактеристики, да премини во некој од следните модули на креирање 2D или 3D. Со
таа напомена што софтверот дава дополнителна можност за автоматско исцртување на
геометријата за моделот кој се анализира. При соодветното моделирање се појавуваат
соодветни отстапки како и проблеми, тие отстапки се однесуваат на самиот програм
поради тоа што нема доволен број на обработени типови на мотори, па се пристапува
кон самостојно моделирање и исцртување на истиот, со точно зададени вредности и
измерени големини, па затоа се преземаат одредени дополнителни чекори при
креирањето. Во првиот модул се врши соодветна пресметка на параметрите и
работните карактеристики, а изборот за исцртување или генерирање на 2D моделот на
асинхрониот мотор со кафезен ротор се врши мануелно како една од опциите кој ги
нуди овој софтвер покрај автоматското исцртување на геометријата.
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Изгледот на моделот на асинхрониот мотор со кафезен ротор, е изработен во
софтверскиот паќет Maxwell 14 – 2D Design. Дводимензионалното или
тродимензиналното моделирање на било каков модел на машина се прави без било
какви отстапки, апроксимации, или отстапки во однос на физичкиот изглед и
геометрија. Тоа пред се се должи на широкиот опсег на податоци кои се приложени за
испитуваниот модел. На следната слика 4.6 е преставен испитуваниот модел на
асинхрон мотор во 2D домен:

Слика 4.6 Геометрија на трифазниот асинхрон мотор со кафезен ротор во 2D домен
Постапката при добивање на мрежа од конечни елементи и соодветно решавање
на испитуваниот математички модел, се врши преку неколку чекори:
1.Чекор – избор на тип на решение. Пред започнување со дефинирање на
релевантниот модел односно потребните податоци, е избор на тип на решение или
проблем. Во нашиот случај е направена магнетостатска анализа, што значи во
конкретниот случај е избрана опцијата “ Magnetostatic”, тоа ни преставува тип на
проблем кој се добива од самата листа, а ја нуди конкретниот програм, преставено
преку следната слика 4.7:
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Слика 4.7 Избор на тип на решение
2.Чекор – дефинирање на одредени својства на материјалите од кои е
дефиниран 2D моделот. На вака зададен модел кој се префрлува од Rmxprt – от
потребно е да се додефираат и докомплетираат параметрите. Доколку префрлувањето
се извршува автоматски во тој случај без оглед дали се однесува за 2D или 3D
моделирање дадотеката на податоци која ни е на располагање ги има превземено сите
својства и вредности од приложените материјали, кои подоцна би се искористиле за
натамошните пресметки. Но во овој случај изборот за префрлување, не е автоматски
направено целосно.
Карактеристично кај овие елетрични машини е тоа што материјалите од кои се
направени магнетните кола не се изотропни, па при пресметка на магнетното поле,
конфигурацијата на паќетот на лимови на статорското и роторското коло не е
идентична на преставените оски.
3.Чекор – ни преставува услов каде што имаме можност да ги зададеме
граничните услови. Овој чекор е многу битен за натамошното пресметување и
одредување на параметрите кај асинхрониот мотор со кафезен ротор за
дводимензионалното магнетно поле. Задавањето на граничните услови е директно
поврзано со изборот на типот на проблемот кој го анализираме. Софтверскиот паќет ни
дава опција да имаме можност за поделба на моделот на неколку идентични
симетрични делови, кои директно зависат од бројот на магнетни парови на полови, а
тоа пак дава услов автоматски да се намали времето на пресметка. Тоа ограничување
или задавање на гранични услови е извршено со два дополнителни услови, а тоа се
“Master” и “Slave” .
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4.Чекор – дефинирање на возбудувањата на машината. Кај овој чекор многу
важно е да се напомени тоа што, во делот на претпроцесирањето или решавачкиот дел,
е потребно да бидат внесени сите возбудувања “Excitations” во моделот кој го
анализираме. Воедно треба да се напомени и тоа дека кај различни типови на машини
се јавуваат и различни типови на возбуди. Кај овој тип на мотор, возбудите се
присутни и во статорската трифазна намотка и во кафезот на роторот. Типот на
возбудата која се задава се извршува на два начини. Кај првиот тип е потребно
внесување на оптоварувањето и тоа во вид на густина на струја во сите постоечки
блокови. Додека вториот тип на внесување е со струјните оптеретувања директно во
единица (А) која се множи со бројот на навивки. Овој тип на внесување има голема
предност и повеќе кратна примена поради можноста која се нуди при автоматско
пресметување на соодветните индуктивности кои се јавуваат во статорските намотки, а
е составена од сопствената и меѓусебна индуктивност на намотките.
Потребно за напомена е тоа што, и при било каков тип на внесување на
возбудната во самата машина, потребно е да се направат соодветни пресеци кај кој ќе
биде дефинирана и самата насока на течење на струјата. Тие пресеци со кои се
потврдува насоката во софтверскиот паќет се детерминирани како терминали –
“Terminals”. Дефинирањето на соодветната возбуда над испитуваниот модел на
асинхрониот мотор со кафезен ротор при номинално оптоварување е следна:
Статорската намотка на овој асинхрон мотор ни е сместена во 72 канали, каде
што во секој канал се поставени два слоја, изведени во правоаголен напречен пресек
(печен дел на намотката). Доколку се пристапи кон внесување на струјното
оптеретување во вид на густина на струја, во тој случај е потребно да се пресмета
волуменската густина на струјата, и тоа на тој начин да се изврши пресметка на
вкупната струја која што протекува низ самата фазна намотка, а потоа да се подели со
производот од напречниот пресек на каналот како и аксијалната должина на
испитуваниот статор. Додека пак во вториот случај имаме можност оптоварувањето
кое е дадено како вкупна струја во ампернавивки е поедноставно за внесување,
односно вкупното оптоварување кое се јавува во еден канал во статорот ќе биде
еднакво на производот на бројот на проводници по струјата која што тече низ сите
проводници. Како што веќе видовме во пресметката на асинхрониот мотор при
номинално оптоварување, струјата која што тече низ самата статорска намотка има
вредност Ilf = 31.124 A . При внесување на струите во секоја од статорските намотки,
треба да се има во предвид тоа дека магнетните оски на соодветните фази B и C, треба
да бидат дефазирани во однос на магнетната оска на фазата А за точен агол од 22⁄3, па
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во контекс на тоа оптоварувањата кои се јавуваат во двете фази B и C треба да имаат
половина вредност од вредноста на оптоварувањето кое се јавува во фазата А.
Покрај внесувањето на возбудата во статорската намотка е потребно да се внесе
и струјата на оптоварување во самиот ротор односно роторската намотка. Откако ќе се
заврши целокупното задавање на вредностите на возбудите во статорското и
роторското коло постапката на поспроцесирањето не е сеуште завршена, потребно е да
се направат уште и пресеци или да се зададат терминали на одредените места каде што
се поставени самите струјни оптоварувања, а со тоа се дефинираат насоките на течење
на струите низ машината. Таа распределба може да се прикажи преку двете слики
прикажани преку сликата 4.8

Слика 4.8 Дефинирање на возбудите и терминалите во асинхрониот мотор со кафезен
ротор
5.Чекор – попознат уште како Assing parameters, преставува подпрограм во
самиот софтверски паќет Maxwell, со кој се врши соодветна пресметка на
електромагнетниот момент како и самите индуктивности на намотките. За извршување
на зададената наредба во програмскиот паќет и одредување на самиот момент е
потребно да се изврши соодветна селекција на одредената геометрија врз која ќе се
изврши пресметка на вртливиот момент, а воедно е потребно и да се одреди и самото
движење врз база на некоја од предвидените оски.
6.Чекор – се однесува на потребата за избор на соодветна мрежа со конечни
елементи. Можноста која се нуди со софтверскиот паќет е избор на мануелна опција за
подесување на типот на мрежата од конечни елементи. Изборот се сведува на мрежа
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која има помала густина и поголеми елементи во делови кои имаат помало значење,
како и спротивно, мрежа со поголема густина во делови каде се одвиваат многу
значајни електромагнетни процеси. Така во конкретниот случај се избира мрежа со
поголема густина во воздушниот процес, а за сметка на тоа пак се добиваат пресметки
со подобри карактеристики за магнетната индукција. А спротивно на предходната
постапка е одредувањето на густината на мрежата каде се сместува моторот и занего се
избира мрежа со мала густина. Од сето ова наведено се доаѓа до заклучок дека како и
да биде наместен мрежниот подесувач разликата се состои само во густината.
7.Чекор – ни се однесува на базата за подесување на решавачот. Во
програмскиот паќет тој дел е попознат како “Solve Setup”, ни дава можност за
одредување на точноста во пресметувањето, како и максималниот број на потребни
повторувања од кои би се добиле конечните решенија. На следната слика 4.9 ни е
преставен приказ за подесување на решавачот на предвидената анализа, се избираат
одредени параметри како што се: процентот на грешка да не е поголем од 2%,
максимален број на повторувања на циклусите 10, минимален број на итерации се
одредува на 2, и минимален број на конвернгенции 1.

Слика 4.9 Подесување на решавачот во Maxwell 14 – 2D
Откако ќе се направат овие седум чекори се завршува самиот процес на
предпроцесирање, каде уште се врши контрола на се она што досега е направено
односно внесено. Тој услов ни го дава софтверскиот паќет каде самиот го прави
автоматски и доколку пронајди некоја грешка дали тоа се однесува на геометријата на
моделот, самата возбуда, граничните услови или пак подесувањето на решавачот,
процесот на решавање на конкретниот пример нема да започни. Валидноста на
проверката на програмот е преставена преку слика 4.10.
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Слика 4.10 Проверка на моделот пред процесот на решавање
Процесирањето со предвидениот програмски паќет се извршува во третиот дел
попознат како Desing. При самото процесирање се извршуваат соодветни пресметки на
релевантни равенки.

4.5.1 Процесирање на Maxweel14 – 2D Desing, и генерирање на мрежата од
конечни елементи
Процесирањето кое се прави во овој програмски паќет, се извршува во третиот
функционален блок кој предходно беше преставен преку сликата 4.5. Во овој дел при
самото процесирање, се извршуваат решавање на равенства, со кој може да се престави
асинхрониот мотор со кафезен ротор. Употребата на сметачките машини, иако
располагаат со голема дополнителна моќ, сепак не се во голема подредена можност да
извршуваат брзи пресметки на овие математички модели, па затоа времето на
решавање се оддолжува и трае релативно долго.
Откако ќе се изврши соодветната пресметка за конкретниот пример на асинхрон
мотор со кафезен ротор, програмскиот паќет дава соодветно известување дали
предвидената пресметка која се прави над моторот е завршена, можеби е конечна или
пак нема можност за нејзино решавање (невозможна). При генерирањето на мрежата на
конечни елементи, во секоја итерација нивниот број, бројот на конечни елементи
дополнително се зголемува, а со тоа и самата густина на мрежата. Сето ова наведува на
еден многу важен показател, а тоа е, со самото зголемување на густината на мрежата
од конечни елементи, се зголемува и прецизноста на пресметките. Бројот на конечни
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елементи која е генерирана за овој тип на мотор во 2D се сведува на конечниот број на
елементи од 31538. Преку сликата 4.11 ќе ја преставиме проекцијата од мрежата на
конечни елементи за моделот на асинхрон мотор со кафезен ротор.

Слика 4.11 Мрежа на конечни елементи на асинхрон мотор со кафезен ротор
комплетна геометрија во 2D
Послем завршувањето на делот на постпроцесирање, и добивањето на мрежата
на конечни елементи за испитуваниот асинхрон мотор, како и решавањето на
математичкиот проблем со програмскиот паќет, се добиваат излезните резултати во 2D
Desing. Со определувањето за распределбата на магнетното поле се добиваат
вредностите за магнетниот вектор кој во овој случај се движи во соодветни граници од
минимална до максимална вредност. Со самото определување на магнетниот вектор се
дефинираат густините на еквипотенцијалните магнетни силови линии, а овие силови
линии поврзуваат точки кои имаат еднаков потенцијал. Приказот на конкретните
решенија можи да биде изведено или табеларно или графички.
Со направената анализа за оптоварувањето кое одговара на номиналните
податоци за конкретниот асинхрон мотор со кафезен ротор, ќе биде преставена
распределбата на магнетното поле во дводимензионален домен. Графичкиот приказ на
магнетната индукција е прикажано преку сликата 4.12.
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Слика 4.12 Распределба на магнетната индукција во 2Д доменот на асинхрониот мотор
со кафезен ротор, при номинално оптоварување
Покрај распределбата на магнетната индукција која се јавува во асинхрониот
мотор со кафезен ротор можи да биде прикажано и магнетното поле, сето тоа зависи од
проектантот како ќе биде определбата за изборот во решавачкиот дел. Преку сликата
4.13 ќе биде преставена распределбата на магнетното поле во самиот асинхрон мотор,
при номинално оптоварување за поместување на роторот во однос на неподвижната
магнетна оска на статорот.

Слика 4.13 Распределба на магнетното поле на асинхрониот мотор со кафезен ротор
при номинално оптоварување
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Од добиените резултати во постпроцерскиот дел и решавањето на соодветните
матрици можи да се добие флуксот кој се јавува во статорот и роторот, за една периода
од 20 ms или 50 Hz. Тоа е преставено преку сликата 4.14. А воедно во самиот
постпроцесорски дел, односно решавачкиот дел на овој софистициран софтверски
паќет се добиваат соодветните зависности. Добиените резултати за флуксот можиме да
ги распределиме посебно и тоа, како флукс кој се распределува низ статорската
намотка, статорскиот дел на колото, и флукс кој се распределува низ роторската
намотка, роторски дел на колото.
флукс во статорот
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06

флукс во роторот
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04

Слика 4.14 Распределба на флуксот низ статорското и роторското коло на асинхрониот
мотор со кафезен ротор
Бидејќи вредноста на магнетната индукција во воздушниот зјај е една од
покарактеристичните големини, на слика 4.15 е прикажана нејзината вредност по
линија која се наоѓа во средината на воздушниот зјај при номинално оптоварување на
моторот.
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Слика 4.15 Распределба на магнетната индукција по линија која се наоѓа во средината
на воздушниот зјај

4.5.2 Пресметување на магнетниот флукс во зависност од струите низ намотките
како и аголната положба на роторот во однос на статорот
По самото завршување на процесирањето, односно самиот решавачки процес, и
изведено со помош на релевантни равенки, се еквивалентира испитуваниот модел на
асинхрон мотор со кафезен ротор. Во базите на податоци од решавачкиот дел се
добиваат излезни резултати, од каде се добива вредноста на магнетниот вектор
потенцијал, овие резултати се добиваат откако ќе биде направен одреден број на
итеративни повторувања. Многу битен податок кој треба да се спомени при овој тип на
пресметување и одредување на потенцијалот е тоа што возбудната струја во самиот
мотор се одржува константна за целиот процес на пресметка односно испитување во
решавачкиот дел на програмот.
Пресметувањето на магнетниот флукс на овој тип на асинхрон мотор со кафезен
ротор е изведен со помош на софтверскиот пакет MAXWELL 14 – 2D Desing, преку
резултатите од магнетниот вектор потенцијал А, во секој јазол дводимензионалниот
модел на моторот, земајќи ги во предвид компонентите по x, y и z оската.
Определувањето на вредноста на магнетниот флукс се извршува автоматски, тоа го
овозможува самиот софтверски пакет.
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Со самото решавање на математичкиот модел на асинхрониот мотор, се
добиваат вредностите за магнетниот вектор потенцијал во сите јазли, од каде што со
помош на равенството B = rot A , се добива вредноста за манетниот флукс.
Математичкото определување на магнетниот флукс како што беше предходно
кажано е изведено со помош на програмот Maxwell 14 – 2D, при тоа за таа потреба се
прават одреден број на симулации за анализа на електромагнетните процеси кои се
одвиваат во самиот асинхрон мотор. Овие анализи ни ја даваат распределбата на
магнетниот флукс кој се добива во воздушниот процеп на асинхрониот мотор со
кафезен ротор. Направени се низа на испитување и се земени неколку испитни точки
или подрачја, од кои три се за оптоварување кое е под номиналното, точката со број
четири е номиналата, односно подрачје каде имаме номинално оптоварување, и
последните две точки за оптоварување поголемо од номиналното. За да се направи
самата пресметка на магнетниот флукс е потребно да се направат одредени
придвижувања на роторот во однос на статорот, во однос на една произволно избрана
точка во воздушниот процеп, воздушниот зјај на моторот. Во овој случај
поместувањето на роторот за да се добие карактеристиката на флуксот е изведено за
180 o , 37 поместувања изведени за 5o електрични. Генерираната мрежа на конечни

елементи не го менува својот изглед таа е идентична за секое поместување.
Резултатите од анализите, односно вредностите за магнетниот флукс во
воздушниот процеп на асинхрониот мотор со кафезен ротор, во зависност од самата
положба на роторот во сите шест работни точки се преставени во табелата 4.1.
Преку сликата 4.18 е преставена распределбата на магнетниот флукс во
воздушниот процеп на асинхрониот мотор, во зависност од положбата на роторот во
однос на статорот за сите шест работни точки. На сликата 4.19 е преставена зависноста
на магнетниот флукс во зјајот, во функција од струите на оптоварување и соодветните
константни поместувања на роторот во однос на оската од статорот.
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Табела 4.1 Главен магнетен флукс во воздушниот процеп на асинхрониот мотор со кафезен ротор

Θ(°)

Талевски Николче

Магистерски труд

[ф]
магнетен флукс
0.05
0.04
0.03
Inom -15%

[Wb]

0.02

Inom -10%

0.01

Inom -5%

0
-0.01

1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Inom
Inom 5%

-0.02

Inom 10%

-0.03
-0.04
-0.05

Слика 4.18 Распределба на магнетниот флукс во воздушниот зјај на асинхрон мотор со
кафезен ротор, при различни аголни поместувања на роторот во однос на статорот, за
шест различни режими на работа

[ф]
магнетен флукс
100%
80%
Inom+10%

[Wb]

60%
40%

Inom+5%

20%

Inom

0%
-20%
-40%
-60%

Inom-5%
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Inom-10%
Inom-15%
Θ(°)

-80%
-100%

Слика 4.19 Распределба на магнетниот флукс во воздушниот зјај на асинхрон мотор со
кафезен ротор, при различни поместувања на роторот во однос на статорот
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4.5.3 Распределба на магнетната индукција во воздушниот процеп во зависност од
струите и аголната положба на роторот во однос на статорот
Како цел на работа во овој труд е покрај определбата на магнетниот флукс кој
се јавува во воздушниот процеп или зјај помеѓу статорското и роторското коло на
асинхрониот мотор со кафезен ротор, е да се престават и резултатите од
електромагнетата анализа за пресметување на вредноста на магнетната индукција, како
и самата нејзина распределба по воздушниот процеп на асинхрониот мотор.
Воедно е направена соодветна симулација на електромагнетната анализа за
определување на распределбата на магнетната индукција во воздушниот зјај на
моторот, за шест работни карактеристики на моторот, при што се испишани
вредностите за магнетната индукција која се јавува при соодветно ротирање на роторот
во однос на статорското коло за 180 o . Работните точки според кои се прави
соодветната електромагнетна анализа, ја добиваме распределбата на магнетната
индукција во воздушниот процеп на асинхрониот мотор со кафезен ротор. Оваа
распределба како што нагласивме се однесува за шест работни режими, одосно точки,
а тоа е преставено преку табелата 4.2.
На сликата 4.20 е дадена распределбата на магнатната инукција во воздушниот
процеп на моторот во зависност од самата положба на роторот во однос на статорот за
шест различни работни точки. На сликата 4.21 е преставена зависноста на магнетната
индукција која се јавува во воздушниот процеп во зависност од струите на
оптоварување и соодветните аголни положби на роторското коло во однос на
статорското.
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210.706
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454.721
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407.07
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239.323

361.00
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196.462
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173.71
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459.825
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203.96
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Табела 4.2 Средна вредност на магнетната индукција во воздушниот процеп на
асинхрониот мотор со кафез ротор

Θ(°)

Талевски Николче

Магистерски труд

[B]
магнетна индукција
500
450

[mT]

400
350

Inom -15%

300

Inom -10%

250

Inom -5%
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Inom 5%

100

Inom 10%
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Слика 4.20 Распределба на магнетната индукција во воздушниот зјај на асинхрониот
мотор со кафезен ротор при различни аголни ротации на роторот во однос на
магнетната оска на статорот за шест работни точки

[B]
магнетна индукција

[mT]
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80%
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Слика 4.21 Распределба на магнетниот индукција во воздушниот зјај на асинхрон
мотор со кафезен ротор, при различни поместувања на роторот во однос на статорот
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4.5.4 Пресметување на еквивалентната индуктивност во зависност од струите
како и аголната положба на роторот во однос на статорот
Еквивалентната индуктивност која што се појавува помеѓу статорското и
роторското коло може да биде определена доколку се располага со вредноста за
вкупната енергија на самото магнетно поле, која се појавува во воздушниот зјај од
асинхрониот мотор со кафезен ротор. Еквивалентната отпорност е во дирекнта врска со
магнетниот флукс, и за определување на таа големина е потребно да се знаат струите
на оптоварување на моторот како и положбата на самиот ротор во однос на статорот.
Определбата на еквивалентната отпорност зависи од истите параметри.
Резултатите добиени од самите пресметки и соодветната симулација на
електромагнетната анализа за определување на еквивалентната индукција во зјајот на
моторот, за шест работни карактеристики, е преставено преку табелата 4.3.
Поместувањето на роторското коло во однос на статорот е исто така изведено за 180 o
со чекор на поместување за 5o еклектрични, во однос на една произволно избрана
точка.
На сликата 4.22 е прикажана зависноста на самата еквивалентна индуктивност
на асинхрониот мотор со кафезен ротор од струите, за шесте работни точки, при
соодветни положби на роторот во однос на магнетната оска на статорот. Од сликите на
кои е преставена еквивалентната индуктивност може да се забележи промената која се
одвива, а таа е иста со магнетната индукција во воздушниот зјај на асинхрониот мотор,
и треба да се напомени тоа што при соодветни константни струјни оптоварувања
еквивалентната индуктивност ја добива најголемата вредност кога роторот е во правец
со магнетната оска, а минимална вредност кога имаме размагнетизирачко својство на
роторот.
На сликата 4.23 ни е преставена еквивалентната индуктивност во сооднос со
аголното поместување на роторот во однос на статорот. Овие промени се директно
поврзани со соодветното зголемување и намалување на струјното оптоварување и
придвижувањето на роторот. Треба да се напомени и тоа дека влијанието на
оптоварувањето многу малку влијае врз еквивалентната индуктивност, а тоа е
последица од заситеноста на магнетното коло на испитуваниот асинхрон мотор со
кафезен ротор.
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Слика 4.22 Еквивалентна индуктивност во воздушниот зјај на асинхрон мотор со
кафезен ротор, за различи поместувања на роторот во однос на статорот, при шест
работни точки, режими
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Слика 4.23 Карактеристика за еквивалентната индуктивност во сооднос со аголното
поместување на роторот во однос на статорот за асинхрониот мотор со кафезен ротор
за шест работни точки
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Покрај определувањето на магнетниот флукс, магнетната индукција и
еквивалентната индуктивност, во постпроцерскиот решавачкиот дел од програмот се
дава можноста да се определи и вредноста на електромагнетниот момент. И оваа
карактеристика како и предходните и можноста за определување на други параметри за
испитуваниот мотор со кафезен ротор е изведена со помош на задвижувањето на
роторското коло околу магнетната оска на статорското коло за одреден број на
поместувања, во конкретниот случај 37 односно 180 o , и тоа со чекор на поместување за
5o електрични. Вредностите за добиениот момент од испитуваниот асинхрон мотор со

кафезен ротор, кои исто така се разгледуваат во оваа анализа се дадени преку табелата
4.4.
Преку сликата 4.24 е прикажана карактеристиката за електромагнетниот момент
за испитуваниот асинхрон мотор со кафезен ротор, кој преставува зависност од
струјата на оптеретување и соодветните аголни поместувања на роторот. Исто како и
за предходните карактеристични испитувања, така и за електромагнетниот момент
добиените вредности се добиваат за шест различни работни точки, режими.
На сликата 4.25 ни е преставен електромагнетниот момент на асинхрониот
мотор со кафезен ротор, при аголно поместување на роторот во однос на магнетната
оска на статорот.
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132.31

289.454

315.77

170.382

92.673

296.53

370.31
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Табела 4.4 Електромагнетен момент на асинхрон мотор со кафезен ротор

Θ(°)
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[M]
момент
5000

[kN]

4000
3000

Inom -15%

2000

Inom -10%

1000

Inom -5%
Inom

0
-1000

0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90°

Inom 5%
Inom 10%

-2000
-3000
-4000

Слика 4.24 Карактеристика на статичкиот електромагнетен момент на асинхрониот
мотор со кафезен ротор, за шест работни режими

[M]
момент
100%
80%
60%
Inom -15%

[kN]

40%

Inom -10%

20%

Inom -5%

0%
-20%
-40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Inom
Inom 5%
Inom 10%

-60%
-80%
-100%

Слика 4.25 Електромагнетен момент на асинхрониот мотор со кафезен ротор, при
аголно поместување на роторот во однос на магнетната оска на статорот, за шест
работни точки
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5. Опис на главниот транспортен систем – ГТС
Во зависност од намената и самата примена на електромоторите, потребно е
предходно да се води сметка на повеќе фактори, меѓу кои спаѓаат, граници во кои
треба да се управува брзината, задоволување на поголем број на технички нормативи и
меѓу најважните барања да се задоволат соодветните економски барања, како што се
цената на чинење и енергетската ефикасност. Доколку се задоволени основните
показатели во тој случај се претпоставува дека моторот ги има потребните критериуми
за работа. Од самите производители се бара конкретно, електричните машини да имаат
способност за претовар како и животниот век на нивната издржливост да биде подолг.
За овој показател да биде исполнет пред се се бара од производителите да користат
добро избрани материјали со што ќе се подобри квалитетот како во самата работа така
и во искористеноста на истиот. Меѓутоа врз животниот век на моторот или во нашиот
конкретен случај асинхрониот мотор со кафезен ротор, не се само битни материјалите
од кој е изработен туку многу важен услов за добра работа е и каде се вградува,
температури и услови во кој ќе работи, дожд, магла, загаденост, чистота и многу други
предуслови кои се основа за работа.
Друг важен показател за работата на еден електромотор е промената на
брзината. Таа може да се изведи на повеќе начини, меѓу кој се: промена на бројот на
парови на полови, додавање на дополнителен активен отпор во самото роторско коло,
промена на фреквенцијата со фреквентни преобразувачи, воведување на активни
компоненти со кој ќе се регулира доводниот напон. Додавањето на дополнителната
отпорност во роторскиот круг ја подобрува работата на самиот мотор, таа може да биде
активна и пасивна, но и во двата случаеви во почетниот момент на стартовање игра
голема улога со што ја превзема вишокот на енергија, стартните ударни струи и
почетниот замавен момент. Активната отпорност е постојана кај ротационите копачи,
транспортот на гусениците и вртењето на конструкциите.
Брзиот развој и напредокот на технологијата значително ја подобри работата на
моторите. Почнувајќи од тиристорските и транзисторските преобразувачи на напонот и
фреквенцијата, за денес сета таа технологија да биде заменета со напонски и
фреквентни преобразувачи. Оваа напредната технологија го подобри развојот и
управувањето на електромоторните погони со асинхрони мотори, при што се добиваат
подобрени статички и диманички карактеристики. Негативната страна на оваа
напредна технологија која се имплементира во секојдневното работење и
функционирање носи сосебе и негативни страни, а сето тоа се должи на сложеноста на
тие системи кој се управуваат, а тоа повлекува и зголемување на самата цена.
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За транспорт на ископаниот ресурс од едно одредиште до друго, потребно е да
постои еден одреден процес, кој ќе ги задоволи бараните потреби. За ископ се користат
рударски машини кои се доста софистицирани и продуктивни. Во овој случај е пренос
на јаглен од рудник Брод – Гнеотино до рудник Суводол. Преносот може да биде
изведен како континуиран и дисконтинуиран. Континуираниот начин на пренос е
организиран како БТО систем, кој го сочинуваат багер, транспортна лента и одлагач
или дробилица кој служи за изготвување на финален производ на термоелектраните. За
разлика пак, дисконтинуираниот процес се состои од помошна механизација
ровокопачи, камиони, булдужери и други механизми кои се потребни за ископ. Во
некои случаеви преносот може да биде изведен и од двата начини на ископ.
Производствените капацитети во РЕК Битола се делат на термоелектрани, за
производство на електрична енергија и рудници, за ископ на јаглен и јаловина. Во ПК
рудници спаѓаат рудник Суводол, рудник Брод – Гнеотино и подински јагленов систем
(ПЈС). Структурно во Суводол се сретнуваат три системи од кои еден за јаглен и два за
јаловина, а во рудникот Брод – Гнеотино два системи за јаловина. За пренос на
ископаниот јаглен од рудник Брод – Гнеотино е направен нов систем кој е именуван
како главен транспортен систем (ГТС) со вкупна должина од околу 10 km.
За транспорт на ископаниот јаглен е изработен транспортен систем (ГТС)
според техничко решение на Thyssen krupp - Германија. Доста софистициран, изведен
со добри технички решенија, инсталирана електро опрема со добри перформанси, кој
значително ја подобрува работата на истите и во споредба со стариот транспортен
систем се разликува во голема мера. Изведбата на транспортерите е со гумени ленти со
челични јажиња со по два погонски барабани. За задвижување на погонската станица
односно барабаните се користат високонапонски електромотори 6 kV, асинхрони
мотори со кафезен ротор кај новиот транспортен систем, и асинхрони мотори со
намотан ротор кај веќе постоечкиот јагленов систем, во двата случаеви моторите се со
моќност од по 500 kW и 400 kW. Начинот на управување на електромоторите се врши
со помош на дополнителен отпор во роторскиот круг и со помош на софстартери.
Преносот кој што се сретнува помеѓу електричниот мотор и редукторот, основа за
задвижување на гумената лента односно погонскиот барабан, е изведен на повеќе
начини и тоа со гумена спојка – перифлекс или хидроспојка. За да се избегнат несакани
последици при стартот и да нема употреба на кабли со поголем пресек како последица
на падот на напонот поради големата оддалеченост од еден транспортер до друг, се
користи хидроспојка.
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Слика 5.1 Графички приказ на транспортер од ГТС
Графичкиот приказ на една погонска станица од ГТС е преставен преку сликата
5.1. Од самиот график можат да се установат следните основни делови: софтстартер,
асинхрон мотор, редуктор, погонски, повратен и затезен барабан, како и ролни кои
можат да се гумени и метални, основа по која се движи гумената лента изведена со
челични јажиња. Разликата која се јавува помеѓу новиот систем и веќе постоечкиот во
физички изглед е на местото од софтстартерот е поставен роторски впуштач, кој е
изведен со отпорници, суви или потопени во масло, со шест степено кратење изведено
со склопки. Друга разлика во постоечките измени е во спојот помеѓу моторот и
редукторот, слика 5.2, во првата изведба тоа е изведено со хидроспојка, додека втората
изведба проектански е изведено со перифлекс спојка. Со додавање на дополнителни
активни отпорности во струјниот круг при самиот старт на погонската станица односно
задвижувањето на моторите, е да се добие пуштање кое ќе биде олеснето, со што
моторите нема да имаат дополнителни оптоварувања, да се добие мек старт на
погонскиот мотор. Покрај овие споменати разлики се јавува и разлика во самата
структура на гумената лента – трака, во едниот случај таа е изведена со платна кај
стариот транспортен систем, и гумена лента со челични јажиња кај новиот транспортен
систем.
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Слика 5.2 Графички приказ на чешки транспортер
Преку табелеран приказ ќе ги преставиме
карактеристики на транспортерите, табела 5.1.

основните

споредбени

Основни споредбени карактеристики на транспортерите
јагленов систем

ГТС

мотори

400 / 500 kW

500 kW

роторско кратење

впуштачи (отпорници)

софтстартер

спојки

Перифлекс

хидроспојка

редуктори

Да

да

стартовање

Ракувач

автоматски

затегање

Рачно

автоматски

блокада

жичана / бежична

бежична/оптика

брзина на лента

4.5m/s

4.8m/s

сигнализација

Звучна

звучна / светлосна

напојување

6kV

6kV

стоп транспортер

стоп тастери

потезни јажиња

Електромоторите, односно асинхроните мотори со кафезни ротори кои се во
склоп со редукторите служат за задвижување на транспортерот односно погонските
барабани. Во зависност од самата должина на транспортната лента се одредува колку
погонски групи ќе содржи еден транспортер, тоа шематски може да се види на слика
5.3 и 5.4. Имајќи ги во предвид двата погонски барабани можно е да бидат вградени
една или две погонски групи, склоп мотор редуктор, со по еден или два мотори од по
500 kW, и 400 kW или 500 kW кај веќе постоечкиот јагленов сиситем. Во зависност од
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типот на моторот и конструктивната изведба се сретнуваат разни брзини на вртење кај
овие типови на среднонапонски 6 kV асинхрони мотори, па регулирањето на линиската
брзина на движење на гумената лента се врши со помош на редукторите со соодветен
преносен однос и константна брзина од по 4.8 m/s, кај новиот транспортен систем ГТС,
и 4.5 m/s кај веќе постоечкиот јагленов систем во рудник Суводол.

Слика 5.3 Распоред на електромоторните погони кај Чешки транспортер
Со воведувањето на дополнителната омска отпорност во самиот роторски круг
на асинхрониот мотор, се добива дополнителен максимален момент на пуштање,
сегментното намалување на отпорноста се врши автоматски со шестостепено кратење,
со што се добива соодветно придвижување на моторот почнувајќи од вредност нула па
се до номиналната брзина на самиот мотор. Кај електромоторите од ГТС улогата на
омски преобразувач ја превзема софтстартерот и дополнителната хидроспојка која се
поставува помеѓу моторот и редукторот. Стартовањето на погонските транспортери кај
двата системи е различно. Кај веќе постоечкиот тоа е изведено со помош на ракувачи,
каде што е потребно предходна припрема за старт, додека кај новиот транспортен
систем тоа е автоматски контролирано и управувано од страна на еден диспечер преку
SCADA систем, комуникацијата е изведена компјутерски, врската која е воспоставена
помеѓу погонските станици е изведена на два начини и тоа бежично и оптички преку 6
kV кабел. Сигнализацијата за предупредување при старт на транспортниот пат без
оглед дали се работи за погонска станица, багер, одлагач може да биде изведена на
повеќе начини, се со една цел да се има поголема безбедност и сигурност према
човекот и животната средина. Во овој случај таа е изведена со звучна, кај постоечкиот
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јагленов систем, и звучна и светлосна кај новиот транспортен систем ГТС. За
исклучување на транспортерите при било каква интервенција по нивната должина се
поставуваат исклучни уреди, во едниот случај тоа се стоп тастери поврзани во серија, а
кај новиот систем се изведени со потезни јажиња (граничници) по должина на
транспортерот, од двете страни, поврзани во серија. Затегањето на гумената лента кај
Чешките погонски станици алтернативно е изведено рачно кој го управува ракувач, а
проектански првичната изведба била со компаратор кој автоматски ја регулираше
затегнатоста на гумената лента. Кај новиот транспортен систем ГТС затегањето на
гумената лента се прави по потреба рачно но и автоматски со помош на фреквенциски
преобразувач. Ова автоматско управување дава можност да не се јавуваат
дополнителни напрегања на гумената лента при старт со соодветна регулирана сила на
затегање.

Слика 5.4 Распоред на елекромоторите кај транспортерите од ГТС
Направени се низа на испитувања на електромоторите со помош на мерен
инструмент FLUKE 345, кој преставува софистициран осцилоскоп. Испитувањата се
направени на два различни асинхрони мотори, од кој едниот е со намотан ротор а
другиот е кафезен. Двата електромотори се високонапонски, на чешкиот транспортер е
поставен асинхрон мотор со намотан ротор, а на новиот транспортен систем ГТС се
поставени асинхрони мотори со кафезни ротори. Направени се мерења за старт – стоп
на системот, под материјал и празен. Промените на карактеристиките на моторите ќе
ги преставиме табеларно и преку графички приказ, и за моторите со намотан ротор и за
асинхроните мотори со кафезен ротор. Визуелизацијата на промените најдобро се
гледа кај асинхроните мотори со кафезен ротор поради опремата и технологијата која е
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имплементирана во самата изработка. Целата промена се прати преку WINCC
дијаграмите, компјутерски програм кој комуницира со сите погонски станици од ГТС,
раководени од еден диспечерски центар. На монитори се преставени промените кои се
одвиваат на сите подвижни делови, затегање на гумена лента, брзина на трака,
стартовање на моторите, напојувањето од 6 kV, струите на стартовање, температурите
на лежиштата (лагери) на моторите и редукторите, подмачкување, како и звучната
сигнализација која при самиот налог за старт на транспортерот е преставена со
трепкачка верзија во зелена боја на екранот за предвидената погонска станица и
трепери од самиот старт на транспортерот па се додека не ја постигне предвидената
брзина од 4.8 m/s. Самите погонски станици се опремени со софистицирана опрема, па
сите промени кои се прават се меморираат во симатикот и се пратат на ОП (оперативен
панел) на кој се преставени основните функции и дефеците кои можат да се затекнат
при самиот старт или пак некој дефек во самата работа. ОП – то ја дава целата слика на
системот, од самата припрема за старт па се до ставање во функција на сите
транспортери, промените се пратат, а самите дефеци се меморираат, или како аларми
или како сигнали.

Слика 5.5 Старт на транспортер од ГТС
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На сликата 5.5 ни е преставена моменталната стартна позиција на
транспортерот, промените се брзи и регистрирањето на истите е направено на 10 s.
Целокупната работа во текот на 24 часа со сите промени се прати на монитор, и било
какви отстапки од предвиденото се регистрираат. На сликата се преставени следните
параметри: со сина линија ни е преставено напојувањето 6 kV, црвената боја ја
прикажува струјата на моторите, со црна е преставена брзината на траката, со зелена
боја силата на затегање на гумената лента, со жолта боја температурата на лежиштата
на моторите, и уште една црна боја за брзината на асинхроните мотори. Работата на
овие транспортери се сведува на софтверот на управување. Тој софтвер е инсталиран
во PLC – то Simatic S7 – 400. Самиот програм пред стартовање на транспортерот врши
контрола, проверка на затегнатоста на гумената лента, и доколку е помала од
предвидената врши затегање до зададената сила на затегнатост. Затегањето го прави
автоматски со помош на фреквенциско регулирање. Откако ќе биде исполнет главниот
услов, затегањето на лентата, се пристапува на старт на транспортерот. Во функција
влегува софтстартерот кој ги задвижува асинхроните мотори, кој потоа со помош на
хидроспојката ја пренесува задвиженоста на редукторите и погонските барабани,
хидроспојката е затворен систем во кој е поставено масло за задвижување на
затворениот систем на хидроспојката. Сите промени се регистрираат временски, од
дијаграмот кој ни го дава WINCC – то, се гледаат истите, без оглед дали се работи за
старт или стоп на системот. Стартот е сведен на околу 15 s, а тоа се гледа на
дијаграмот, сите промени се воочливи старните струи, падот на напонот, затегањето
како и брзината на транспортерот.
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Слика 5.6 Кочење на транспортер од ГТС
Преку сликата 5.6 е преставен моментот на кочење на транспортерот.
Стопирање на моторите со помош на кочни механизми, со што доаѓа до намалување на
брзината на движење на гумената лента. Откако транспортерот ќе застани,
фреквентниот преобразувач ја лабави траката до одредена предвидена граница и
транспортерот се подготвува за нареден старт.
Ваква можност за пратење на моменталните промени кои се одвиваат при еден
старт – стоп на системот или пак работни режими, кај веќе постоечкиот транспортен
систем тоа не е случај. Па промените кои се одвиваат при стартовање на системот
односно задвижување на асинхроните мотори со намотани ротори, ќе биде изведено со
снимање на карактеристиките со помош на струјна клешта Fluke. Добиените вредности
ќе се внесат во Excel график од кој може да се исцртаат соодветните промени кои се
јавуваат кај одредените мотори. Направена е споредба помеѓу одредени погони кој ќе
бидат преставени преку слики.
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Слика 5.7 Работа на мотори на иста погонска осовина
На графикот ни се преставени два асинхрони мотори во работен режим, кој се
поврзани на иста осовина.

Слика 5.8 Струи при старт на транспортерот
Од предходната слика 5.8 може да се види разликата која се јавува при старт, и
старните струи. Во зависност од погонските групи, се мисли на асинхроните мотори
кои се поставени на погонските барабани, различно влијаат на стартовањето на
транспортниот пат. Во одредени случаеви главни носители на стартот се долните
погони и целиот терет го превземаат на стартот, потоа теретот откако ќе стартова
погонскиот транспортер го превземаат горната група на електромотори. Но траба да се
напомени фактот дека овој конкретен случај не се однесува на сите транспортери, тука
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голема улога за работата на електричните машини односно мотори игра и самиот
терен. Во некои случаеви теретот при старт го превземаат горната група на
електромотори.
Од ова наведено за двата транспортни системи, постоечкиот јагленов систем и
новооформениот ГТС систем има голема разлика во самата работа помеѓу себе.
Првично и многу важен податок е избегната несиметријата која се јавува во стартот,
таа е постигната со употребата на софтстартерот и хидроспојката, како и низа на
софистицирани елементи кои придонесуваат за поедноставна работа, стартовање,
читање на дефеци од едно место за сите погонски транспортери, и целокупна
визуелност на конкретниот систем.
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6. Заклучок
Изработката на овој магистерски труд дава можност да се дојде до поедноставен
начин за определување на параметрите на испитувата машина, во конкретниот случај
трифазен асинхрон мотор со кафезен ротор, како и работните карактеристики со
помош на одредени методи. При самата обработка како и испитување се применува
софтверскиот паќет Ansoft Maxwell 14, кој е доста софистициран програм со можност
за проектирање и дава можност за правење на голем број на симулации за
испитуваните електрични машини.
Основната појдовна точка е описот на електричните машини, асинхрони
мотори, методологијата и основните принципи на работа, нивното димензионирање,
проектирање кое отспатува е различно кај институтите кои ги дефинираат тие
вредности, почнувајќи од почетокот на XIX век па се до денес, проследени со голем
број на генерации и изведби за задоволување на светските потреби.
Класичното пресметување ја дава основната база на податоци за испитуваниот
мотор, во овој сличај трифазен асинхрон мотор со кафезен ротор. Овие типови на
мотори се издвојуваат со своите специфични карактеристики. Основните параметри за
пресметување на големините, се номиналните податоци кои ги задава самиот
производител. Добиените вредности и големини можат да бидат со одредена отстапка,
тоа се однесува поради приближно земените вредности за одредени коефициенти. За да
се избегнат овие пресметувања, се направени софтверски пакети кои автоматски ја
вршат целата пресметка за испитуваните машини (мотори, генератори,
трансформатори). Постојат повеќе методи, меѓу кои и методата на конечни елементи.
Резултатите од ова експериментално истражување на асинхрониот мотор со
кафезен ротор, направени се соодветни пресметувања со помош на класичната метода,
аналитичко пресметување на асинхрон мотор со кафезен ротор, вака добиените
резултати имаат приближна вредност со резултатите добиени при експериментално
испитување на моторот со помош на софтверскиот пакет, која беше и цел на оваа
анализа. Ова ја покажува правата слика на направеното истражување, каде има
поклопување на голем процент на добиените резултати, бидејќи ова испитување е
направено на реален модел на мотор, кој има примена во секојдневното работење,
земени се точни податоци за типот на моторот, на кој се изведуваа сервисни
активности, и тоа номинални податоци од натписна плочка, големини и димензии на
внатрешните пресеци, типот на каналот на статорот и роторот, како и други основни
податоци кои беа потребни при самото димензионирање и пресметување на моторот.
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Во трудот детално е прикажан и опишан применетиот софтвер, неговата
функционалност, можноста за темелна обработка на една електрична машина.
Применетиот програм ја има можноста да изврши соодветни пресметувања при
електромагнетна анализа со помош на методата за конечни елементи во
дводимензионален домен. Исто така детално е опишан и првиот дел од софтверот,
именован како Rmxprt, кој дава можност проектирањето на конкретната машина да е
брзо, а исто времено се добиваат и основните параметри како и карактеристиките при
различни режими на работа.
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