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Περίληψη
Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος μετρήσεων
και δοκιμών ηλεκτρικών μηχανών κατά τα πρότυπα IEC. Το συγκεκριμένο σύστημα κατασκευάστηκε για δοκιμές σύγχρονων ηλεκτροκινητήρων μόνιμου μαγνήτη για χρήση ως κινητήρες ανελκυστήρων. Ωστόσο είναι γενικής χρήσης και με κατάλληλη προσαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους ηλεκτρικών μηχανών. Κύρια χαρακτηριστικά είναι η αυτοματοποίηση
των δοκιμών με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση και η μικρή χρονική διάρκεια που χρειάζεται για
να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις σε κάθε κινητήρα δοκιμής.
Η διάταξη αποτελείται από μια μηχανή φόρτισης, στον άξονα της οποίας συνδέεται μηχανικά ο
κινητήρας δοκιμής. Η μηχανή φόρτισης μπορεί να λειτουργεί είτε ως γεννήτρια για τη μηχανική
φόρτιση του δοκιμίου είτε ως κινητήρας για τη μέτρηση των κυματομορφών τάσης του δοκιμίου.
Ο κινητήρας δοκιμής οδηγείται από στατικό μετατροπέα ισχύος σε λειτουργία διανυσματικού ελέγχου ενώ η μηχανή φόρτισης οδηγείται από αντίστοιχο στατικό μετατροπέα αμφίδρομης ροής
ισχύος ώστε η ισχύς φόρτισης να επιστρέφει στο δίκτυο.
Οι δοκιμές του κινητήρα γίνονται σε διάφορα επίπεδα ροπής φόρτισης και ταχύτητας με στόχο
την εξακρίβωση των ονομαστικών στοιχείων του κινητήρα και μέτρησης κυματομορφών backEMF τάσης, στιγμιαίας ταχύτητας, cogging ροπής, θερμοκρασίας λειτουργίας, βαθμού απόδοσης
και ροπής στη μηδενική ταχύτητα. Επίσης, γίνεται έλεγχος μονώσεων και έλεγχος λειτουργίας του
ενσωματωμένου μηχανικού φρένου. Τα δεδομένα των μετρήσεων αποθηκεύονται μέσω συστήματος data acquisition σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και η επεξεργασία τους γίνεται με το πέρας των
δοκιμών. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αποτυπώνονται σε ειδικό έντυπο το οποίο αποτελεί
πιστοποιητικό ποιότητας της ηλεκτρικής μηχανής. Επίσης, εκδίδονται συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τις μηχανές δοκιμές ώστε να παρακολουθείται η ποιότητα της παραγωγής.
Λέξεις-Κλειδιά: Ηλεκτρικές μηχανές, σύστημα μετρήσεων και δοκιμών, έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρικών μηχανών, δοκιμές ηλεκτρικών μηχανών.
Abstract
In this paper, a complete measurement and testing system for electrical machines according to
the IEC standards is described. The particular system was created in order to test permanent magnet synchronous motors intended to be used as elevator motors. However, it is considered of general use and with proper configuration can be used for any type of electrical machine. Main feature
of the set-up is the automation of the test for minimal human intervention and short test duration
for the completion of a motor test.
The set-up consists of a loading machine, which is mechanically coupled to the shaft of the
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tested motor. The loading machine can operate as a generator acting as a mechanical load of the
motor, or as a speed driven motor for the measurement of the electric waveform output of the motor under test. The tested motor is driven by a vector controlled power converter (drive) while the
load machine is driven by a corresponding regenerative power converter with the option of bidirectional power flow.
Several tests are carried out, including loading the motor at several torque and speed levels for
the verification of the nominal ratings of the motor, measurement of the back EMF moto constant,
cogging torque, operation temperature, efficiency ratio and stall torque. Moreover, insulation tests
and mechanical brake tests are carried out. The measured data are transferred and saved on a computer by means of a Data Acquisition system and the processing is carried out after the end of the
test procedures. The results of the data processing are documented and printed on a report leaflet
which is considered as a certificate of quality provided by the company. Overall motor results are
also saved which are used for production quality observation.
Keywords: Electrical machines, measurement and testing system, operation testings, automated
procedure
 Εισαγωγή
Οι ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας απαιτούν την εξασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων από την παραγωγική μονάδα για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του παραγωγού και του αγοραστή. Η διαδικασία ελέγχου των προϊόντων πρέπει να είναι σχολαστική για την
εξακρίβωση τυχόν ελαττωματικών μονάδων χωρίς ωστόσο η χρονική διάρκεια του ελέγχου ποιότητας να παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της παραγωγικής διαδικασίας. Επομένως, κρίνεται
ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη τεχνολογιών οι οποίες θα πραγματοποιούν έλεγχο ποιότητας, με
ικανοποιητική ακρίβεια, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Ο έλεγχος ποιότητας ηλεκτρικών μηχανών είναι ιδιαίτερα σημαντικός κυρίως λόγω της απαιτητικότητας των συστημάτων ηλεκτροκίνησης σε σχέση με την ασφάλεια του συστήματος. Αυτό
σημαίνει ότι απαιτείται ένας λεπτομερής έλεγχος της μηχανής πριν τη διάθεσή της σε παραγωγικό
περιβάλλον. Επιπλέον, εφαρμογές όπως γερανογέφυρες και ανελκυστήρες, στις οποίες τυχόν
σφάλμα του κινητήριου συστήματος μπορεί να αποτελέσει αιτία ατυχήματος, χρήζουν ιδιαίτερης
μέριμνας στον έλεγχο της ποιότητας των μερών που το απαρτίζουν. Ωστόσο, ο λεπτομερής ποιοτικός έλεγχος μιας ηλεκτρικής μηχανής απαιτεί χρονοβόρες μετρήσεις με αποτέλεσμα ενδεχομένως την αύξηση του χρόνου παραγωγής και κατά συνέπεια του τελικού κόστους του προϊόντος.
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η διάταξη που χρησιμοποιείται από την εταιρία Klemann Hellas Α.Ε. και κατασκευάστηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τον ποιοτικό έλεγχο ηλεκτροκινητήρων μόνιμου
μαγνήτη με σκοπό τη χρήση τους ως κινητήρες ανελκυστήρων, καθώς και οι δοκιμές που πραγματοποιούνται σε ένα τυπικό κύκλο ελέγχων. Η διάταξη του συστήματος μετρήσεων έχει ως στόχο
τον λεπτομερή έλεγχο της μηχανής σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60034 [1]-[10], ενώ οι δοκιμές
είναι αυτοματοποιημένες για να εξασφαλίζεται ο ελάχιστος δυνατός χρόνος δοκιμής αλλά και η
ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση κατά την εκτέλεση των δοκιμών.
Η διάταξη αποτελείται από μια μηχανή φόρτισης στην οποία συνδέεται μηχανικά ο κινητήρας
– δοκίμιο καθώς και από όργανα μετρήσεων για την καταγραφή των μεταβλητών λειτουργίας του
κινητήρα. Κατά τη διαδικασία των δοκιμών πραγματοποιούνται μετρήσεις των αντιστάσεων του
κινητήρα και της ηλεκτρεγερτικής δύναμης των μαγνητών, της παραγόμενης ροπής και της ροπής
cogging, του βαθμού απόδοσης και της θερμοκρασίας λειτουργίας σε διάφορες συνθήκες φόρτισης και ταχύτητας περιστροφής για επαναλαμβανόμενες καταστάσεις λειτουργίας-ηρεμίας, καθώς
και δοκιμές της ηλεκτρικής μόνωσης και του μηχανικού φρένου. Το σύνολο των δοκιμών πραγματοποιούνται με την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αυτοΑθανάσιος Μεσεμανώλης , Μάριος Μητροσίλης και Χρήστος Μαδεμλής
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Σχ. 1: Λειτουργικό διάγραμμα της διάταξης μετρήσεων και δοκιμών ηλεκτρικών μηχανών.

ματισμών που η λειτουργία τους ρυθμίζεται από τον ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ η ευθύνη του
επιβλέποντα περιορίζεται στην τοποθέτηση του δοκιμίου στην πειραματική διάταξη, την έναρξη
του προγράμματος μετρήσεων και την επίβλεψη για τη σωστή διεξαγωγή του πειράματος. Έτσι,
για τις ανάγκες της εφαρμογής αναπτύχθηκε λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή που αναλαμβάνει την όλη διεξαγωγή του πειράματος, τον έλεγχο των αυτοματισμών της διάταξης, την καταγραφή των μετρήσεων και τέλος τη διεξαγωγή υπολογισμών και την έκδοση των αποτελεσμάτων σε
μορφή κειμένου αναφοράς (report).
Κατά το σχεδιασμό της διάταξης έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια στην ελαχιστοποίηση του χρόνου
διεξαγωγής των πειραμάτων, ώστε να μην επιβραδύνεται η παραγωγή. Έτσι, τελικά ο χρόνος επιτυχούς ολοκλήρωσης των δοκιμών δεν ξεπερνά τα 20 λεπτά. Στο τέλος των μετρήσεων το πρόγραμμα συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δοκιμών σε ένα έγγραφο με τη
μορφή report το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως πιστοποιητικό ποιότητας της ηλεκτρικής μηχανής καθώς επίσης για στατιστικούς λόγους ή για τη διεξαγωγή μελετών για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της λειτουργίας των κινητήρων.
Το σύστημα μετρήσεων και δοκιμών ηλεκτροκινητήρων που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία μπορεί, με διάφορες μικρο-τροποποιήσεις, να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους ηλεκτρικών μηχανών.
 Περιγραφή της διάταξης
Η διάταξη δοκιμής των κινητήρων είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε ο κινητήρας να υποβάλλεται
σε ένα επιλεγμένο αριθμό δοκιμών με στόχο την μέτρηση των μεταβλητών του κατά τη διάρκεια
της δοκιμής, και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη σωστή λειτουργία του. Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται το λειτουργικό διάγραμμα της διάταξης δοκιμών και οι αναλογικές είσοδοι και έξοδοι των
μεταβλητών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Η διάταξη αποτελείται από
μια μηχανή μόνιμου μαγνήτη (μηχανή φόρτισης) στον άξονα της οποίας συνδέεται μηχανικά κινητήρας δοκιμής. Η μηχανή φόρτισης τροφοδοτείται μέσω αντιστροφέα ισχύος με δυνατότητα ανατροφοδότησης ισχύος προς το δίκτυο, ενώ ο κινητήρας τροφοδοτείται από αντιστροφέα ισχύος
αντίστοιχο με αυτόν που θα χρησιμοποιούνταν στην πραγματική εγκατάσταση.
Κατά τη διάρκεια των δοκιμών μετρώνται οι μεταβλητές του κινητήρα μέσω ειδικών μετρητικών διατάξεων. Συγκεκριμένα, προσαρμοσμένοι αισθητήρες Hall ρεύματος και τάσης έχουν τοποθετηθεί για τη μέτρηση της τάσης, ρεύματος, ισχύος κλπ. σε διάφορα σημεία του κυκλώματος
ισχύος. Ταυτόχρονα, θερμοστοιχεία τύπου J τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία του κελύφους
του κινητήρα για την μέτρηση της θερμοκρασίας του κατά τη διάρκεια των δοκιμών καθώς και για
τη μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Στον άξονα της μηχανής είναι προσαρμοσμένο ροπόμετρο για τη μέτρηση της παραγόμενης στιγμιαίας ροπής του κινητήρα, ενώ η μέτρηση της
στιγμιαίας ταχύτητας του κινητήρα λαμβάνεται ως σήμα μέσω του αντιστροφέα οδήγησης της
μηχανής φόρτισης. Τη διάταξη συνοδεύουν επίσης ένα ωμόμετρο υψηλής ακρίβειας για τη μέτρηΑθανάσιος Μεσεμανώλης , Μάριος Μητροσίλης και Χρήστος Μαδεμλής
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Σχ. 2: Φωτογραφία της διάταξης (αριστερά) και του πίνακα ελέγχου (δεξιά). Στην εικόνα φαίνονται αριθμημένα: 1)
ροπόμετρο, 2) ωμόμετρο και δοκιμαστής υψηλής τάσης, 3) θερμοστοιχεία, 4) αντιστροφείς ισχύος, 5) φίλτρο
αρμονικών, 6) ηλεκτρομηχανικοί διακόπτες, 7) αισθητήρες ρεύματος και τάσης και 8) σύστημα απόκτησης
δεδομένων (data acquisition).

ση της ωμικής αντίστασης των τυλιγμάτων του κινητήρα και μια συσκευή δοκιμής μόνωσης/τάσης αντοχής για τον έλεγχο της κλάσης ηλεκτρικής μόνωσης του κινητήρα. Στον Πίνακα Ι
παρουσιάζονται αναλυτικά τα αισθητήρια μέτρησης που χρησιμοποιούνται. Τέλος, στον εξοπλισμό της διάταξης περιλαμβάνεται το σύνολο των τηλεχειριζόμενων ηλεκτρομηχανικών διακοπτών
για την αυτοματοποιημένη λειτουργία του συστήματος.
Η καταγραφή των μετρήσεων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ
για την μετατροπή των αναλογικών σημάτων μέτρησης σε ψηφιακή μορφή χρησιμοποιείται σύστημα Data Acquisition. Η διεξαγωγή των μετρήσεων πραγματοποιείται με τη βοήθεια λογισμικού ειδικά ανεπτυγμένου για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Συγκεκριμένα, το λογισμικό είναι σχεδιασμένο για να διεξάγει το σύνολο των δοκιμών μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας έτσι ώστε
κατά τη διάρκεια των πειραμάτων η ανθρώπινη παρέμβαση να περιορίζεται μόνο στην εποπτεία
της σωστής διεξαγωγής των δοκιμών. Η επικοινωνία του προγράμματος με τη μετρητική διάταξη
και οι χειρισμοί των διακοπτών (relay) των αυτοματισμών γίνονται μέσω συστήματος data
acquisition. Στο Σχ. 2 παρουσιάζεται μια φωτογραφία της διάταξης δοκιμών και του πίνακα ελέγχου που κατασκευάστηκε και χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Kleemann.
Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους χειριστές της διάταξης. Διάφοροι
ηλεκτρομηχανικοί διακόπτες ισχύος (relay) είναι συνδεδεμένοι στα κυκλώματα των αντιστροφέων
και σε περίπτωση ανίχνευσης σφάλματος ο υπολογιστής στέλνει σήμα στους διακόπτες για την
άμεση διακοπή της τροφοδοσίας του συστήματος. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, το λογισμικό
δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή να διακόψει άμεσα τη ροή του προγράμματος και να αποσυνδέσει το κύκλωμα τροφοδοσίας. Τέλος, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κομβία τύπου μανιταριού συνδεδεμένα με διακόπτες του κυκλώματος ισχύος δίνουν τη δυνατότητα χειροκίνητης αποσύνδεσης του συστήματος από το δίκτυο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΣΗΜΑΤΑ ΕΞΟΔΟΥ
Περιγραφή σήματος
μέτρησης - αισθητήριο

Εύρος σήματος
λειτουργίας

Τρόπος ανάγνωσης

Δειγματοληψία
(Samples/sec)

Αισθητήριο ρεύματος

±30 A / ±5 V

Hall Sensor ⇒ DAQ (AI)

1 MS/s

Αισθητήριο τάσης

±400 V / ±5 V

Voltage Sensor ⇒ DAQ (AI)

1 MS/s

Αισθητήριο ροπής

0÷300 Nm / 0~5 V

Torque Meter ⇒ DAQ (AI)

1 MS/s

Αισθητήριο ταχύτητας

±160 rpm / ±5 V

Drive output ⇒ DAQ (AI)

1 MS/s

Αισθητήριο θερμοκρασίας

-40÷750 oC

Thermocouple ⇒ DAQ

4 S/s

Μέτρηση αντίστασης

0÷100 Ω

Serial Port

2 S/s

Μέτρηση αντίστασης
μόνωσης

0÷10 MΩ

Serial Port

-

Μέτρηση ρεύματος
διαρροής

0÷200 mA

Serial Port

-

Αναλογικές έξοδοι
οργάνων μέτρησης

0÷5 V

DAQ (AO)

1 MS/s

Ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι
οργάνων μέτρησης

0 / +5 V

DAQ (DI/O)

1 MS/s

 Διαδικασία δοκιμών
Στόχος των δοκιμών είναι ο έλεγχος της λειτουργίας του κινητήρα ως προς τη λειτουργία του
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60034. Η διαδικασία των δοκιμών χωρίζεται σε 9 τμήματα, όπως
περιγράφονται παρακάτω:
3.1. Προετοιμασία του κινητήρα
Κατά τη φάση της σύνδεσης του κινητήρα στην διάταξη δοκιμών, ο χειριστής αναλαμβάνει να
τοποθετήσει τον κινητήρα σε θέση κατάλληλη για τη μηχανική σύζευξή του με τη μηχανή φόρτισης, συνδέει το κύκλωμα ισχύος του κινητήρα με τον αντιστροφέα (drive) καθώς και τον οπτικό
κωδικοποιητή μετρητή θέσης του κινητήρα (encoder). Στη συνέχεια εκτελεί τη διαδικασία αρχικής παραμετροποίησης (αρχικοποίηση) του αντιστροφέα του κινητήρα δοκιμής ώστε να αναγνωρίσει το λογισμικό του αντιστροφέα τον νέο κινητήρα που συνδέθηκε στους ακροδέκτες του. Η
αρχικοποίηση του αντιστροφέα είναι απαραίτητη, καθώς ο κάθε κινητήρας έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία χρειάζεται να είναι γνωστά από τον αντιστροφέα για τη σωστή οδήγηση της
μηχανής. Εκκινεί το πρόγραμμα των μετρήσεων & δοκιμών στον υπολογιστή και εισάγει τα στοιχεία του κινητήρα (αριθμός σειράς παραγωγής, ονομαστικά στοιχεία κλπ). Τέλος, ο χειριστής της
διάταξης επιλέγει τις δοκιμές που επιθυμεί να πραγματοποιήσει στον κινητήρα και ξεκινά τη διαδικασία των μετρήσεων-δοκιμών.
3.2. Έλεγχος της σωστής ηλεκτρικής σύνδεσης του κινητήρα
Πριν την έναρξη του κυρίως πειράματος είναι απαραίτητος ο έλεγχος της σωστής σύνδεσης και
αρχικοποίησης του κινητήρα. Πιθανό σφάλμα κατά τη σύνδεση είναι η λανθασμένη διαδοχή των
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τριών φάσεων του αντιστροφέα, που συνεπάγεται αντίθετη φορά κίνησης του άξονα από την συμβατική. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος δοκιμών δίνεται σήμα έναυσης του κινητήρα για
λίγα δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση σφάλματος, ο αντιστροφέας στέλνει σήμα στον υπολογιστή,
ώστε να διακόψει την διεξαγωγή του πειράματος και το πρόγραμμα παροτρύνει το χειριστή να
ελέγξει τις συνδέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόγραμμα προχωρά στην διεξαγωγή του κυρίως πειράματος.
3.3. Μέτρηση αντιστάσεων τυλιγμάτων
Στην πρώτη φάση διεξαγωγής του κυρίως πειράματος, ο κινητήρας αποσυνδέεται ηλεκτρικά
από τον αντιστροφέα και συνδέεται με το ωμόμετρο για να μετρηθούν οι αντιστάσεις του στάτη.
Η σύνδεση και η αποσύνδεση της διάταξης, καθώς και η αλλαγή των μετρούμενων αντιστάσεων
φάσης γίνονται μέσω relay, ενώ η εντολή σύνδεσης / αποσύνδεσης δίνεται μέσω του προγράμματος μετρήσεων.
Η μέτρηση των αντιστάσεων γίνεται στην κρύα κατάσταση και κατά την μέτρηση αυτή ελέγχεται η απόκλιση των τιμών των αντιστάσεων των τριών τυλιγμάτων μεταξύ τους. Κατά το πρότυπο
IEC 60034-20-2, 6.2.2.2, η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση των αντιστάσεων από το μέσο όρο
είναι 3% .
3.4. Μέτρηση αντί-ηλεκτρεγερτικής δύναμης και στιγμιαίας ροπής
Η επόμενη φάση του πειράματος αφορά την μέτρηση της αντί-ηλεκτρεγερτικής δύναμης του
κινητήρα, καθώς και της ροπή οδόντωσης (ροπή cogging). Στην περίπτωση αυτή, ο κινητήρας
δοκιμής λειτουργεί ως γεννήτρια στο κενό (χωρίς φορτίο), ενώ η μηχανή φόρτισης λειτουργεί ως
κινητήρας με έλεγχο ταχύτητας.
Για διάφορα επίπεδα ταχύτητας περιστροφής (7%, 25%, 50%, 75% και 100% της ονομαστικής
ταχύτητας) καταγράφεται η κυματομορφή της τάσης που επάγεται στα άκρα του κινητήρα καθώς
και οι κυματομορφές της ταχύτητας και της στιγμιαίας ροπής του άξονα. Ελέγχεται η ολική αρμονική παραμόρφωση της τάσης εξόδου του κινητήρα κατά τη λειτουργία του ως γεννήτρια. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60034-20-2, 6.2.11.1, το THD της επαγόμενης τάσης για κινητήρες μόνιμου
μαγνήτη πρέπει να είναι μικρότερη από 5%. Υπολογίζεται ο συντελεστής back-EMF του κινητήρα
(IEC 60034-20-2, 3.4.1)
V peak,LL
E=
(1)
2π (n / 60)

όπου Vpeak,LL η μέγιστη τιμή της πολικής τάσης και n η ονομαστική ταχύτητα του κινητήρα σε rpm.
Για ταχύτητα 7% της ονομαστικής ταχύτητας, μετράται η κυματομορφή της στιγμιαίας ροπής
cogging (IEC 60034-20-2, F.1.1.1.1.6) και υπολογίζεται η rms παραμόρφωσή της ( IEC 60034-202, Annex F).
3.5. Δοκιμή φόρτισης του κινητήρα και έλεγχος ανύψωσης θερμοκρασίας

Αφορά τον έλεγχο ανύψωσης της θερμοκρασίας του κινητήρα κατά τη λειτουργία φόρτισης. Ο
κινητήρας συνδέεται ηλεκτρικά με τον αντιστροφέα ισχύος και λειτουργεί με έλεγχο ταχύτητας,
ενώ η μηχανή φόρτισης λειτουργεί ως γεννήτρια με έλεγχο ροπής. Στη συνέχεια ο κινητήρας περιστρέφεται με ταχύτητα ίση με την ονομαστική και η γεννήτρια εφαρμόζει ονομαστική ροπή
στον άξονα (δηλ. ο κινητήρας φορτίζεται στο πλήρες φορτίο του).
Ο κινητήρας δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε είναι duty-type S3-40% (IEC 60034-1, 4.2.3). Η
δοκιμή γίνεται σε 2 κύκλους λειτουργίας, διάρκειας 5 min ο κάθε κύκλος. Συνεπώς η συνολική
διάρκεια της μέτρησης είναι 10 min. Σε κάθε κύκλο λειτουργίας, ο κινητήρας φορτίζεται με πλήρες φορτίο για 2 min (40% του χρόνου κάθε κύκλου) και παραμένει σε ηρεμία εκτός τροφοδοσίας
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για να ψυχθεί για 3 min (60% του χρόνου κάθε κύκλου). Η χρονική διάρκεια του κύκλου λειτουργίας (5 min) καθορίστηκε από τις απαιτήσεις της χρήσης του ως κινητήρα ανελκυστήρων. Σε αυτή
την περίπτωση, το σενάριο 2 min φόρτισης και 3 min ηρεμίας αντιστοιχεί σε εφαρμογή χρήσης
κινητήρα σε πολυκατοικία 20 ορόφων, όπου θεωρήθηκε επαρκές για της ανάγκες των εφαρμογών
για τις οποίες προορίζεται ο συγκεκριμένος κινητήρας.
Η μέτρηση της θερμοκρασίας γίνεται με δύο θερμοστοιχεία που βρίσκονται στο κέλυφος του
κινητήρα δοκιμής. Επιπλέον, ένα θερμοστοιχείο καταγράφει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και 1
θερμοστοιχείο καταγράφει τη θερμοκρασία του αέρα που χρησιμοποιείται για την ψύξη της μηχανής (IEC 60034-1, 8.6.1). Τα θερμοστοιχεία μετρούν την θερμοκρασία της μηχανής σε όλη τη
φάση του πειράματος. Η μέτρηση της θερμοκρασίας των τυλιγμάτων γίνεται με τη μέτρηση της
μεταβολής της αντίστασης (IEC 60034-1, 8.6.2.2). Ειδικότερα, σε κάθε κύκλο λειτουργίας και
μετά το πέρας των 2 min φόρτισης, ο κινητήρας αποσυνδέεται από τον αντιστροφέα και συνδέεται
στους ακροδέκτες του στάτη ωμόμετρο ακριβείας. Έτσι, μέσω της μέτρησης της αντίστασης υπολογίζεται η ανύψωση της θερμοκρασίας των τυλιγμάτων του στάτη
Δθ = θ1  θ 2 =

R1  R 2
 k + θ1 
R1

(2)

R1 και θ1 η αντίσταση (Ω) και η θερμοκρασία των τυλιγμάτων (0C), αντίστοιχα, στην
κρύα κατάσταση αντίστοιχα,
R2 και θ2 η αντίσταση (Ω) και η θερμοκρασία των τυλιγμάτων (0C), αντίστοιχα, στο τέλος της μέτρησης (ζεστή κατάσταση),
k ο συντελεστής θερμοκρασίας 2350Κ για τις περιελίξεις χαλκού.
Το πείραμα ανύψωσης της θερμοκρασίας εξασφαλίζει ότι ο η θερμοκρασία του κινητήρα δεν
θα ξεπεράσει τα όρια της κλάσης μόνωσης που έχει θέσει ο κατασκευαστής.

όπου

3.6. Μέτρηση βαθμού απόδοσης

Ο κύκλος δοκιμών για τη μέτρηση του βαθμού απόδοσης περιλαμβάνει την εκκίνηση του κινητήρα και τη φόρτισή του σε διάφορα επίπεδα ροπής. Η μηχανή φόρτισης είναι μηχανικά συνδεδεμένη στον κινητήρα και λειτουργεί ως γεννήτρια με έλεγχο ροπής, ενώ ο κινητήρας ελέγχεται μέσω του αντιστροφέα ισχύος με έλεγχο ταχύτητας.
Κατά τη διάρκεια του πειράματος, ο κινητήρας κινείται με ταχύτητες 0%, 25%, 50%, 75%,
100% της ονομαστικής και σε κάθε επίπεδο ταχύτητας εφαρμόζεται ροπή 0%, 25%, 50%, 75%
100% της ονομαστικής. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων καταγράφονται οι κυματομορφές των
ρευμάτων, των τάσεων, της ταχύτητας και της ροπής του κινητήρα Οι δοκιμές πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60034-1 και 60034-2-3 που καθορίζουν τις περιπτώσεις μέτρησης
απωλειών και απόδοσης για κινητήρες οδηγούμενους από αντιστροφείς ισχύος. Επίσης, ελέγχεται
η κυματομορφή της στιγμιαίας ταχύτητας, σύμφωνα με το IEC 60034-20-2, F.1.1.1.1.1 και
F.1.1.1.1.2.
Λόγω του υψηλού επιπέδου αρμονικών που προκαλούν οι αντιστροφείς, η δειγματοληψία των
σημάτων επιλέχθηκε εξαιρετικά μεγάλη (1MS/s) ώστε να καταγράφονται ακόμα και οι υψηλότερες αρμονικές ρεύματος και τάσης. Ο χρόνος δειγματοληψίας των σημάτων εκλέχτηκε 2s για να
εξασφαλίζεται ικανοποιητικός αριθμός περιόδων των σημάτων μέτρησης ώστε να μπορούν να
εξαχθούν ακριβή αποτελέσματα. Με βάση τα μετρούμενα σήματα εξόδου είναι δυνατός ο υπολογισμός της καταναλισκόμενης ενέργειας και του βαθμού απόδοσης του κινητήρα δοκιμής για όλες
τις καταστάσεις ταχύτητας και ροπής φόρτισης.
Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, μετράται η ροπή του κινητήρα στην ακινησία (stall torque) που
εξασφαλίζει ότι ο κινητήρας είναι δυνατόν να αναπτύσσει και να διατηρεί τη μέγιστη ροπή του
ακινητοποιημένος (IEC 60034-20-2).
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(α)

(β)

Σχ. 3: Ενδεικτικά παραδείγματα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και των υπολογισμών: (α) κυματομορφή
αντί-ηλεκτρεγερτικής δύναμης και (β) καμπύλες βαθμού απόδοσης ως προς τη ροπή φορτίου για διάφορες
ταχύτητες περιστροφής

3.7. Δοκιμή του μηχανικού φρένου

Εκκινεί ο κινητήρας δοκιμής και οδηγείται στην ονομαστική ταχύτητα. Στη συνέχεια ενεργοποιείται το μηχανικό φρένο το οποίο αναμένεται να μανδαλώσει τον άξονα της μηχανής (IEC
60034-20-2, 6.1.7.1). Η ανίχνευση της επιτυχούς μανδάλωσης του άξονα και ακινητοποίησής του
γίνεται μέσω του σήματος σφάλματος που παράγει ο αντιστροφέας οδήγησης του κινητήρα.
3.8. Δοκιμή αντίστασης μόνωσης και τάσης αντοχής

Η μέτρηση πραγματοποιείται με μια συσκευή High Voltage Tester, την οποία ο χειριστής καλείται να συνδέσει στο δοκίμιο πριν την έναρξη της δοκιμής. Εφαρμόζεται υψηλή τάση στα τυλίγματα της μηχανής και μετράται η αντίσταση μόνωσης και το ρεύμα διαρροής.
H μέτρηση της αντίστασης μόνωσης γίνεται επιβάλλοντας dc-τάση 1 kV. Αποδεκτή αντίσταση
μόνωσης είναι μεγαλύτερη από 1kΩ/V (ονομαστικής τάσης), σύμφωνα με το IEC 60439-1.
Η μέτρηση της τάσης αντοχής (withstand voltage testing) γίνεται με ac-τάση 1.5 kV. Η αύξηση
της τάσης γίνεται σε μορφή ράμπας σύμφωνα με το IEC60034-1, 9.2. Αποδεκτό ρεύμα διαρροής
είναι μικρότερο από 1 mA.
3.9. Υπολογισμοί και εξαγωγή αποτελεσμάτων

Μετά την τελευταία δοκιμή ξεκινά η επεξεργασία των μετρήσεων. Η διαδικασία αυτή είναι
αναγκαίο να τοποθετηθεί στο τέλος των μετρήσεων κυρίως λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων
που προκύπτει από τη μεγάλη δειγματοληψία. Με το πέρας των υπολογισμών, το πρόγραμμα συντάσσει ένα αρχείο κειμένου με τη μορφή αναφοράς (report) στο οποίο συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα των δοκιμών, τα διαγράμματα και οι σημαντικότερες κυματομορφές μεταβλητών. Το
κείμενο αυτό συνοδεύει τον κινητήρα ως πιστοποιητικό ποιότητας, ενώ παράλληλα χρησιμεύει για
λόγους αρχειοθέτησης, παρακολούθησης και βελτίωσης της ποιότητας κλπ.
Στο Σχ. 3 φαίνονται ενδεικτικά παραδείγματα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και των υπολογισμών και το Σχ. 4 δίνεται η εικόνα του τελικού κειμένου αναφοράς (report) που συγκεντρώνει τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα των υπολογισμών. Στο Σχ. 5 παρουσιάζεται η εικόνα
του γραφικού περιβάλλοντος εργασίας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του οποίου γίνονται οι
χειρισμοί της διάταξης.
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Σχ. 4: Εικόνα του κειμένου αναφοράς (report) που παράγεται από το πρόγραμμα δοκιμών .

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι οι δοκιμές θα μπορούσαν να επεκταθούν και στον έλεγχο περισσότερων στοιχείων της μηχανής, όπως τη μέτρηση κραδασμών, ακουστικού και μαγνητικού θορύβου καθώς και έλεγχοι για την πρόβλεψη σφαλμάτων σε ήδη εν λειτουργία ηλεκτρικές μηχανές.
 Συμπεράσματα

Στην εργασία παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετρήσεων και δοκιμών ηλεκτρικών
μηχανών ακολουθώντας το πρότυπο IEC 60034. Η διάταξη αποτελείται από μια μηχανή φόρτισης
στον άξονα της οποίας συνδέεται μηχανικά ο κινητήρας δοκιμής, Με το σύστημα αυτό μετρούνται
με μια συνεχής ροής διαδικασία μετρήσεων οι αντιστάσεις των τυλιγμάτων του στάτη, η στιγμιαία
ταχύτητα και ροπή, η θερμοκρασία λειτουργίας και ο βαθμός απόδοσης για διάφορες περιπτώσεις
ταχύτητας και ροπής φόρτισης, η ροπή στη μηδενική ταχύτητα, η ροπή cogging καθώς και έλεγχος της λειτουργίας του μηχανικού φρένου και των μονώσεων. Ο χειρισμός της διάταξης είναι
εύκολος και περιορίζεται στην αρχική προετοιμασία τοποθέτησης του κινητήρα, ηλεκτρικής σύνδεσης του και εναλλαγής ορισμένων οργάνων μέτρησης, τα οποία για λόγους ασφάλειας προτιμήθηκε να μην γίνονται οι συνδέσεις τους αυτοματοποιημένα (έλεγχος μονώσεων με υψηλή τάση).
Η διαδικασία των μετρήσεων γίνεται αυτοματοποιημένα στο μικρότερο δυνατό χρόνο ώστε να
μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην συνολική παραγωγική διαδικασία. Τα δεδομένα των μετρήσεων αποθηκεύονται μέσω συστήματος data acquisition σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε ειδικό έντυπο το οποίο αποτελεί πιστοποιητικό ποιότητας της ηλεκτρικής μηχανής.
Η μετρητική διάταξη που παρουσιάζεται αφορά ηλεκτρικές μηχανές μόνιμου μαγνήτη. Ωστόσο, με μικρές αλλαγές θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για δοκιμές οποιουδήποτε τύπου ηλεκτρικών μηχανών.
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(a)

(b)
Σχ. 5: Εικόνα του περιβάλλοντος εργασίας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή χειρισμών της διάταξης.
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