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RESUM
En el present projecte es presenta un programari de disseny de màquines
asíncrones trifàsiques de rotor de gàbia d’esquirol desenvolupat amb llenguatge
Python i la interfície basada amb les llibreries Qt. L’objectiu del programa es
obtenir unes planxes comercials a partir d’unes dades i condicions inicials que
asseguren un correcte funcionament des del punt de vista electromagnètic.
Juntament amb la geometria de les planxes es presenten com a resultats el
balanç de potències de la màquina, l’esquema equivalent i les característiques
nominals, d’engegada i dels valors màxims.

RESUMEN
En este proyecto se presenta un programa de diseño de máquinas de inducción
con rotor de jaula de ardilla desarrollado con lenguaje Python y la interface
basada en las librerías Qt. El objetivo del programa es obtener unas chapas
comerciales a partir de unos datos y condiciones iniciales, que aseguran un
correcto funcionamiento desde el punto de vista electromagnético.
Conjuntamente con la geometría de las chapas, se presentan como resultados el
balance de potencias de la máquina, el esquema equivalente y las características
nominales de arranque y de valores máximos.

ABSTRACT
This project presents a software design of three phase asynchronous machine
rotor squirrel cage developed with Python language and the interface based on
Qt libraries. The program’s goal is to get commercial plates from initial data and
conditions, that ensure the proper functioning from the electromagnetic point of
view. Jointly with the geometry of the plates, are presented as results the power
balance of the machine, the equivalent scheme and nominal characteristics of
starter and maximum values.
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MEMÒRIA
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CAPÍTOL 1:
OBJECTIUS I ABAST

1.1. Objectius Globals
•

Realització d’un programari de disseny de màquines asíncrones trifàsiques
amb gàbia d’esquirol amb software de lliure distribució.

•

Realització d’un front-end per al disseny de màquines asíncrones
trifàsiques amb gàbia amb llenguatge Pyhton, el qual permeti l’entrada de
dades necessàries per al càlcul de la màquina, processar-les de manera
adequada segons les exigències del procediment de càlcul i com a sortides
del sistema descriure la geometria de la màquina calculada, les
característiques nominals, de valors màxims i d’engegada, el balanç de
potències i l’esquema equivalent.

1.2. Objectius Específics
•

Descripció del procediment de càlcul de la màquina asíncrona.

•

Programació d’un algorisme amb llenguatge Pyhton que implementi el
procediment descrit.

•

Realització d’una interfície gràfica d’usuari, GUI (del anglès graphical user
interface), que proporcionarà un entorn visual simple permetent la
comunicació entre l’usuari i el codi implementat al programa representant
la informació i accions que aquest ens permet.

•

Objectius respecte l’entrada de dades:
•

Entorn per l’entrada de dades.

•

Directori o llibreria de materials magnètics.
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•

•

Possibilitat de l’usuari d’introduir les dades dels materials que no
estiguin a la llibreria.

•

Base de dades dels models de planxes que fabrica Kienle Spiess.

•

Donar la possibilitat a l’usuari d’introduir una planxa d’altres
fabricants.

•

Les dades inicials s’ha de poder guardar en un arxiu i recuperar si
es desitja.

Objectius respecte les dades de sortida:
•

Entorn per l’anàlisi de les característiques de la màquina el balanç
de potències i l’esquema equivalent.

•

Entorn per visualitzar les gràfiques amb possibilitat de guardar-les.

•

Geometria de la màquina (dimensions de la planxa adequada que
compleix les exigències del procediments de càlcul).

•

Mostrar en pdf la planxa amb les dimensions acotades (si és una
planxa de la base de dades)

•

Possibilitat d’extraure a un fitxer de text les característiques de la
màquina, el balanç de potències i l’esquema equivalent.

1.3. Limitacions
El programa està pensat per formar part del procediment de càlcul d’una
màquina asíncrona trifàsica de gàbia d’esquirol, per tant, el disseny de qualsevol
altre tipus de màquina escapa de l’abast del projecte.
Una de les limitacions del programa és que no permet dissenyar motors amb
rotors amb doble gàbia d’esquirol, ja que no permet el càlcul amb aquest tipus
de ranura.

1.4. Valor
Les característiques del programa fan que sigui una opció ràpida per elegir una
geometria adequada de les xapes juntament amb les característiques de la
màquina que proporciona l’algorisme.
El següent pas seria d’utilització d’eines d’elements finits per simular el
comportament del motor i realitzar altres anàlisis que no es realitzen amb
PyMotor, amb la seguretat d’haver elegit una planxa que complex amb les
condicions electromagnètiques, i per tant reduint el temps de disseny de la
màquina.
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CAPÍTOL 2:
ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA

El programa desenvolupat en aquest projecte s’anomena PyMotor. Les dues
primeres lletres ‘Py’ fan referència al llenguatge Python i la resta a l’element
principal per al qual ha sigut realitzat. Seguidament s’explicarà l’estructura
interna del programa, és a dir, com funciona internament l’algorisme, quins
paquets i mòduls utilitza i com estan organitzats.
Començarem definint els conceptes de mòdul i paquet. Els mòduls són entitats
que permeten dividir l’algorisme de forma lògica i agrupant elements relacionats
entre si permetent una adequada organització. Físicament un mòdul és un fitxer,
en el nostre cas un fitxer de text Python amb extensió .py. Els paquets, en canvi,
representen directoris amb els quals s’agrupen els mòduls.
En l’algorisme de PyMotor podem diferenciar 5 tipus de mòduls:
•

Mòdul PyMotor: és el mòdul principal, encarregat de comunicar-se amb els
altres mòduls adequadament per realitzar la funció desitjada. Conté els
objectes de la interfície principal i el codi que li donen funcionalitat.

•

Mòduls d’interfície: contenen els codis que es generen amb PyQt4, és a dir
els que contenen la informació de la GUI i els que li donen funcionalitat.

•

Mòduls de càlcul: cada mòdul d’aquest té programat una part del
procediment de càlcul de la màquina asíncrona.

•

Mòduls Python: són mòduls que incorpora Python(x,y). Podem diferenciarlos en dos tipus: mòduls estàndards del llenguatge i mòduls que
desenvolupats per aplicacions especifiques.
•

Mòdul os: conte els operacions bàsiques del sistema operatiu
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•

•

Mòdul sys: proporciona accés a variables utilitzades per l’interpret i
funcions que interactuen amb ell.

•

Mòduls Numpy i Scipy: són llibreries d’eines per realitzar multitud
de càlculs matemàtics distribuïts lliurement. Numpy conté els
principals paquets de càlculs i Scipy es concep com una extensió de
les funcionalitats de Numpy.

•

Matplotlib: és una biblioteca per generar gràfics a partir de matrius i
del mòdul Numpy.

•

Mòdul Shelve: Permet guardar i recuperar les dades de qualsevol
tipus amb una sintaxis idèntica la de un diccionari.

Altres mòduls: són mòduls desenvolupats per realitzar alguna funció
específica que es realitza ens els mòduls de càlcul, com per exemple,
gestionar la informació dels fitxers de dades.

A la figura 1 es mostra de forma esquemàtica com es comuniquen els diferents
mòduls.

Altres Mòduls

Mòduls de
càlcul

Mòdul PyMotor

Mòduls Python

Mòduls d’interfície

•
•
•
•
•
•

Numpy
Scipy
Matplotlib
Shelve
Os
Sys

Figura 1: estructura dels mòduls de l’algorisme de PyMotor
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Els mòduls de càlcul necessiten les eines matemàtiques que proporcionen Numpy
i Scipy a més a més del mòduls que s’han creat expressament per a realitzar
funcions especifiques.
El mòdul PyMotor, el qual és el mòdul principal del programa importa tots els
mòduls de les GUI per executar-les quan es precisi, els mòduls de càlcul per
realitzar el procediment de càlcul de la màquina asíncrona i els mòduls Python
per realitzar gràfiques i altres càlculs matemàtics.
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CAPÍTOL 3: MANUAL
D’USUARI

3.1. Introducció
PyMotor és un programa de disseny de màquines asíncrones amb rotor de gàbia
d’esquirol. L’objectiu principal del programa és donar com a sortida la geometria
d’una planxa comercial que compleixi amb les especificacions inicials.
El funcionament del programa de forma resumida es el següent: comprovar que
una planxa seleccionada per l’usuari compleix les condicions electromagnètiques
(d’induccions i densitats de corrent màximes) donades unes característiques i
dades que descriuen el comportament de la màquina que es desitja dissenyar en
condicions nominals.
Un cop sabem la geometria de les planxes, aquestes es podran simular amb un
programa d’elements finits i realitzar els anàlisis corresponents per verificar el
seu comportament.
A més a més d’elegir la planxa adequada el programa ens proporciona altres
dades d’interès:
•

Dades en condicions nominals

•

Dades en condicions màximes

•

Dades en condicions d’engegada

•

Esquema equivalent

•

Balanç de potències

•

Corbes característiques

L’objectiu de les dades de sortida és donar una amplia informació al dissenyador
sobre el comportament de la màquina en diferents condicions de treball.
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3.2. Interfície gràfica d’usuari de PyMotor
En aquest apartat s’explica breument la funcionalitat dels objectes que apareixen
a l’entorn de PyMotor.
Un cop executem el programa ens apareix la interfície de la figura 1.

Figura 2: entorn inicial del programa
La interfície principal de PyMotor conte la barra de menú a la zona superior, les
pestanyes al centre i la barra d’estat a la part inferior.

3.2.1. Barra de menú
La barra de menú està formada pels submenus Arxiu, Eines i Ajuda, que
s’expliquen a continuació:
a) Arxiu:
Conté les opcions clàssiques de qualsevol programa que utilitza un
sistema operatiu Windows®.

Figura 3: menú Arxiu
- 13 -
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•

Nou: Serveix per crear un nou projecte inicialitzant totes les dades a
zero, excepte les que tenen valors per defecte. No fa falta utilitzar
aquesta opció per començar a utilitzar el programa.

•

Obrir: Amb aquesta opció podem obrir les dades inicials d’una
màquina que l’usuari hagi guardat o de l’exemple disponible.
Els arxius que obre PyMotor són arxius amb extensió *.roma.

•

Guardar: permet guardar les dades inicials d’una màquina.
El tipus d’arxiu amb què PyMotor guarda la informació de les dades
té una extensió *.roma.

•

Sortir: tanca el programa. No es guarden les dades si no s’ha fet
amb anterioritat.

b) Eines:

Figura 4: menú Eines
•

Exportar resultats a un fitxer de *.txt: Permet guardar les dades
amb format txt de manera que es pot obrir des de qualsevol fitxer
de text. La possibilitat d’exportar a un fitxer de text els resultats
finals permet poder treballar amb elles amb altres programes,
comparar amb altres motors amb dades inicials similar però
diferents planxes, etc.

•

Planxa assignada: Si s’ha elegit una de les planxes de la base de
dades, amb aquesta opció podem visualitzar la planxa en format
pdf.

c) Càlcul:

Figura 5: menú Càlcul
Aquest menú conte tres opcions amb funcions equivalents als botons
Acceptar que tenen la mateixa icona. Cada un d’aquestes opcions
accepta les dades de la pestanya a la que fan referència, de manera
- 14 -
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que, per exemple, es pot acceptar la pestanya procediment de càlcul
des de la pestanya d’Introducció de dades.
d) Ajuda:

Figura 6: menú ajuda
•

Ajuda PyMotor: obre un entorn d’ajuda amb un aspecte similar al
programa principal on s’explica el contingut de cada pestanya. El
contingut s’organitza amb pestanyes i barres que obren la
informació desitjada.
L’aspecte de l’entorn d’ajuda és el que es mostra en la següent
figura.

Figura 7: finestra Ajuda PyMotor
•

Documentació PyMotor: s’obre una finestra amb la documentació de
tot el projecte.

•

Tutorial PyMotor: s’obre el tutorial del programa en format pdf.

•

Sobre PyMotor: s’obre una finestra amb informació relativa al
desenvolupament del programa.
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Figura 8: finestra Sobre PyMotor

•

Documentació Python: permet obrir la principal documentació sobre
el llenguatge Python i altres eines utilitzades al desenvolupament
del programa. Tota la documentació que obra es pot trobar en la
bibliografia.
El fet que es pugui obrir aquesta documentació sobre el llenguatge
Python (aparentment sense relació amb l’objectiu del projecte) es
deu al fet de donar a conèixer aquesta eina de programació de
software lliure al usuaris de PyMotor. És habitual en les aplicacions
elaborades amb aquest llenguatge donar a conèixer Python com a
eina de programació i desenvolupament per col·laborar en la seua
distribució i coneixement.
Com a curiositat cal dir que les dues primeres lletres del nom de
programa (Py) es deu al nom del llenguatge, que de fet és l’extensió
dels arxius generats amb Python.

3.2.2. Pestanya: Introducció de dades
La pestanya que es visualitza a l’obrir el programa és la de Introducció de dades.
Les diferents variables d’entrada estan agrupades en caixes o quadres per
facilitar la llegibilitat i entesa de l’aplicació.
A continuació s’explicaran les diferents dades i paràmetres que l’usuari ha
d’introduir avanç d’elegir la planxa adequada.
L’objectiu de les dades que s’introdueixen en aquesta pestanya és el de definir
les característiques principals a nivell constructiu i electromagnètic de la màquina
amb la que volem treballar.
A la figura 7 es pot veure la interfície gràfica de la introducció de dades.
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Figura 9: Introducció de dades

3.2.2.1. Paràmetres inicials
Defineixen el règim de treball, els materials i els bobinats:

Figura 10: quadre dels paràmetres inicials
•

Regim de treball de la màquina: definim la màquina a dissenyar com a
motor o generador.

•

Material de les barres del rotor: podem elegir entre coure i alumini.
- 17 -
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•

Tipus de debanat: els debanats poden ser de simple o de doble capa.

•

Característiques del material magnètic: es defineixen les corbes BH i de
pèrdues al ferro. Es poden carregar les característiques directament des
d’un directori de fitxers de text o ho pot fer l’usuari mitjançant un entorn
específic.
Els fitxers de text contenen la informació de les característiques del
material. En la Figura 9 s’observa la finestra que permet carregar els
fitxers.
En cas d’introduir-les de forma manual l’usuari haurà d’introduir cada punt
de la corbà BH i de la corba de pèrdues mitjançant l’entorn que es mostra
en la figura 10. L’usuari pot visualitzar les gràfiques de les corbes
mitjançant els botons que es mostren a continuació:

Figura 11: botons per mostrar les característiques magnètiques

Figura 12: Elecció del material magnètic

- 18 -

Programari de disseny de màquines asíncrones en entorn Python

Figura 13: Afegir característiques magnètiques dels materials

3.2.2.2. Esforç tangencial

Figura 14: quadre de l’esforç tangencial
Aquest paràmetre s’aconsella que per a màquines industrials estigui entre 12000
i 33000 Pa. El valor que introduim és un valor referenciat a un factor de potència
de 0,8. És un valor estimat depenent de l’aplicació i els materials de la nostra
màquina.
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3.2.2.3. Dades inicials

Figura 15: quadre de les dades inicials
•

Potència nominal [W]: introduir el valor estimat de la potència nominal.

•

Tensió de línea [V]: tensió de la xarxa.

•

Parell de pols: nombre de parell de pols de la màquina.

•

Freqüència [Hz]: freqüència nominal de treball de la màquina.

•

Factor de potència: factor de potència nominal estimat.

•

Rendiment: eficiència estimada de la màquina.

•

Elevació de la temperatura [K]: elevació de la temperatura en els
debanats tenint com a referència 20 ºC.

•

Ample dels aïllaments [mm]: només serà necessari en cas que els
debanats siguin de doble capa. És l’únic valor que si es desconeix es pot
deixar en zero.

•

Factor de les friccions mecàniques [Ws2/m4]: està en funció del tipus de
refrigeració de la màquina.
Taula 1: constant del mètode de refrigeració
Kp [Ws2/m4]

Mètode de refrigeració
Motors TEFC, màquines petites i mitjanes

15

Circuits d’aire obert, màquines petites i mitjanes

10

Màquines llargues

8

Air-cooled turbogenerators

5

- 20 -
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3.2.2.4. Velocitat nominal i lliscament

Figura 16: quadre de la velocitat nominal i el lliscament
•

Velocitat síncrona [rpm]: es mostra la velocitat síncrona calculada per
l’algorisme.

•

Velocitat nominal: es introduida per l’usuari. Si la màquina està disenyada
per treballar com a motor la velocitat nominal no podra ser mès gran que
la síncrona i si treballa com a generador no podra ser més petita.

•

Lliscament: és el valor estimat en tant percent del llisament nominal. És
introduït per l’usuari. Si la màquina treballa com a motor serà positiu i si
treballa com a generador negatiu.

3.2.2.5. Valors límit

Figura 17: quadre dels valors límit
•

Inducció màxima a l’entreferro: en aquest cas l’usuari elegeix la inducció
màxima. Aquesta inducció que s’introdueix no és la inducció final de
- 21 -
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l’entreferro, però es una estimació que serveix de base inicial per alguns
càlculs que realitza l’algorisme. La inducció final a l’entreferro es mostra a
la pestanya del Procediment de càlcul.
Per a màquines d’us industrial es recomana que el valor de la inducció a
l’entreferro estigui entre 0,6 i 1,4 T.
•

Induccions màximes a les dents i corones de l’estator i del rotor: Es
recomana que el valor de les induccions límit a la corona i les dents
estatòriques estiguin entre 1,4 i 2,2 T, la de la corona rotòrica entre 1 i 2 T
i la de les dents del rotor entre 1,5 i 2,2.

•

Densitat de corrent màxima als debanats de l’estator i a les barres del
rotor: Per a màquines d’us industrial es recomana que el valor de la
inducció a l’entreferro estigui entre 3 i 15 A/m.

3.2.2.6. Conductes de ventilació

Figura 18: quadre dels conductes de ventilació
Són opcionals i es defineixen a partir del nombre de conductes de l’estator i del
rotor i les seues respectives amplades. Tenen influencia en la longitud de la
màquina. El seu objectiu en cas de ser-hi presents es el d’ajudar en la ventilació
de la màquina. En cas de que hi hagi incoherències en la seua definició, com per
exemple introduir una amplada per als conductes de l’estator sense amb nombre
de conductes nul, s’ometran aquests valors en el càlcul.
Un cop s’han introduït totes les dades inicials, a excepció de l’ample dels
aïllaments que es pot deixar nul si no es coneix, hem de prémer el botó
Acceptar o la opció del menú càlcul Acceptar Introducció de dades per a que el
programa llegeixi les dades i avaluï s’hi s’han introduït correctament, si es així es
procedirà al càlcul del diàmetre exterior mínim del rotor. En cas contrari
apareixerà una finestra avisant que s’ha comés algun error.

Figura 19: finestra que indica que s’ha comés algun error en la introducció de les dades

3.2.3. Pestanya: Elecció de la planxa
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Un cop les dades han estat correctament introduïdes a la pestanya Elecció de la
planxa es mostra el diàmetre exterior mínim del rotor i es mostren dues opcions
per poder introduir les dades de la planxa:
•

Planxa base de dades

•

Planxa introduïda per l’usuari

3.2.3.1. Planxa base de dades
Si elegim aquesta opció es mostra a l’usuari una taula amb les dades de les
planxes de la base de dades. Les dades inclouen tots els paràmetres geomètrics
del rotor i l’estator i les dades geomètriques necessàries de les ranures.

Figura 20: Pestanya Elecció de la planxa amb l’opció Planxes base de dades
Per elegir la planxa desitjada s’ha de preme el botó que indica el nombre de la
fila o qualsevol cassella de la fila. Un cop finalitzada la introducció de les dades
de les planxes cal prémer el botó Acceptar o la opció del meú càlcul Acceptar
Elecciò de Planxa per a que l’algorisme llegeixi les dades de la planxa i comenci a
fer el procediment de càlcul.

3.2.3.2. Planxa introduïda per l’usuari
Si elegim la segona opció l’usuari haurà d’introduir de forma manual totes les
dades que es mostren a la taula de la base de dades. Com es mostra a la figura
21, quant s’elegeix aquesta opció apareix un entorn que permet a l’usuari elegir
el tipus de ranura, introduir les dades principals de la planxa [mm] i les dades
principals de les ranures [mm]. Al quadre geometria del tipus de ranura es
mostra el plànol de cada tipus de ranura amb els paràmetres necessaris acotats.
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Figura 21: Pestanya elecció de la planxa amb l’opció Planxa introduïda per l’usuari
Un cop s’han introduït totes les dades necessàries de l’estator cal prémer la barra
Rotor i es mostrarà el mateix entorn per introduir les dades de la planxa del
rotor.
Un cop finalitzada la introducció de les dades de les planxes cal prémer el botó
Acceptar o la opció del meú càlcul Acceptar Elecciò de Planxa per a que
l’algorisme llegeixi les dades de la planxa i comenci a fer el procediment de
càlcul.

3.2.4. Pestanya: Procediment de càlcul
Una vegada introduïdes les dades de les planxes es procedeix al procediment de
càlcul. Com es pot observar a la figura 22, es mostra la pestanya Procediment de
càlcul. Consta de dues parts principals: la part de l’esquerra amb dos quadres
per introduir diferents dades i la part de la dreta on es presenten els resultats
d’interès del procediment de càlcul.
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Figura 22: Pestanya Procediment de càlcul
Primerament s’han d’introduir les dades del quadre superior esquerra:

Figura 23: quadre Sobre la màquina i el pas d’escurçament
•

Condicions de treball de la màquina:
•

Alimentada amb un convertidor

•

Sense convertidor

Quan la màquina està alimentada amb un convertidor l’ample de
l’entreferro s’augmenta automàticament un 60% més posant com a
referència l’entreferro de la mateixa màquina sense convertidor.
•

Pas d’escurçament: si els debanats són de simple capa serà per defecte
1 i no es podrà modificar, per contra, si és de doble capa el valor per
defecte serà de 0,83 (5/6) i es podrà elegir el valor desitjat per l’usuari.

•

Percentatge de la tensió induïda a l’entreferro respecte la tensió
als borns: representa la caiguda de tensió a l’estator. Si la màquina
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treballa com a motor aquest valor serà com a màxim del 98% de la tensió
induïda i si treballa com a generador serà com a mínim del 103% de la
tensió induïda.
Un cop aquests paràmetres han estat introduïts hem de prémer el botó Acceptar
del mateix quadre. S’hi les dades han estat ben introduïdes, es mostraran en
pantalla els resultats més notables fins al moment amb el propòsit de donar a
l’usuari informació complementaria sobre la màquina que dissenya. Els
paràmetres que es visualitzen són:
•

Tensió de fase [V]

•

Velocitat síncrona [rad/s]

•

Ample de l’entreferro [mm]

•

Diametre
[mm]

•

Longitud de la màquina [m]

•

Capa de corrent [A/m]

•

Ranes per pol i fase

•

Pas polar [mm]

•

Pas de la ranura de l’estator
[mm]

•

Pas de la ranura del rotor [mm]

Figura 24: quadre Dades d’interès

interior

de

l’estator

Figura 25: quadre Característiques dels
bobinats

Seguidament caldrà complimentar el quadre inferior esquerra on s’hi elegira el
nombre de branques en paral·lel, el nombre de conductors i el diametre del
conductor [mm]. Per poder elegir questes dades es mostraran al mateix quadre
el nombre mínim de conductors, el nombre d’espires i el diametre mínim del
conductor.

Figura 26: quadre Sobre els conductors
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A mésura que anem variant els valors del quadre és calcula automàticament els
valors següents. Els càlculs que s’executen han de complir una serie de
condicions entre elles les de no superar els valors límits i el del factor d’ocupació
(comprova si els conductors hi caben a les ranures de l’estator). Els resultats es
mostren ens els quadre següents:

Figura 27: quadre Condició del factor d’ocupació

Figura 28: quadre Condició del factor d’ocupació

Figura 29: quadre de les condicions de les corones

Figura 30: quadre de les condicions de les dents
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En cas que no es compleixi alguna de les condicions el quadre pertinent quedara
desactivat en senyal d’incompliment i no deixarà continuar amb els resultats.

Figura 31: exemple de quadre desactivat que no compleix amb la
condició, en aquest cas, de la densitat de corrent del rotor

En aquest cas l’usuari ha de modificar els paràmetres necessaris o la planxa
assignada.
Un cop totes les condicions es compleixen cal prémer el botó Acceptar o la opció
del menú càlcul Acceptar Procediment de càlcul.
Si s’intenta continuar amb els resultats amb condicions que no es compleixen
apareixera la seguent finestra d’error:

Figura 32: Finestra d’error per condicions que no es compleixen

3.2.5. Pestanya: Resultats
Mostra els resultats del procediment de càlcul. Aquesta pestanya, per tal
d’organitzar la informació que dona, conte dues subpestanyes (Esquema
equivalent, Balanç de potències, Característiques i Geometria de la planxa) i una
barra de botons que permeten mostrar les gràfiques de les diferents
característiques de la màquina.
A la figura 31 s’hi mostra l’aspecte visual de l’entorn dels resultats.
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Figura 33: pestanya Resultats

3.2.5.1. Botons de les gràfiques
Els botons de les gràfiques es mostren indiferentment de la subpestanya en que
ens trobem. Permet obrir l’entorn de visualització de gràfiques i mostrar cada
una de les diferents corbes característiques:
•
•
•
•
•

Parell - Velocitat, M = f(n)

Rendiment - Potència, η = f(P)

Intensitat - Rendiment, I_s = f(η)

Factor de potència - Potència, cos φ = f(P)
Potència - Velocitat, P = f(n)

Figura 34: botons de les corbes característiques

3.2.5.2. Pestanya: Esquema equivalent, Balanç de potències,
Característiques
Aquesta pestanya mostra tota la informació relacionada amb les característiques
de la màquina en condicions nominals, en condicions màximes (potència
màxima, parell màxim, rendiment màxim, etc) i en condicions d’engegada.
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Figura 35: Característiques en

Figura 36: Característiques en

condicions nominals

condicions màximes

Figura 37: Característiques en condicions d’engegada
A més a més es mostren els paràmetres de l’esquema equivalent i del balanç de
potències.

Figura 38: Paràmetres de l’esquema equivalent

El balanç de potències variarà segons el regim de treball de la màquina.
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Figura 39: Balanç de potències del motor

Figura 40: Balanç de potències del generador

3.2.5.3. Pestanya: Geometria de la planxa
Aquesta pestanya permet visualitzar les principals dimensions i característiques
de la planxa adequada a més a més de l’amplada de l’entreferro.
Si s’ha elegit una planxa de la base de dades apareixerà també una imatge de la
planxa.

- 31 -

Josep Roma Pàmpols

Figura 41: Pestanya Geometria de la planxa

Figura 42: Dimensions de l’estator

Figura 43:Dimensions del rotor

3.3. Influencia de les dades d’entrada en el
procediment de càlcul
El següent apartat té com a finalitat que l’usuari pugui saber no tan sols com
s’utilitza el programa, sinó a més a més, donar una idea de com afecten al
càlcul, i per extensió als resultats finals, les dades i paràmetres que introdueix.
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Paràmetres inicials:
•

Regim de treball de la màquina: s’ha de tenir en compte que encara que el
principi de funcionament sigui el mateix pel motor i el generador, hi ha
punts en l’algorisme de càlcul en els quals s’ha de tenir en compte el
regim de funcionament de la màquina.
Si la màquina està dissenyada per treballar com a motor el lliscament serà
positiu i la velocitat nominal serà més petita que la velocitat sincrònica, en
canvi, si es dissenya un generador, la velocitat nominal serà més gran que
la síncrona i el lliscament serà negatiu.
També s’ha de tenir en compte que la màquina com a motor absorbeix la
potència de la xarxa i la potència útil es dona a l’eix, en canvi, a un
generador succeeix a l’inrevés.
L’usuari també ha de tenir en compte, encara que no es necessari en
aquest procediment, que la màquina en regim de generador absorbeix la
corrent magnetitzant de la xarxa. En cas que treballin de forma aïllada
necessitaran una bateria de condensadors que els la proporcioni.

•

Material de les barres del rotor: el fet d’elegir entre coure o alumini fa que
es tinguin en compte als càlculs els respectius valors de conductivitat,
coeficients de temperatura i densitats:
Taula 2: característiques del coure i l’alumini

Conductivitat a 20ºC [S/m]
Densitat [Kg/m3]
Coeficient de temperatura [K-1]
•

Coure

Alumini

8960

2700

57 ∙ 10



3,81 ∙ 10



37 ∙ 10

3,7 ∙ 10

Tipus de debanats: Si el debanat és de simple capa el pas d’escurçament
serà sempre unitari (180ºe) mentre que si tenim un debanat de doble
capa podem seleccionar el pas d’escurçament adequat.

Esforç tangencial: El valor que introduim és un valor referenciat a un factor de
potència de 0,8. És un valor estimat depenent de l’aplicació i els materials de la
nostra màquina. És de notable importància en el càlcul del diametre exterior
mínim del rotor com a primera referencia per elegir la planxa adequada.
Dades inicials:
•

Elevació de la temperatura [K]: Influeix especialment en el càlcul de les
resistències nominals i consegüentment en les pèrdues en el coure.

•

Ample dels aïllaments [mm]: Té una petita influencia en el càlcul de les
inductàncies de dispersió de les ranures de l’estator.
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Figura 44: dimensions d’una ranura amb un debanat de doble capa. En la figura si
defineix J0 i Ju, que representen les densitat de corrent de les espires de la capa
superior i inferior, que seran diferent si representen bobines de diferent fase. h’
representa la separació entre les dues capes que seria l’espessor del material aïllant
•

Factor de les friccions mecàniques Kp: influeix en el càlcul de les pèrdues
mecàniques.

Velocitat nominal i lliscament:
•

Velocitat síncrona: es calcula a partir de la freqüencia, f, i els parells de
pols, p:



•

!

=

"#
$

(1)

Velocitat nominal i lliscament: l’usuari pot introdur qualsevol dels dos
paràmetres tenint en compte que un modifica l’altre ja que estan
relacionats per la següent expressió:

% = 1−!

!'

()'

! =  ! (1 − %)

(2)
(3)

Per tant quant la màquina treballa com a motor:

! < 

!

I quant treballa com a generador:

Valors límit:

! > 

; 0<%<1

!

; 0>%

•

Inducció màxima a l’entreferro: es el valor estimat que serveix per acotar
la inducció màxima en el càlcul.

•

Induccions màximes a les dents i corones de l’estator i del rotor: les
itrodueix l’usuari amb la finalitat de controlar el procediment de càlcul de
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manera que no es pot obtenir una màquina amb uns límits d’induccions
superiors als marcats per l’usuari.
En cas que durant el procediment de càlcul no pugui finalitzar el diseny per
haver superat els límits l’usuari haura de canviar els parametres pertinents
o elegir una altra planxa amb unes dimensions adequades per poder
obternir induccions mès petites.
Es recomana que el valor de les induccions límit a la corona i les dents
estatòriques estiguin entre 1,4 i 2,2 T, la de la corona rotòrica entre 1 i 2 T
i la de les dents del rotor entre 1,5 i 2,2.
•

Densitat de corrent màxima als debanats de l’estator: l’usuari selecciona la
densitat màxima de l’estator ja que té influencia en el càlcul de la secció
dels conductors (i per tant en el diàmetre mínim dels conductors que més
endavant elegirà l’usuari). Juntament amb la densitat, la intensitat de
l’estator i el nombre de branques en paral·lel defineixen la secció mínima.

•

Densitat de corrent màxima a les barres del rotor: en aquest cas el valor
que introdueix l’usuari té efecte quant es calcula la densitat de corrent del
rotor que està en funció de la secció de les ranures rotòriques i la
intensitat del rotor.

3.4. Paràmetres
que
influeixen
compliment de les condicions

en

el

En aquest apartat es mostren els principals paràmetres que influeixen en el
compliment de cada condició amb la finalitat de ser una ajuda per l’usuari i, sota
el seu criteri, mostrar les possibles variables que es poden modificar per variar
els paràmetres responsables de fer complir alguna de les condicions.
A continuació es mostra l’algorisme amb que calcula el quadre Sobre els
conductors de la figura 26:
Primer l’usuari elegeix el nombre de branques en paral·lel, a.
Seguidament es calcula el nombre mínim de conductors:

-. = 2/0 .(
1

(

(4)

•

m: nombre de fases, en aquest cas trifàsic

•

Ns: nombre d’espires. En aquest punt el procediment de càlcul ja la
calculat de forma aproximada en funció de la caiguda de tensió i de la
inducció màxima a l’entreferro.

•

Qs: nombre de ranures de l’estator

En aquest punt es dona a l’usuari l’opció d’elegir el nombre de conductors
desitjat.
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Seguidament es torna a calcular i es mostra a l’usuari el nombre d’espires ja que
aquest varia si s’elegeix un nombre de conductors per ranura diferent al mínim.

2 =

.( 34(
567

(5)

Cal tenir present que el nombre mínim de conductors per ranura és proporcional
al de branques en paral·lel.
En el següent quadre es mostra a l’usuari els paràmetres principals que cal variar
per modificar les variables de les diferents condicions mantenint el nombre de
branques en paral·lel constant.
Condició

Factor d’ocupació

Paràmetres no
constructius

Condició per una planxa
alternativa

Nombre de conductors

Planxa amb una secció de les
ranures de l’estator superior

Diàmetre del conductor

Densitat de corrent
del rotor

Nombre de conductors

Inducció màxima a
les corones

Nombre de conductors

Inducció màxima a
les dents

Nombre de conductors

Pas d’escurçament

Pas d’escurçament

o amb un nombre major de
ranures
Planxa amb una secció de les
ranures del rotor superior o
amb un nombre major de
ranures
Planxa amb un ample de
corona més gran
Planxa amb un ample de dent
més gran o amb un nombre
major de ranures

Altres paràmetres podrien provocar directament un canvi de planxes des del inici
de l’algorisme, com per exemple canviar el nombre de pols o el valor de l’esforç
tangencial.

3.5. Introducció de planxes al fitxer de la base
de dades
Les dades de les planxes es guarden a un fitxer de text amb columnes separades
per tabulacions.
Per tal de poder introduir més planxes a la base de dades es proporciona un
fitxer Excel anomenat datos.xls, emmagatzemat al directori PyMotor, que conté
una taula similar a la que es mostra a la pestanya Elecció de planxes si s’elegeix
l’opció de Planxes de la base de dades.
L’Excel conte les explicacions necessàries en forma de comentaris al títol de cada
columna per a que l’usuari que ho desitgi pugui introduir-les sense problemes.
Els següents passos descriuen de principi a final com introduir més dades al
fitxer:
1. Obrir l’Excel i introduir les dades de les planxes a patir de les dades donades

pel fabricant.
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2. Un cop s’ha guardat l’Excel (amb format xls) les dades de les noves planxes,

aquest s’ha de tornar a guardar en format de text amb columnes
separades per una tabulació, datos.txt.
És important guardar l’Excel també en aquest format ja que aquest es el que
llegeix el programa. La funció del fitxer excel és la de facilitar la introducció
de les dades.
3. També es molt importanat canviar les comes per punts, és per això que és

recomanable mirar el fitxer de datos.txt, per confirmar que s’hagin guardat
les dades amb punts com a separador de decimals, en cas contrari, cal
canviar-ho.

ANNEXES
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CAPÍTOL 4:
AVANTPROJECTE

4.1. Memòria
4.1.1. Objectius
4.1.1.1. Objectius Globals
•

Realització d’un programari de disseny de màquines asíncrones amb
software de lliure distribució.

•

Realització d’un front-end per al disseny de màquines asíncrones amb
llenguatge Pyhton, el qual permeti l’entrada de dades necessàries per al
càlcul de la màquina, processar-les de manera adequada segons les
exigències del procediment de càlcul i com a sortides del sistema descriure
la geometria de la màquina calculada i les característiques d’aquest,
permetent el seu anàlisi.

4.1.1.2. Objectius Específics
•

Descripció del procediment de càlcul de la màquina asíncrona.

•

Programació d’un algorisme amb llenguatge Pyhton que implementi el
procediment descrit.

•

Realització d’una interfície gràfica d’usuari, GUI (del anglès graphical user
interface), que proporcionarà un entorn visual simple permetent la
comunicació entre l’usuari i el codi implementat al programa representant
la informació i accions que aquest ens permet.

•

Objectius respecte l’entrada de dades:
•

Entorn per l’entrada de dades.

•

Directori o llibreria de materials magnètics.
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•

•

Possibilitat de l’usuari d’introduir les dades dels materials que no
estiguin a la llibreria.

•

Base de dades dels models de planxes que fabrica Kienle Spiess.

•

Donar la possibilitat a l’usuari d’introduir una planxa d’altres
fabricants.

Objectius respecte les dades de sortida:
•

Entorn per l’anàlisi de les característiques de la màquina.

•

Geometria de la màquina (dimensions de la planxa adequada que
compleix les exigències del procediments de càlcul).

4.1.2. Característiques Principals del Programa de Disseny de
Màquines Asíncrones
Un cop definits els objectius que es pretenen assolir en el desenvolupament del
projecte de final de carrera, PFC, es definirà les característiques principals que es
pretenen implementar al front-end per complir amb els objectius prefixats.
En aquest apartat es descriurà l’estructura del programa i les possibilitats d’us
que oferirà a l’usuari, tant en la introducció de dades com en el procediment de
càlcul i la sortida de dades.
Cal comentar primer de tot, que en aquest apartat no es descriurà ni es
dissenyarà la interfície o entorn gràfic ni els menús ni les primitives que aquesta
haurà de tenir, sinó que s’exposarà l’estructura abstracta del front-end que es
creu més convenient, la qual estarà formada pels blocs següents:
•

Entrada de dades inicials pel disseny de la màquina: entrada de les
dades necessàries per descriure les característiques de la màquina, les
característiques dels materials utilitzats i altres dades inicials.

•

Mòdul o algorisme de càlcul de la màquina asíncrona: no ha de ser
un algorisme tancat, l’usuari ha de tenir possibilitat de modificar, elegir o
introduir els canvis necessaris mitjançant la interfície gràfica.

•

Sortida de resultats: geometria de la màquina, valors i corbes
característiques.

•

Menú d’ajuda: al menú d’ajuda s’hi haurà d’accedir a la barra d’eines
principal i en cada finestra i entorn que pugui aparèixer en el font-end on
es cregui convenient que si hagi d’accedir-hi de forma ràpida per mostrar
la informació precisa. El menú d’ajuda haurà d’explicar com es realitzen
les accions i perquè es realitzen.
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Dades inicials

Front-End
Algorisme de càlcul de
la màquina asíncrona

GUI
Usuari

Sortida de resultats

Geometria i dimensions
de la màquina calculada

Corbes i dades
característiques de la
màquina

4.1.2.1. Entrada de Dades Inicials pel Disseny de la Màquina
Totes les dades inicials estan descrites a l’annex i seran introduïdes per l’usuari
com a primer pas pel disseny de la màquina.
Les dades que inicialment introduirà l’usuari seran aquelles que defineixen les
característiques de la màquina (potència nominal, tensió i freqüència
d’alimentació, nombre de parell de pols, rendiment, nombre de fases, etc.).
Unes altres dades que l’usuari pot modificar però es mostraran per defecte seran
les relacionades amb els materials conductors de la màquina (coure i alumini), el
tipus de refrigeració, el tipus de servei...
Finalment les propietats dels materials magnètics (característiques BH i PmagB) es
podran seleccionar mitjançant la llibreria que s’inclourà. L’usuari podrà introduir
aquestes característiques si utilitza un material que no està definit a les llibreries.
Aquestes dades es guardaran en vectors o arrays les quals les llegirà el mòdul de
càlcul quan sigui convenient.

4.1.2.2. Mòdul o Algorisme de Càlcul de la Màquina Asíncrona
Tal i com està explicat a l’annex, en alguns punts del procediment s’han de
seleccionar alguns paràmetres que estan definits en taules o normes (esforç
tangencial, induccions màximes, densitats de corrent...) o serveixen per fer
suposicions inicials en el càlcul. Per tant el front-end haurà de tenir l’opció de
modificar tots aquest paràmetres utilitzant un entorn específic o finestres ja
sigui abans o duran el procediment de càlcul. A continuació es mostraran tots
aquest paràmetres que, tot i que la gran part tindran valors per defecte, han de
poder ser elegits o modificats per l’usuari:
•

Induccions màximes: a l’entreferro, a les corones i dents estatòriques i
rotòriques.
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•

Amplada de l’entreferro: l’usuari ha de tenir l’opció de seleccionar si la
màquina treballa amb un servei dur o alimentat amb un convertidor (ja
que s’augmenta un 60%).

•

Canals de ventilació: s’han d’indicar el nombre de canals de l’estator i del
rotor i l’amplada d’aquests. Per defecte serà cero.

•

L’usuari ha d’elegir el nombre de ranures per pol i fase.

•

Selecció del nombre de ranures del rotor: l’usuari tindrà la possibilitat
d’introduir aquest valor, que podrà ser el d’una de les xapes de la base de
dades del programa o d’un altre fabricant.

•

Selecció del valor suposat per la tensió induïda a l’entreferro, Em. Per
defecte serà 0,96 si es un motor o 1,04 si es un generador.

•

Selecció del diàmetre dels conductors del bobinat, que serà donat pel
programa segons la seua base de dades o definit per l’usuari.

•

Selecció del factor d’ocupació. Per defecte 0,4.

•

Definició del tipus de ranures. Si són de la base de dades del programa no
farà falta definir les seues dimensions, ja que les incorporarà el programa.
Si les xapes amb les que treballa l’algorisme són seleccionades per
l’usuari, aquest haurà de definir les dimensions de les ranures.

•

Elecció del tipus de debanats de l’estator i del rotor, amb la finalitat de
definir els factors de permeabilitat 89:; i 8< .

4.1.2.3. Sortida de Resultats
A continuació es descriuran les dades de sortida que proporcionarà el programa.
Podem diferenciar-les en tres tipus:
•

Geometria de la màquina: es descriuran totes les dimensions de la
màquina. Aquestes seran les d’una xapa de la base de dades del programa
o una xapa definida per l’usuari. Aquesta dada de sortida es pot considerar
com un prototip per ordenador amb l’objectiu de ser tractada en
programes d’elements finits per tal de simular el seu comportament.

•

Corbes característiques: una de les dades de sortida del programa de
disseny seran les següents corbes característiques de la màquina, a partir
de les quals es podran extraure conclusions i ser analitzades.

•
•

= = >() ; ? = >(@) ; A = >() ; cos B = >(@) ; @ = >()

Valors nominals i característics: aquest seran els següents:
•

Potència màxima, Pmàx

•

Parell nominal: Mn

•

Parell d’engegada: M1 ; M1/Mn

•

Intensitat nominal: In

•

Intensitat d’engegada: I1 ; I1/In
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•

Intensitat del rotor reduïda a l’estator: I’r

•

Intensitat de buit: Io

•

Parell màxim: Mmàx ; Mmàx/Mn

•

Rendiment nominal i rendiment màxim: ηn ; ηmàx

•

Potència de rendiment màxim: Pη(màx)

•

Balanç de potències

•

Esquema equivalent

4.1.3. Descripció del Programari Python (x,y)
En aquest apartat es descriurà
desenvolupament del programa.

el

programari

que

s’utilitzarà

en

el

Python (x,y) és un software de càlcul numèric de lliure distribució per al
desenvolupament científic i tecnològic, amb anàlisi i visualització de dades basat
en el llenguatge de programació Pyhton, les interfícies gràfiques d’usuari Qt,
l’entorn de desenvolupament integrat Eclipse i l’entorn de desenvolupament
científic interactiu Spyder.
Característiques principals de Python (x,y):
•

Registre de llibreries científiques de Python orientades a l’entorn de
desenvolupament d’eines.

•

Recol·lecció de la documentació gratuïta relacionada amb les eines de
Python(x,y).

•

Configuració d’Eclipse per treballar amb Python.

•

Proporcionar un programa d’instal·lació tot-en-un, de manera que l’usuari
pot instal·lar tots els paques i característiques o les que més li convinguin
de forma fàcil i ràpida

4.1.4. Caraterístiques del LLenguatge Python
Python és un llenguatge de programació d’alt nivell creat per Guido van Rossum
a principis dels anys 90. Té una sintaxis molt neta i afavoreix un codi llegible.
Es tracta d’un llenguatge interpretat o de script, amb tipificat dinàmic,
multiplataforma i orientat a objectes.

4.1.4.1. Llenguatge interpretat o de script
Els llenguatges d’alt nivell (C, C++, Pascal, Java, Python...) es tradueixen a codi
màquina. Aquesta traducció es pot fer de dues maneres: mitjançant un
compilador o un intèrpret. La diferencia entre aquest dos modes de funcionament
es que un compilador llegeix completament el programa del llenguatge d’alt
nivell i tradueix integrament a un codi màquina equivalent. El codi màquina
generat desprès de la compilació es pot executar tantes vegades com es desitgi
sense necessitat de traduir de nou el programa original.
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Llenguatge
d'alt nivell

Codi
màquina

Compilador

Resultat

Execució

Fig. 1: Procés de compilació
Un llenguatge interpretat en comptes d’utilitzar un compilador utilitza un
intèrpret, el funcionament del qual es caracteritza per llegir el llenguatge d’alt
nivell instrucció a instrucció i per cada una d’aquestes efectua una traducció al
codi màquina equivalent i les executa immediatament, és a dir, no hi ha un
procés separat entre la traducció i l’execució de manera que cada cop que
executem el programa l’interpret repeteix el procés de traducció i execució, ja
que ambdós són simultanis.

Llenguatge d'alt
nivell

Interpret

Resultat

Fig. 2:: Procés d’interpretació
Python és un llenguatge interpretat, amb algunes
llenguatges compilats, flexible, portable i fàcil de llegir.

característiques

dels

4.1.4.2. Tipificat Dinàmic
Quan diem que Python és un llenguatge amb tipificat dinàmic ens referim a que
no es necessari declarar el tipus de dada que conté una determinada variable.
Aquesta es determinarà en temps d’execució segons el tipus del valor que s’hi
assigni i el tipus de d’aquesta variable pot canviar si se li assigna una valor d’un
altre tipus.

4.1.4.3. Multiplataforma
Aquesta característica fa que l’interpret de Python estigui disponible en multitud
de sistemes operatius, de manera que sinó s’utilitzen llibreries especifiques d’una
determinada plataforma el nostre programa podrà funcionar en diferents
sistemes.

4.1.4.4. Orientat a Objecte
L’orientació a objectes es basa en la unió de dades i processament en un entitat
anomenada objecte, que a la vegada es relaciona amb altres objectes, és a dir,
l’execució del programa consisteix en una sèrie d’interaccions entre ells.

4.1.4.5. Altres Característiques
•

Llenguatge
uatge expressiu i compacte.

•

Sintaxi elegant i fàcilment llegible en comparació amb altres programes.

•

L’entorn d’execució de Python detecta molts errors de programació que
escapen del control dels compiladors i proporciona la informació apropiada
per detectar-los
los i corregir-los.
corregir
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•

Manipulació senzilla de dades.

•

Python també es caracteritza per incorporar una extensa llibreria amb
multitud de funcions amb la possibilitat de poder incorporar-ne d’altres.

Aquestes característiques faciliten la traducció de mètodes de càlcul a Python.
A més a més de totes aquestes característiques, cal afegir que l’intèrpret de
Python és gratuït, de manera que compleix una dels objectius marcats.
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4.2. Procediment
asíncrona

de

càlcul

de

la

màquina

4.2.1. Introducció
El procés de disseny d’una màquina, en general, és un procés d’iteracions. Els
primers passos en el disseny tenen la finalitat de definir la geometria del motor,
és a dir, les dimensions de la màquina. Després es fa el disseny elèctric i
finalment el sistema de refrigeració. Si el disseny no compleix amb el rendiment
definit inicialment a causa de l’escalfament de la màquina provocada per les
pèrdues s’haurà de pensar en seleccionar un altre sistema de refrigeració més
eficient, tornar a la fase inicial del disseny per augmentar les dimensions de la
màquina o a la fase de l’elecció de materials per tal d’elegir-n’hi d’altres amb
millors qualitats per tenir menys pèrdues i evitar sobredimensionar la màquina.

Figura 45: principals dimensions de la màquina asíncrona
Dr: diàmetre exterior del rotor [m]
Dri: diàmetre interior del rotor [m]
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Ds: diàmetre interior de l’estator [m]
Dse: diàmetre exterior de l’estator[m]
hyr: amplada de la corona rotòrica [m]
hys: amplada de la corona estatòrica [m]
hdr: alçada ranura del rotor [m]
hds: alçada ranura del estator [m]
δ: amplada de l’entreferro [m]
Principals punts del procés de disseny de la màquina asíncrona:
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1.-Dades inicials
2.-Determinació de l'esforç tangencial, σtan
3.- Dimensionament del rotor: χ, Dr i l'
4. Amplada de l'entreferro, δ, i longitud total, l
4.5.- Selecció dels debanats, definició del nombre de ranures, Qs, Qr .
6.- Definició de la inducció a l'entreferro, Bmax, δ i de la capa de corrent, A
7.- Calcul del nombre d'espires Ns, del factor de bobinat kw , selecció de αi 1 i càlcul
aproximat de la fem induida Em.
8.
8.-Nombre
de conductors per ranura zQs i nou Ns.
9.- Definció de la nova inducció Bmax, δ.
10.-Dimensionament
Dimensionament de les ranures del rotor i l'estator i elecció d'una planxa
adequada.
11.- Tensions magnètiques sobre les dents del rotor i l'estator

12.- Tensió magnètica a l'entreferro, factor de saturació i definició del nou factor αi2
13.- Comprovació de la inducció màxima a les corones estatòriques i rotòriques i
tensió magnètica en elles
14. Tensió magnètica total i corrent magnetitzant
14.15.- Resistència de l'estator i del rotor reduïda a l'estator
16. Inductància i reactància de magnetització
16.17.- Càlcul de les inductàncies i reactàncies de dispersió

18.- Càlcul de les pèrdues en el ferro i de les pèrdues mecàniques

19.- Determinació del circuit equivalent, el blanç de potències, les característiques
nominals i d'altres d'interes (FP, rendiment, M=f(N), ...)

Figura 46: principals punts del disseny de la màquina asíncrona
asíncron
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4.2.2. Dades Inicials
Començarem per definir les dades inicials:
Potència nominal:
•

Motors asíncrons: potència nominal a l’eix, PN [W]

•

Generadors asíncrons: potència elèctrica de sortida o potència nominal, PN
[W]. Els generadors d’inducció prenen energia reactiva de la xarxa d’acord
amb el factor de potència. En cas que treballin com a generadors aïllats
serà necessari una bateria de condensadors per subministrar la potència
reactiva que necessiti (o el que es el mateix, que els condensadors
consumeixin l’energia reactiva que produeix el generador). Físicament
aquesta potència reactiva serveix per mantenir el camp magnètic de
l’estator, ja que la màquina asíncrona no posseeix un circuit d’excitació
independent (com es el cas dels generadors síncrons).

Velocitat nominal en nN [rps] o [rpm] o ΩN [rad/s]
Nombre de parell de pols p
Freqüència nominal fN [Hz]
Tensió nominal VN, tensió de fase Vsph= VN/3
Nombre de fases m
Factor de potència estimat, cosφ
Rendiment η
Permeabilitat en el buit
Elevació de la temperatura del bobinat, Θ
Dades relacionades amb el coure:

Conductivitat del coure a 20ºC: CDE5"°D = 57 ∙ 10 G⁄0
Densitat del coure: IDE = 8960 JK⁄0

Coeficient de temperatura del coure: LDE : 3,81 ∙ 10
Dades relacionades amb l’alumini:

Conductivitat de d’alumini a 20ºC: CN95"°D = 37 ∙ 10 G⁄0

Densitat de d’alumini: IN9 = 2700 JK⁄0

Coeficient de temperatura de d’alumini: LN9 : 3,7 ∙ 10
Factor d’apilament, kFe=0,97

Densitat del ferro: IO: = 7600 JK⁄0

Tipus de servei o cicle de treball (S1-S9)
Tipus de carcassa i estructura de la màquina
Classe tèrmica
Tipus de refrigeració
Propietats del material magnètic
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Característica B=f(H)
Característica Pmag=f(B)
Normes aplicades en el disseny de la màquina
Condicions econòmiques
Fabricació
En la taula següent es mostren els rangs definits empíricament del corrent i la
densitat de flux, els quals es poden utilitzar com a base per seleccionar els
paràmetres de la màquina.
Taula 3: densitat de flux permès al circuit magnètic segons les normes
de màquines elèctriques

Taula 4: Valors eficaços permesos de densitat de corrent J i densitat
lineal de corrent A per a diferents tipus de màquines.
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Taula 5: esforç tangencial σFtan calculat a partir dels valors de les
taules 1 i 2. Els tres valors d’esforç han estat calculats amb la mínima
densitat lineal de corrent i densitat de flux, amb els seus valors mitjos i
amb els valors màxims. Es consideren distribucions sinusoïdals per la
densitat de flux i densitat lineal de corrent.

4.2.3. Esforç Tangencial
Per començar el procediment de càlcul que determinarà les dimensions
apropiades de la màquina, calcularem l’esforç tangencial adequat pel nostre tipus
de màquina:

COP6! = COP6!(P6QE96P)

RST'
",U

(6)

L’esforç tangencial tabulat l’obtindrem de la taula 3. Aquests valors depenen de
la densitat de corrent, la capa de corrent i la inducció al circuit magnètic i al
entreferro. Aquest punt de partida ens permet començar a treballar amb valors
que aproximadament desitgem, depenen de les característiques que voldrem que
tingui la màquina.
Aquest esforç tangencial produeix el parell de la màquina quant s’actua sobre la
superfície del rotor.

4.2.4. Dimensions del Rotor
L’esforç tangencial ens serveix com a punt de partida pel disseny de la màquina
ja que amb ell es pot començar a definir les dimensions del rotor. A més a més,
serà necessari estimar el parell nominal a partir de la velocitat nominal estimada,
nn. Caldrà tenir en compte també que la relació entre la longitud equivalent del
rotor i el diàmetre s’haurà de mantenir de forma estricta.
A partir del següent procediment de càlcul obtindrem les principals dimensions
del rotor.
Començarem calculant el volum del rotor a partir de la següent formula:
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On:

V = COP6! WX GX = COP6! Y

Z[\ ^
]
5

= 2COP6! _X

(7)

Dr= diàmetre exterior del rotor
l’=longitud equivalent del rotor
Si el parell nominal estimat a partir de nn és:

V=

Per tant, el volum del rotor és:

`

'
5a '

(8)

bc

_X = 5e

d

fgh'

(9)

La relació entre el diàmetre exterior del rotor i la longitud equivalent, χ, en les
màquines asíncrones aquesta relació bé donada per:
9^

Z[

= i ≈ 5$ mkl

(10)

_X = n oX5 ] ^

(11)

oX = p a∙r[

(12)

a

Per tant, tenint en compte el volum del cilindre:
a

i la relació χ=l’/D trobem les equacions que ens defineixen el diàmetre del rotor i
la seva longitud:
m

n∙q

] ^ = i ∙ oX

(13)

A partir dels resultats obtinguts i avanç de seguir el procediment de càlcul, cal
seleccionar unes mesures de diàmetre comercials, proporcionades per qualsevol
subministrador de planxes.

4.2.5. Entreferro i Longitud Total
L’amplada de l’entreferro està en funció de la potència de la màquina i depèn del
nombre de parells de pols, és calcula a partir de les següents equacions
empíriques:

s=

s=

",5t","u∙`c,v
u"""

",uUt",""∙`c,v
u"""

%w l = 1

%w l > 1

(14)
(15)

Cal tenir present les següents consideracions que poden fer variar el valor
obtingut anteriorment:
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•

L’entreferro més petit que permet la tecnologia actualment és de 0.2mm.
Cal tenir en compte que l’amplada de l’entreferro influeix en la ventilació.

•

En màquines amb un servei dur i les que estan alimentades amb un
convertidor de freqüència l’entreferro s’incrementa un 60%.

El valor obtingut s’acostuma a arrodonir, segons el seu ordre de magnitud, de
manera que aconseguim una millor ventilació tenint en compte que l’amplada
sigui coherent amb les panxes que s’elegeixen.
Un cop conegut el valor de la llargada de l’entreferro podem calcular el diàmetre
interior de l’estator:

ox = oX + 2 ∙ s

(16)

Si hi ha canals de ventilació s’hauran de tenir en compte les obertures d’aquest
en la longitud total de la màquina.
Per tenir en compte els canals de ventilació s’utilitzarà el factor de reducció de
l’obertura de la ranura de ventilació, que segons les diferents configuracions:

Figura 47: (a) els conductes de ventilació a l’estator i al rotor es
troben oposats en la mateixa posició, (b) els conductes de ventilació del
rotor i l’estator estan en diferents posicions.
e) Conductes de ventilació solament en rotor o estator:

z{ = |/W}~/ 5 −
5

a

Q

5
Q

5

]p1 + 5   =
Q




t 

(17)

Ample equivalent dels conductes de ventilació:

{: = z{ {

(18)

] = ] ^ + { {: − 2 ∙ s

(19)

La longitud total de la màquina:

f) Mateix nombre de conductes de ventilació en el rotor i l’estator en posició
oposada:
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z{ = |/W}~/
5

a

Q( tQ[
5

−

5

Q( tQ[

5

Q tQ
]p1 +  ( [   =
5

( [

 
t ( [

(20)

Ample equivalent dels conductes de ventilació:

{: = z{ {

(21)

] = ] ^ + { {: − 2 ∙ s

(22)

La longitud total de la màquina:

g) Diferent nombre de conductes de ventilació en el rotor i en l’estator:

z{ = a |/W}~/ 5 − Q
5

Q(

5

(

5

Q(
]p1 +  5
 =
5

[
[
z{X = a |/W}~/ 5
− Q ]p1 +  5
 =

5

Q

5

Q

[

(

(23)

[

(24)


t (

t [

Ample equivalent dels conductes de ventilació:

{: = z{ { ; {:X = z{X {X

(25)

] = ] ^ + { {: + {X {:X − 2 ∙ s

(26)

La longitud total de la màquina:

4.2.6. Bobinats de l’Estator i del Rotor

Comencem elegint el nombre de ranures per pol i fase, q.
Calculem el pas de bobinat:

=

4

$ =  $

 = 




(27)
(28)

El nombre de ranures del estator serà:

El pas de ranura del estator:

x = 2 ∙ l ∙ 0 ∙ 

(29)

E = Y ∙ .(

(30)

$ = Y ∙ 5$(

(31)

Z



El pas polar del estator:

Z

Selecció de les ranures del rotor. Es farà d’acord amb les següents taules, a
partir de les quals seleccionarem el nombre de ranures del rotor, X :
- 53 -

Josep Roma Pàmpols

Taula 6: Selecció del nombre de ranures. Només les combinacions sense marca són
opcions segures. Existeixen inconvenients per les altres combinacions. -, parells
perjudicials en frenada amb corrent de sentit contrari. +, parells perjudicials a velocitats
positives. x, vibracions mecàniques perjudicials. ○, parells síncrons perjudicials en la
parada.

Taula 7: Selecció del nombre de ranures. Només les combinacions sense marca són
opcions segures. Existeixen inconvenients per les altres combinacions (les mateixes que
en la taula anterior).

Taula 8: Nombre de ranures recomanat per rotor amb ranures
inclinades.
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El pas de ranura del rotor serà:

EX = Y ∙ .[
Z

[

(32)

És recomana que el pas de ranura pregui uns valors situats entre 7 i 45 mm.
A partir dels resultats obtinguts i avanç de seguir el procediment de càlcul, cal
comprovar que les característiques calculades són proporcionades per qualsevol
subministrador de planxes.

4.2.7. Inducció a l’Entreferro i Capa de Corrent
La inducció a l’entreferro esta relacionat amb l’esforç tangencial seleccionat al
inici del procediment de càlcul. A partir de les taules 1 i 3 podem seleccionar el
valor de l’amplitud del primer harmònic de la inducció a l’entreferro u , que
prendrà un valor que pot variar segons la taula 2 entre 0,7 i 0,9 T. És considera
el primer harmònic ja que es suposa que els altres són insignificants respecte el
primer, de forma que es podria considerar que la inducció a l’entreferro és
sinusoïdal. A partir d’aquesta suposició podem calcular la capa de corrent en
valor eficaç:

COP6! =

  N
}%B
5

=

=

  N
}%B
√5

√5∙efgh'
  ∙RST

(33)
(34)

Cal comprovar que els valors obtinguts estan conformes amb els que es mostren
en la taula 2, que per una màquina asíncrona el valor de la capa de corrent varia
entre 30 i 65kA/m.

4.2.8. Nombre d’Espires en els Debanats d’una Fase de
l’Estator
El nombre d’espires de l’estator es calcularà a partir de la següent expressió:

2 = 

√5
  9^
  

- 55 -

(35)

Josep Roma Pàmpols

On la Em, tensió induïda a l’entreferro, l’obtindrem a partir de la tensió U
d’alimentació, multiplicant-la per una constant de valor:
•

•

Si és un motor:

Si és un generador:

7 = (0,94 − 0,98)

√

7 = (1,03 − 1,06)

√

(36)

(37)

El factor de bobinat J;¡ representa el conjunt de característiques del bobinat que
fa disminuir la fem induïda, on ν ens indica l’harmònic per qual calculem aquest
factor. Per determinar-lo haurem de tenir en compte les següents factors:
•

Factor de distribució: representa la diferencia de fase entre les fems
parcials de cada bobina. Les bobines es distribueixen en ranures al llarg de
la perifèria per la qual cosa les fems de cada bobinat estan desfasades i la
seua suma no és aritmètica sinó vectorial. Aquest factor es defineix com:

J¢¡ =
•

¥¦§
¨
\
¦§
©£!¤¡ ¨
\

£!¤¡

ª
¨
\
4
ª
£!¤¡ ¨

4

5£!¤¡

(38)

Factor de pas o d’escurçament: Per eliminar harmònics, en les
màquines elèctriques, els debanats no acostumen a ser diametrals, de
manera que se’ls escurça el pas un angle elèctric determinat. Es calcula
com:

J$¡ = %w «¬
•

=

a

45

 = %w «¬ 

<a


5



(39)

Factor d’inclinació: En les maquines asíncrones, amb la finalitat de
reduir els harmònics, les barres del rotor estan inclinades un angle α
concret respecte les de l’estator. El calcularem a partir de la següent
expressió:

J©¡ =

¦
\

£!¤¡ ¨
¡

¦
\

=

( ª

® \
( ª
¡
® \

£!«¡

(40)

Sent s la inclinació mesurada com la longitud de l’arc donat per L = %Y⁄$ .

Un cop definit cada un dels factors estem en condicions de calcular el factor del
bobinat:

J;¡ = J$¡ J¢¡ J©¡ = %w «¬ 

<a


5

∙

ª
¨
\
4
ª
£!¤¡ ¨

4

5£!¤¡

∙

( ª

® \
( ª
¡
® \

£!«¡

(41)

Finalment ens queda definir el valor del coeficient amb el qual calculem el valor
mig de la inducció, L£ , que inicialment considerant una inducció sinusoïdal a
l’entreferro serà de:
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L£ =

5

a

(42)

4.2.9. Nombre de Conductor per Ranura
Primerament escollirem el nombre de branques, a, amb paral·lel.
Seguidament calcularem el nombre de conductors totals de l’estator:

-. = 2/0

1(
.(

(43)

De manera que és molt possible que el nombre de conductors calculats s’hagi
d’arrodonir cap al nombre desitjat més proper.
A continuació s’ha de calcular novament el nombre d’espires en el debanat d’una
fase de l’estator, ja que aquest canvia per l’elecció del nombre de conductors
adequat. Per tant:

2 =

.( 34(
567

(44)

4.2.10. Nova Inducció

L’arrodoniment del nombre de conductor -. influeix en la inducció. El factor de
saturació L£ ha de ser comparat amb l’ obtingut en el punt 13, i si són diferents
dins un interval concret s’itera fins el valor desitjat. El valor inicial és 2/π. En
aquest punt haurem de inserir el valor trobat al punt 13: L5£ .
La nova inducció serà:

√5
 = 1  

(

   9^

(45)

4.2.11. Dimensions de la Ranura Estatòrica i Rotòrica
Per dimensionar les ranures estatòriques i rotòriques podem fer-ho de dues
maneres:
•

Dimensionar les ranures estatòriques i rotòriques tenint en compte la
secció dels conductors per ranura i la secció de la barra que calculem.

•

Elegint les planxes amb unes seccions adequades proporcionades per un
fabricant i comprovar a partir dels factor d’ocupació si les panxes
seleccionades tenen la secció suficient per poder contenir els conductors
que hem calculat i la secció de la barra que es calcularà en aquest
apartat. En aquestes notes seguirem aquest procediment per tal de
treballar amb planxes comercials.

El primer pas és elegir la inducció límit a les dents de l’estator i el rotor. La taula
1 ens indica en valor màxim.

w¯°}}wó / ]²% ¯²~% ¯² ] ^ ²%~/~W: ¢6$$ = 1,4 − 2,1 V
w¯°}}wó / ]²% ¯²~% ¯²] W~W: ¢6$$X = 1,5 − 2,2 V
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4.2.11.1.

Dimensions de la Ranura de l’Estator

Per dimensionar la ranura de l’estator seguirem el següent procediment de càlcul
per tal d’elegir una planxa comercial amb ranures adequades per cada cas.
Per determinar la ranura adequada en cada cas hem de començar calculant el
corrent de l’estator. Per fer-ho haurem de tenir en compte les dades inicials
següents: la potència nominal, la tensió de fase, el factor de potència, el
nombre de fases i el rendiment. Segons és tracti d’un generador o d’un motor
tenim que:
•

Per al càlcul de la intensitat de l’estator d’un motor haurem de tenir en
compte la potència elèctrica als borns de la màquina a partir de les dades
inicials de la potència nominal a l’eix i el rendiment:

A = 7³q

`

(´ RST

•

(46)

Si es tracta d’un generador, la dada inicial de la potencia nominal serà la
potencia elèctrica en borns de la màquina, per tant no farà falta tenir en
compte el rendiment en el càlcul del corrent de l’estator, per la qual cosa:

A =

`

7q(´ RST

(47)

Seguidament haurem d’elegir el valor de la densitat de corrent de l’estator amb
la finalitat de calcular la secció dels conductor. La densitat de corrent segons la
taula 1 per les màquines asíncrones es troba entre els següents valors:

µ9í7£P, = (3 − 8)10 7\
N

^
Per tant la secció calculada del conductor GRS!¢
serà:

^
GRS!¢,
= 6¸

·(

¹íg,(

(48)

(49)

A continuació calculem el diàmetre del conductor:
^
¯RS!¢,
=p

½
nxº»'¼,(

a

(50)

A partir del diàmetre calculat haurem d’elegir un conductor aïllat específicament
per a bobinat amb un diàmetre normalitzat d (que serà immediatament superior
al calculat), el qual ens pot proporcionar qualsevol fabricant..
Un cop sabem el diàmetre normalitzat d, hem de tornar a calcular la secció del
conductor Scond, la densitat de corrent J, ja que aquest variaran amb el diàmetre
normalitzat elegit:

GRS!¢, =
µ =

·(

a¢\
n

6xº»'¼,(

A continuació calcularem l’àrea ocupada pels conductor d’una ranura:
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GDE = -. GRS!¢,

(53)

Un factor important a tenir en compte és el factor d’ocupació kCu el valor màxim
del qual serà de 0,4.
Un cop elegit el factor d’ocupació màxim kCu,smàx el següent pas és comprovar
que la secció de les ranures de l’estator de la planxa elegida compleixin la
següent condició:

JDE, =

x¾§(

x[h'§[h

=

34( xº»'¼,(
x[h'§[h

; JDE, 7àÀ > JDE,

(54)

Si no es compleix aquesta condició caldrà elegir una planxa amb una secció de
ranura del l’estator més gran.
Finalment ens queda definir les dimensions principals de la ranura elegida per a
càlculs posteriors.

Figura 48: dimensions dels diferents tipus de ranures
Dimensions per als càlculs:
bs1, hs1, hs2, hs3, hs4, bs4
Aquestes dimensions no tenen perquè ser les que ens dona el fabricant, però
tindran una forma similar a les de la fig.2, de manera que les podrem obtenir de
forma aproximada.
Ample de dent estatòric: bds
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Figura 49: Una dent de l’estator i dos ranures estatòriques amb les
seues dimensions principals on hys és l’alçada de la corona estatòrica i
l’alçada de la ranura és igual que la de la dent, hs=hd

4.2.11.2.

Dimensions de la Ranura del Rotor i l’Anell

En els motor asíncrons, el corrent del rotor reduït a l’estator és aproximadament
de la mateixa magnitud que la component real del corrent de l’estator, ja que els
corrents magnetitzants només hi són a l’estator:

AX^ = A }%B

(55)

A continuació calcularem la relació de transformació per l’harmònic fonamental
entre el rotor i l’estator:

JX:u =

57( 1(
.[

(56)

Sabent la relació de transformació i el corrent del rotor reduït a l’estator podem
calcular el corrent de les barres:

AQ6X = AX^ ∙ JX:u

(57)

µQ6X = Áh[ < µP6QE96¢6

(58)

A partir de la secció de les ranures de la barra donades pel fabricant, Sbar, i
considerant un factor d’ocupació de les barres del rotor kAl,r=1, calcularem la
densitat de corrent de les barres amb la finalitat de comprovar si el resultat
calculat és coherent amb les magnituds de densitat de corrent donades a la taula
2:
·

ÂÃÄ

Que segons la taula 2 i depenent del material de les barres del rotor:

/WW²% ¯²] W~W ¯² }°W² → µDE = (3 − 8) ∙ 10
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/WW²% ¯²] W~W ¯′/]°0ww → µN9 = (3 − 6,5) ∙ 10


05

Seguidament calcularem la intensitat de l’anell a partir de la següent expressió:

AX£!Ç =

·h[
¦
5£! §[
\

; LEX =

5a$
.[

(59)

En aquests moments estem en condicions d’obtenir la secció de l’anell definida a
partir del corrent de l’anell i la densitat de corrent:

GX£!Ç = ¸

·['È

(60)

['È

Finalment definirem les dimensions de la ranura del rotor:
br1, hr1, hr2, hs4 hs5, bs4,
Aquestes dimensions no tenen perquè ser les que ens dona el fabricant, però les
podrem obtenir de forma aproximada.
Ample de dent rotòric: bdr

Figura 50: dimensions de la ranura rotòrica
A partir de les dimensions que defineixen la ranura podem calcular la secció de la
ranura:

GN9X = G9SP = 

Qv[ tQÉ[
5

5
 ∙ ℎX + U X
+
a

Q[ tQv[
5

 ∙ ℎ5X

(61)

4.2.12. Tensió Magnètica Sobre les Dents del Rotor i
l’Estator
En aquest apartat s’explicaran dos procediments per obtenir la tensió magnètica
sobre les dents del rotor i l’estator.
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4.2.13. Procediment 1 per obtenir la intensitat de camp a les
dents
Aquest procediment consisteix en calcular el flux total a partir de la tensió
induïda, i a partir d’aquest calcular la inducció per ranura, tan del rotor com del
estator, per desprès a partir d’aquest i la corba BH (la qual és característica del
material) obtenir la intensitat de camp magnètic i comprovar que aquest valors
són coherents amb els valors límit (¢6$$ , ¢6$$X ) definits en l’apartat 10.
Començarem per calcular el flux per pol a partir de la tensió Em.

Ë =

√5∙
 1(

(62)

Si sabem que la màquina té 2p pols, el flux total serà:

ËPSP69 = 2lË

(63)

Si la superfície d’una dent és ]′ ∙ ¢ , i multipliquem pel nombre de ranures (que és
el mateix que el de dents) i tenint en compte el factor d’apilament, tenim que la
inducció total de les dents de l’estator i del rotor és:

¢ = 

Í
5$Ì

fÎ .( 9^Q¼(

;

¢X = 

Í
5$Ì

fÎ .[ 9^Q¼[

(64)

Per trobar la intensitat de camp en cada cas caldrà que a partir de les dades del
el material obtinguem la corba BH, i a partir d’aquesta trobar:

Í¢ = >(¢ )
Ï

(65)

Figura 51: representació de la corba BH

4.2.13.1.
Procediment 2 per obtenir la intensitat de camp a
les dents
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A continuació calcularem la inducció de les dents solucionant la intersecció entre
la corba BH i la següent recta definida per:
x
Í¢
¢ = ¢^ − § Ð" Ï
x¼

(66)

On:
Su: és la superfície de la ranura.
Í¢ : valor màxim de la intensitat de camp magnètic a la dent. És la component
Ï
tangencial de la intensitat de camp a la superfície que comparteixen el ferro i
l’aire. Per tant, té el mateix valor que la intensitat de camp magnètic de la
Í¢ = Ï
ÍE
ranura. Ï
Sd: és la superfície de la dent.

¢^ : valor màxim de la inducció total.

És defineix GE ⁄G¢ :

x§

x¼

=

9^§

fÎ (9! Q )Q¼

−1

(67)

Figura 52: solució gràfica a partir de la corba BH i la inducció a la dent

4.2.13.2.

Tensió magnètica a la dent

La tensió magnètica a la dent es defineix com:

On l es la longitud de la dent.

Í7,¢ = ÒÕ¼ Ó¢ ∙ ¯Ô
Ñ
"

(68)

De forma simplificada es pot calcular com:

Ñ7¢ = Ï¢ ∙ (ℎ + ℎ )
Ñ7¢X = Ï¢X ∙ (ℎX )
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4.2.14.

Tensió magnètica a l’entreferro i factor de saturació

Primerament calcularem el factor de reducció de l’obertura de la ranura de
l’estator:

z = |/W}~/
5

a

Q(
5

−

5

Q(

]p1 + 

Q( 5
5

 ≈

(


t (

(71)

A continuació obtindrem l’entreferro equivalent i el factor de Carter suposant,
com a primera aproximació, que la superfície del rotor és llisa:

ÖDu =

§

§ QÎ(

=

§

§ ×Q(

s: = ÖDu ∙ s

(72)
(73)

Seguidament calcularem el factor de reducció de l’obertura de la ranura de
l’estator:

zX = a |/W}~/
5

Q[

5Î

−

5Î
Q[

]p1 + 

Q[ 5

5Î

 ≈

[
Î

t [
Î

(74)

A continuació obtindrem l’entreferro equivalent i el factor de Carter suposant que
la superfície de l’estator és llisa:

ÖDuX = 

§

§ QÎ[

=

§

§ ×Q[

(75)

Finalment l’entreferro equivalent el calculem com:

s: = ÖDu ∙ ÖDuX ∙ s

(76)

Í7,: =  s:
Ñ
Ø

(77)

La tensió magnètica a l’entreferro la calculem a partir de la següent expressió:


c

Un cop calculats les tensions magnètiques de les dents i de l’entreferro
calcularem el factor de saturació:

J6Pu =

¼( t ¼[

Í, Î

(78)

Aquest factor l’utilitzarem per comprovar la desviació del valor mig de la
inducció, és a dir, el factor de saturació afecta al factor L£ . Com més dents
estiguin saturades, més augmentarà el factor L£ .
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Figura 53: Efecte del factor de saturació sobre el factor L£ .

A partir d’aquesta funció i del factor de saturació calculat trobem el factor L5£ , i si
és diferent al factor L£ suposat al apartat 8, haurem d’iterar a l’apartat 9 i
calcular la nova inducció amb el valor trobat en aquest apartat fins obtenir uns
valors similars.

4.2.15. Corones Estatòriques i Rotòriques
Per començar elegirem la inducció límit a les corones de l’estator i el rotor. La
taula 1 ens indica:

w¯°}}wó / ]/ }W/ ²%~/~òWw}/: 

w¯°}}wó / ]/ }WW/ W~òWw}/: 

7àÀ

X7àÀ

= 1,4 − 1,7 V
= 1 − 1,6 V

Per determinar la inducció màxima a les corones rotòriques utilitzarem les
següents expressions:

On ℎ  i ℎ
com:







Í
Ú

= 5x = 5
)(

Í
Ú

fÎ (9! Q )Õ)(

;



X

Í
Ú

= 5x = 5
)[

Í
Ú

fÎ (9! Q )Õ)(

(79)

són donades pel fabricant de la planxa elegida i el flux el calcularem

Φ7 = L5u u $ ]′

(80)

Si no es compleix amb les condicions inicials s’ha de canviar de planxa.
El valor màxim de la inducció de la corona de l'estator es pot calcular en el eix q
sense dificultat, ja que la meitat del flux passa per allí.
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Figura 54: flux de la corona rotòrica
La tensió magnètica la calcularem com:

Í Ý,Þß = cß H
Í Þß τÞß ;
U

Í Ý,Þâ = cß H
Í Þâ τÞâ
U

(81)

Calculem els diàmetres de l’estator i el rotor:

o



= o + 2(ℎu + ℎ5 + ℎ + ℎn + ℎ ) + ℎ
o: = o

On:

o

X

= [oX − ℎ



X





=



+ℎ



aZ)(
5$

− 2(ℎuX + ℎ5X + ℎnX )]

X

=

aZ)[
5$



(82)
(83)

(84)
(85)
(86)

En màquines de poca potència cal sumar a l’amplada de la corona rotòrica mig
diàmetre de l’eix, ja que aquest s’ha de tenir en compte pel fet que permet el
pas del flux per ell.
La constant c la trobem a partir de la següent gràfica:
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Figura 55: corba per al càlcul de la inducció a les corones
Per trobar la intensitat de camp magnètic màxim ho farem interpolant en la
corba BH:

Í
Ï

Í
Ï



X

= >(  )

(87)

= >( X )

(88)

Per trobar el coeficient c, haurem d’interpolar en la corba cBy:

} = >(  )

(89)

}X = >( X )

(90)

Un cop calculades totes aquestes dades estem en condicions de calcular la tensió
magnètica en les corones rotòriques i estatòriques.

4.2.16. Tensió Magnètica Total i Corrent Magnetitzant
Per calcular la tensió magnètica total, és a dir, la FMM, sumarem les tensions
magnètiques calculades en els apartats anteriors:

Í u = Ñ
Í7PSP = Ñ
Í7,: + Ñ
Í7,¢ + Ñ
Í7,¢X +
Θ

Í,)( t Í,)[
5

(91)

Calcularem el valor eficaç del corrent magnetitzant a partir del valor màxim de la
FMM:

Í u = 7æ( 1( √2A7
Θ
a$
A7 =

4.2.17.

Í ( a$
ç

√57æ( 1(

Resistència de l’Estator
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La resistència dels debanats de l’estator està en funció de la longitud del
conductor, el nombre de branques en paral·lel i la secció.
Primerament calcularem de forma aproximada la longitud mitjana d’una espira:

]6{ ≈ 2] + 2,4 + 0,1 = 2] + 2,4 $ + 0,1

(94)

]6{ ≈ 2] + 2,8 + 0,4 = 2] + 2,8 $ + 0,4

(95)

¾§\cº¾
CDE = uté∙

(96)

On l és la longitud del estator de la màquina i  és el pas del bobinat. Per
màquines elèctriques amb bobinats prefabricats, és valida la següent
aproximació:

A continuació calcularem la conductivitat del coure a la temperatura màxima
permesa als debanats a partir de l’augment màxim permès, Θ:
e

¾§

Finalment calcularem la resistència DC de l’estator:

ê = e

1( ∙9h

¾§ ∙6∙xº(

4.2.18.

(97)

Resistència del Rotor Reduïda a l’Estator

La resistència del rotor està en funció de la longitud i la secció de les barres i de
l’anell així com de la conductivitat del material a la temperatura màxima
permesa de treball, definida a partir del increment de temperatura:
\cº¾
C = uté∙

e

La resistència de les barres es calcula com:

êQ6X = e

(98)

9

xh[

(99)

Suposem que l'anell final té la mateixa altura que la barra del rotor (h4+h2) i es
troba a una profunditat de h1. De tal manera el diàmetre mig es:

I la longitud:

oX£!Ç = oX − 2 ∙ ℎuX +
]X£!Ç = Y

Z['È
.[

Õ\[ tÕv[
5



(100)

(101)

La resistència de l’anell la calcularem a partir de la secció calculada en l’apartat
10, de manera que:

êX£!Ç =
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êX = êQ6X +

ë['È

5∙£!

ª \

4[

(103)

Per calcular la resistència del rotor reduïda a l’estator primer haurem de calcular
el següent factor:

I¡ = 7( ì1
7

1( í(

[ (¥í[ í[

[

5

î

(104)

Que per màquines amb rotor d’esquirol es simplifica en la següent expressió:

I¡ =

ì

n7( 1( í(
.[

(¥í[

5

î

(105)

El factor de d’inclinació de la ranura es calcula tal i com s’indica en l’apartat 7,
que es recorda a continuació:

Ö©¡ =

£!«¡

((¥ ª

® \
((¥ ª
¡
® \



(106)

Sent %© la inclinació de la ranura mesurada com la longitud de l’arc L = %Y⁄$ ,
que es pot expressar com:

%© = Y .(
Z

(

(107)

Un cop calculat els paràmetres anteriors podrem calcular la resistència del rotor
referida a l’estator:

4.2.19.

ê′X = I¡ ∙ êX

(108)

Inductància i Reactància de Magnetització

Per començar a calcular la inductància de magnetització primer definirem
l’entreferro efectiu com aquell entreferro que també té en compte la reactància
del ferro i es calcula a partir de la següent proporció:

s:# =

Í
ç
Í, Î

=

Îï
Î

Í
Í
ð
ð
Í, Î t Í,¼( t Í,¼[ t ,)( ,)[
\
Í, Î

(109)
∙ s:

(110)

Un cop hem calculat l’entreferro efectiu podem procedir al càlcul de la
inductància de magnetització:

ñ7 = a\ $ Ð" ]′(J;u 2 )5
57

Îï

(111)

De manera que la reactància de magnetització és:

ò7 = ñ7 ∙ ó
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4.2.20.

Inductància i Reactància de Dispersió en l’Entreferro

La força contraelectromotriu del entreferro de la màquina s’indueix a la
inductància de magnetització Lm de la màquina com a resultat de la component
fonamental de la inducció del entreferro. A causa dels espais de les ranures, es
provoquen harmònics en la inducció, que causa que part d’aquesta no s’utilitzi
per induir la fem a la inductància de magnetització. La inductància de dispersió
de l’entreferro (és a dir, la inductància de dispersió dels components harmònics)
té en compte aquest efecte.
Començarem calculant la inductància de dispersió de l’estator. Per fer-ho primer
hem de calcular el factor de dispersió estatòric, que es la proporció entre la
inductància de magnetització (producte de l’harmònic fonamental de la inducció)
i la inductància de dispersió (provocada per la resta d’harmònics):
(õ
C = ∑ö÷tø

ö÷ø 
ö



öùu

(

5

(113)

Per calcular el factor de dispersió estatòric haurem de calcular el factor de
bobinat corresponent:
•

Factor d’escurçament:

J$¡ = %w «¬ 

<a

•



5



(114)

Factor de distribució:

J¢¡ =
On:

¥¦§
¨
\
¦§
©£!¤¡ ¨
\

£!¤¡

LE =

(115)

5a$
.(

(116)

A continuació es calcula el factor de dispersió estatòric en dues part, una
corresponent als valors positiu del sumatori i l’altra als negatius:
£!¤(ut57)∙<® ¨∙

Ju = ∑""
÷u ú

¥¦
('¤(\û)∙ §( ¨
\
¦
¥('¤(\û)∙ §( ¨
\

(ut57)∙

£!¤(ut57)∙<® ¨∙

Ju5 = ∑""
÷u ú

5

ü

(117)

¥¦§(
¨
\
¦
¥('¤(\û)∙ §( ¨
\
('¤(\û)∙

(ut57)∙

C = Ju + Ju5

5

ü

(118)

(119)

En les màquines asíncrones de gàbia d’esquirol, aquesta amorteix els harmònics,
de manera que la inductància de l’entreferro és menys important per la qual cosa
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apliquem un factor de reducció degut a la presència de barres rotòriques
d’aproximadament 0,8:

ñ = 0,8C ñ7

(120)

ò = ñ 2Y>

(121)

I la reactància de dispersió de l’estator:

Per calcular la inductància i la reactància de dispersió rotòrica primer calcularem
el factor de dispersió rotòrica a partir de la següent expressió:

CX = ∑R



º4[
tu


Inductància referida a l’estator:

Reactància referida a l’estator:

4.2.21.

u

\

$ 5

≈ .  ∑ R R \ =
[

u

a\


$ 5

. 
[

(122)

ñ′X = CX ñ7

(123)

ò′X = ñ′X 2Y>

(118)

Inductància i Reactància de Dispersió a les Ranures

Aquesta inductància està en funció de diversos factors: el tipus, forma i
dimensions de la ranura que influeixen en la permeabilitat magnètica de la
ranura, en els tipus de bobinat (de simple capa o de doble capa), el pas del
bobinat, el nombre de bobines, etc...
A continuació es mostra el procediment de càlcul per la inductància i reactància
de dispersió de les ranures del rotor i l’estator.

4.2.21.1.
Inductància i Reactància de Dispersió a les Ranures
de l’Estator
Per començar el procediment de càlcul haurem de definir el factor de
permeabilitat de la ranura, el qual està en funció de les característiques de la
ranura i el tipus de bobinat.

Si el bobinat és de doble capa definirem la quantitat de pas escurçat, ý, donat
per:

ý = 1 − 

(124)

Ju = 1 − u ∙ ý

(125)

Amb el qual definirem els factor k1 i k2:

þ

J5 = 1 − n ∙ ý


(126)

En la següent figura es mostra les principals magnituds per definir una ranura
amb un bobinat de doble capa:
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Figura 56: Dimensions d’una ranura amb un debanat de doble capa.
En la figura si defineix J0 i Ju, que representen les densitat de corrent de
les espires de la capa superior i inferior, que seran diferent si
representen bobines de diferent fase.

Un cop calculat els factors anteriors procedim al càlcul del factor de permeabilitat
de la ranura, que depèn de la forma d’aquestes definides a la fig.2, de manera
que:
•

Pel tipus de ranura a, b, c, d i e, es defineix:

8E = Ju ∙
•

Õv( Õ^(
∙Qv(

+ J5 ∙ Qm( + Q( + Q
Õ

I pel tipus de ranura f, g i h:

8E = Ju ∙

Õ

v(

Õv( Õ^(
∙Qv(

+ J5 ∙ 

Õ(
Q(

Õ\(

v( Q(

(

] Qv(  + n∙Q(

+ 0,66 +

Q

(

Õ^(

n∙Qv(

Õ^

v(

(127)

(128)

En cas de que els debanats siguin de doble capa, utilitzarem les mateixes
expressions anteriors amb h’=0 i els factors k1=k2=1.
Un cop calculat el factor de permeabilitat calcularem la inductància de dispersió
de les ranures del rotor:

ñE =

I la reactància corresponent:

n7
.(

Ð" ]′25 8E

òE = ñE 2Y>

(129)

(130)

4.2.21.2.
Inductància i Reactància de Dispersió a les Ranures
del Rotor
Utilitzarem un procediment de càlcul similar. Utilitzarem les mateixes formules
que defineixen el factor de permeabilitat amb la diferència que el fet de tenir un
rotor amb gàbia d’esquirol suposa uns factors k1=k2=1 i una h’=0
Tenint en compte que una barra del rotor és solament un conductor, la
inductància de dispersió de les ranures rotòriques es calcula:
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ñEX = Ð" ]′-.5 8EX = Ð" ]′8EX

(131)

òEX = ñEX 2Y>

(132)

I la seua reactància:

4.2.22.

Inductància de Cap de Dents (zig-zag)

La inductància de cap de dents es calcula a partir del flux de dispersió que flueix
per l’entreferro al voltant de l’obertura de la ranura, tal i com es mostra a la
fig.8. La força magnetomotriu en la ranura causa una diferència de potencial
entre les dents de costats oposats de l’obertura de la ranura, i en conseqüència
part de la FMM s’utilitzarà per produir el flux de dispersió de cap de les dents.
La inductància de cap es determina a partir del següent factor de permeabilitat:

8¢ = J5



(

tn



(



;

8¢X = J5



[

tn



[



(133)

Figura 57: flux de dispersió creat per la inductància de cap de dents
als voltants de l’obertura de la ranura

De manera que la inductància de tota una fase del debanat es obtinguda a partir
de la següent equació:

ñ¢ =

n7
.(

Ð" ] ^ 25 8¢

;

ñ¢X = Ð" ]′8¢X

(134)

I la reactància de dispersió de cap de dents:

4.2.23.

ò¢ = ñ¢ 2Y> ;

ò¢X = ñ¢X 2Y>

(135)

Inductància i Reactància de Cap de Bobina

Aquesta inductància és produeix com a resultat dels corrents que passen pel cap
de la bobina. El fet que aquests tinguin una geometria complicada i que en el flux
de dispersió hi influeixen totes les fases de la màquina dificulta molt el seu
anàlisis. Per tant utilitzarem factors de permeabilitat empírics, λlew i λw, ja que no
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resulta una inductància massa elevada i una solució acurada és matemàticament
complicada.

Figura 58: dimensions del cap de bobina i flux de dispersió
n7

ñ; =

.

2 5 Ð" ]; 8;

(136)

Calcularem de forma aproximada la longitud del cap de bobina, ]; , a partir de la
longitud mitjana d’una espira, ]6{ , i la longitud del estator, ].

]; =

9h
5

−]

:; = ]; − 2]:;

(137)
(138)

Seguidament determinarem el factor de permeabilitat del flux de dispersió de
cap de bobina:

8; =

59Î ¹Î t<Î 
9

(139)

On :; i ]:; són les longituds mostrades en la fig.14 i 89:; i 8< són factors de
permeabilitat que depenen de l’estructura dels debanats, els valors dels quals es
troben en la taula 7.
Taula 9: Factors de permeabilitat de caps de bobina en màquines
asíncrones per a diferents combinacions de tipus d’estators i rotors.
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Un cop definides les magnituds anteriors procedirem al càlcul de la inductància
de dispersió a l’estator:
n7

ñ; =

.(

25 Ð" ]; 8;

(140)

I la reactància de dispersió:

ò; = ñ; 2Y>

(141)

La inductància de dispersió de l’anell de curtcircuit de la gàbia es calcula a partir
de la següent expressió:

ñX£!Ç = Ð" 7 [$\  ¤(]Q6X − ]′ ) + ¬
.

u

(

On el factor ¬ depèn del nombre de parell de pols:

4.2.24.

¬ = 0,36 %w l = 1

;

aZ^[
5$

¨

¬ = 0,18 %w l > 1

(142)

(143)

Inductància Degut a la Inclinació de la Ranura

La inclinació de les ranures afecta el circuit magnètic de la màquina, ja que
provoca que una part del flux creat als debanats de l’estator, tot i travessar
l’entreferro, no penetra la gàbia del rotor. Aquesta part del flux pertany al flux de
dispersió i es representat per la inductància de dispersió, ñ© .
Per calcular-la ho farem a partir de la inductància de magnetització, ñ7 , calculant
primer el factor de dispersió causat per la inclinació de les ranures, C© :
5
C© = 1 − J©

ñ© = C© ∙ ñ7

4.2.25.

(144)

(145)

Inductàncies i Reactàncies Reduïdes a l’Estator

En aquest apartat es calcularan les inductàncies totals de l’estator i del rotor
reduïdes al estator.
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4.2.25.1.

On:

Inductància i reactància total de l’estator

ñe = ñ + ñE + ñ¢ + ñ; + ñ©

(146)

ñ : inductància de dispersió de l’entreferro provocada per l’estator
ñE : inductància de dispersió de les ranures l’estator
ñ¢ : inductància de dispersió de les dents l’estator

ñ; : inductància de dispersió de cap de bobina a l’estator

ñ© : inductància de dispersió deguda a la inclinació de les ranures del rotor

La reactància total del estator:

4.2.25.2.

òe = ñe 2Y>

(147)

Inductància total del rotor reduït a l’estator

La inductància de dispersió total de les barres del rotor es la suma de la
inductància de les dents i de les ranures:

ñQ6X = ñEX + ñ¢X

(148)

A partir de la inductància de les barres i de l’anell calculem la inductància total
del rotor:

ñX = ñQ6X +

['È

5∙£!

ª \

4[

(149)

A partir del factor I¡ i la inductància de l’entreferro reduïda a l’estator, obtenim
la inductància total del rotor reduïda a l’estator:

4.2.26.

ñ′Xe = I¡ ∙ ñX + ñ′X

(150)

Pèrdues en el Ferro i Mecàniques

4.2.26.1.

Pèrdues al Ferro de l’Estator

Una de les dades inicials és la característica de les pèrdues en el ferro en funció
de la inducció, Pfe(B), que el fabricant del materials ens proporciona amb
potència perduda per unitat de massa. Per tant haurem de calcular la massa de
cada un dels elements que considerem d’importància per calcular les pèrdues en
ell. Per fer-ho seguirem el següent procediment:
Volum estator:

Volum corona estatòrica:

5
_′ = n (o:
− o5 ) ∙ ]
a

_  = Y «

Z(Î 5
5

 −
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Massa de la corona estatòrica:

0

= _  JO: IO:

(153)

_9SP =  G9SP ]

(154)

_¢ = _′ − _9SP − _ 

(155)

0¢ = _¢ JO: IO:

(156)

0¢9S = JO: IO:  ¢ ℎ ]

(157)

Volum ranures de l’estator:

Volum de les dents:

Massa total de les dents:



Massa dents de l’estator (solament amb h5s i bds):

A partir de la característica Pfe(B) del material donades per unitat de massa
[W/kg] a una freqüència específica (normalment 50 HZ) i la inducció existent en
el material es pot determinar les pèrdues en el ferro,

Pfe [W/kg]

En la següent figura es mostra la característica PFe(B) d’un material magnètic.

B [T]

Figura 59: característica PFe(B) d’un material magnètic a una
freqüència especifica (normalment 50HZ

Tenint en compte els coeficients de correcció de les pèrdues al ferro:
•
•

A les dents, JO:¢ = 1,8

A la corona estatòrica, JO: = 1,5 − 1,7

Calcularem les pèrdues al ferro:
•

Pèrdues al ferro de la corona estatòrica:

@O:



= JO: 0  @O:   , 50Ï-
- 77 -

(158)

Josep Roma Pàmpols

En cas de tenir les pèrdues en una freqüència diferent o només tenim les
dades de les pèrdues P’Fe a una inducció B’ i una freqüència f’, utilitzarem
la següent expressió per calcular les pèrdues a la freqüència i inducció
especifiques:

5
)(
5
#
  
 @′O:  ^

#^

(159)

@O:¢ = JO:¢ 0¢9S @O: ¢ , 50Ï-

(160)

@O:

•



= JO: 0

Pèrdues al ferro de les dents calculat amb la massa 0¢9S :

Si es dona el cas en que no tenim la característica PFe(B) utilitzarem
l’expressió mostrada anteriorment:
5

@O:¢ = JO:¢ 0 ¢ @^ O:  ¼(½   ½ 




#

#



5

(161)

Finalment sumarem les pèrdues de la corona estatòrica i de les dents de
l’estator:

@O: = @O:



+ @O:¢

(162)

Ja que la freqüència del rotor és baixa, les pèrdues al ferro del rotor es tenen en
compte en les pèrdues addicionals.

4.2.26.2.

Pèrdues Mecàniques

Les pèrdues mecàniques són provocades per la fricció dels coixinets i la
resistència de l’aire. Aquestes pèrdues depenen de la velocitat, el tipus de
rodaments, les propietats del lubricant, la càrrega... Per simplificar el càlcul es fa
servir l’equació experimental donada per Schuisky (1960) en el que es té en
compte la fricció de l’aire i les friccions mecàniques mitjançant el factor J , donat
a la taula 8. Avanç de calcular les pèrdues mecàniques haurem de calcular la
velocitat lineal del rotor:
X

I les pèrdues:

=Y

!()'
"

oX

@ = J oX ] + 0,6$ 

(163)
5
X

(164)

L’equació anterior és valida per màquines amb un rang de velocitat normal.
Taula 10: factors experimentals de la fricció del aire i mecànica
depenen del tipus de refrigeració
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4.2.27. Circuit Equivalent
A continuació calcularem els paràmetres del circuit equivalent de la màquina
asíncrona.
Velocitat de sincronisme i velocitat a l’eix:



!

=

"#

Lliscament:

$

;

%=

Freqüència rotor:

=

"#
$

(1 − %)

"#!$
"#

(165)

(166)

>X = %>

(167)

Per avaluar l’efecte skin al rotor considerem que les barres del rotor són
rectangulars.
Primer de tot calcularem el coeficient adimensional conductor d’alçada reduïda:
ℎR = ℎ5X + ℎnX (163)

= ℎR p5 Ð" CR
u

Qº
Q

= ℎR p5 %Ð" CR 1
u

(168)

On:

ℎR : alçada real del conductor [m]

R : amplada conductor
: amplada ranura

A continuació, calcularem coeficient d’efecte skin per la resistència i la
inductància:

Jë = B( ) =

ß 5tß 5

ß 5ß 5

J = 5 ß 5ß 5
 ß 5ß 5

(169)
(170)

Seguidament calcularem la resistència i la inductància del rotor reduïda a
l’estator:
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ê′X = I¡ êQ6X J +
ñ′X = I¡ ñQ6X J +

ë['È

5∙£!

['È

5∙£!



(171)



(172)

ª \

4[

ª \

4[

I la reactància de dispersió reduïda a l’estator:

Impedància rotòrica:

ò′eX = ñ′X 2Y>

′X =

Resistència de pèrdues en el ferro:

Impedància magnetitzant:

+ ò′eX

ë^[


êO: =

Impedància total:

`fÎ

(175)

7 = ë fÎt 

(176)

 = ê + ò′e

(177)

ë

∙ 


PSP69 =  +  t^[
 ∙^


4.2.28.

(174)

\
7∙

fÎ

Impedància estatòrica:

(173)

[

(178)

Condicions nominals

Corrent estatòric:

A =  (´

(179)

7 = Ñ$Õ − A ∙ ′X

(180)

g»gh¹

Fem E:

El valor de Em obtingut s’ha de comparar amb el valor suposat a l’apartat 7 i si
difereix més d’1% al suposat s’ha d’iterar al punt 7 i suposar un altre valor de la
tensió induïda.
Corrent rotòric:

A′X = A 



 t^[

Corrent en buit:
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A" = A − A′X

Pèrdues mecàniques:

@7:R = @  
!

!'

Potència útil a velocitat nominal:

@úP£9 = 0|A |5

4.2.29.

u


(182)


ê′X − @7:R

(183)

(184)

Pèrdues, Rendiment, Factor de Potència

En aquest apartat s’obté el balanç de potències, el parell i el rendiment.
Pèrdues al coure de l’estator:

Pèrdues al coure del rotor:

Factor de potència:

Pèrdues addicionals:

Pèrdues al ferro:

Pèrdues totals:

Rendiment:

@DE = 0 ∙ (|A |)5 ∙ ê

(185)

@DEX = 0 ∙ (|A′X |)5 ∙ ê′X

(186)

cos B =

ë:(·( )
|·( |

@6¢ = 3 ∙ |A | ∙ Ñ ∙ cos B ∙ 0,5 ∙ 105
@O: = 0 ∙

(| |)\
ëfÎ

@9SPSP = @DE + @DEX + @O: + @6¢
? = `t`

`

¹»((g»g

(187)

(188)

(189)

(190)

(191)

Parell, relació entre el parell màxim i el parell nominal i relació entre el parell
d’engegada i el nominal:

V=


(

7∙(|·^[ |)\ ∙ ∙ë^[ `Îº´
5∙a∙

ï


(192)

Parell màxim, relació entre el parell màxim i el parell nominal i relació entre el
parell d’engegada i el nominal:
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max(V) ;

Ý !(d)

d'»'h¹

;

dÎ'ÈÎÈh¼h
d'»'h¹

(193)

Relació entre la intensitat d’engegada i la intensitat nominal:

A:!Ç:Ç6¢6 ;
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CAPÍTOL 5: TUTORIAL

En aquest tutorial realitzarem un exemple de disseny d’un motor mostrant les
eines bàsiques de PyMotor.

5.1. Introducció de dades
Les dades inicials de la màquina són les següents:
Tabla 1: paràmetres inicials de la màquina
Règim de treball de la màquina

motor

Tipus de debanats

doble capa

Material de les barres del rotor

coure

Material magnètic

M600-65A

Tabla 2: dades inicials
Potència

1500 W

Tensió de línea

400 V

Parell de pols

1

Freqüència

50 Hz

Factor de potència

0,83

Rendiment

0,84

Elevació de la temperatura

80 K

Ample dels aïllament

0

Factor de les friccions mecàniques

40 Ws2/m4
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Tabla 3:: esforç tangencial, velocitat nominal i lliscament
Esforç tangencial

15000 Pa

Velocitat nominal

2850 rpm

Lliscament

5%

Tabla 4: induccions i densitats màximes
Inducció màxima a l’entreferro

1,1 T

Inducció màxima a les dents de l’estator

1,6 T

Inducció màxima a les dents del rotor

1,6 T

Inducció màxima a la corona rotòrica

1,6 T

Inducció màxima a la corona estatòrica

1,6 T

Densitat de corrent màxima als debanats de l’estator
Densitat de corrent màxima a les barres del rotor

6,5 A/m
5 A/m

Les corbes característiques del material magnètic es mostren a continuació:

Figura 60: característica BH del material
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Figura 61: Característica de pèrdues al ferro

Figura 62: detall de les dades de la pestanya Introducció de dades

5.2. Elecció de la planxa
Un cop s’han introduït totes les dades podem acceptar i anar a la pestanya
Elecció de la planxes on es visualitzarà
visualitzarà el diàmetre exterior mínim del rotor.

Figura 63:
63 detall del diàmetre exterior mínim del rotor
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Per poder elegir una planxa tenim dues opcions: seleccionar alguna de les
planxes que ens mostra el programa o introduir les dades de les planxes de
forma manual. En aquest cas, elegim l’opció Planxa introduïda per l’usuari.
En la figura 65 i 66 es pot observar les dades introduïdes que descriuen la
geometria de la planxa i de les ranures.

Figura 64: tipus de ranura i dimensions de les planxes i de les ranures de l’estator.

Figura 65: tipus de ranura i dimensions de les planxes i de les ranures de l’estator.
A partir de les dades proporcionades pel fabricant s’han aproximat les dades que
se’ns mostren a les imatges que descriuen la geometria del tipus de ranura.
Un cop hem elegit la planxa que verificarem en el procediment de càlcul podem
prémer el botó acceptar i anar a la següent pestanya.

5.3. Procediment de càlcul
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Considerarem que la màquina treballa connectada a un convertidor, té un pas
d’escurçament de 5/6 i una cdt del 6 %. Les dades es mostren en la següent
figura.

Figura 66: dades d’entrada del procediment de càlcul
Un cop acceptem obtenim els següents resultats:

Figura 67: Dades d’interès i característiques dels bobinats
A continuació s’ha calculat el nombre de conductors mínims per ranura, el
nombre d’espires mínim, el diàmetre mínim i les condicions del factor d’ocupació
i de les induccions màximes. Com es pot comprovar en les següents imatges
aquesta configuració no compleix les condicions.

Figura 68: configuració que no compleix les condicions
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Figura 69: condicions del factor d’ocupació i d la densitat de corrent
del rotor que si que es compleixen

Figura 70: condicions de les corones. En aquest cas no es compleixen
i es mostra el quadre desactivat.

Figura 71: condicions de les dents. En aquest cas no es compleixen i
es mostra el quadre desactivat.

Per poder continuar amb el procediment de càlcul i obtenir els resultats s’ha de
modificar els paràmetres sobre els conductors fins obtenir una configuració
adequada que compleixi les condicions. Una possible solució es mostra la figura
següent:

Figura 72: configuració adequada per complir les condicions
A continuació es mostra els resultats obtinguts:

- 88 -

Programari de disseny de màquines asíncrones amb entorn Python

Figura 73: condicions del factor d’ocupació i la densitat de corrent del
rotor amb aquesta nova distribució

Figura 74: Condicions de les corones. En aquest cas es compleixen i
es mostra el quadre activat

Figura 75: Condicions de les dents. En aquest cas es compleixen i es
mostra el quadre activat

Un cop es compleixen les condicions podem prémer el botó acceptar i anar a la
pestanya de Resultats per visualitzar-los.

5.4. Resultats
Seguidament es mostren els resultats de les característiques nominals, de valors
màxims i d’engegada, juntament amb el balanç de potències del motor i
l’esquema equivalent obtingudes a la pestanya Esquema equivalent, Balanç de
potències, Característiques.
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Figura 76: característiques en condicions nominals

Figura 77: característiques en condicions màximes

Figura 78: característiques en condicions d’engegada

Figura 79: paràmetres de l’esquema equivalent
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Figura 80: balanç de potències
A la pestanya Geometria de la planxa trobem les característiques la planxa
assignada separades en dos quadres:

Figura 81: dimensions de

Figura 82: dimensions

l’estator

del rotor

Si haguéssim elegit una planxa de la base de dades visualitzaríem en pantalla
una imatge de la xapa o podríem al menú Eines/Planxa assignada l’arxiu en pdf.
Podem obtenir els resultats en un fitxer de text utilitzant l’opció del menú
Eines/Exportar resultats a un fitxer de *.txt.
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CAPÍTOL 6:
INSTAL·LACIÓ

Al Cd entregat juntament amb aquest projecte hi ha emmagatzemades 3
directoris. PFC_documents conté el projecte que s’entrega per escrit, PyMotor
conté el programa desenvolupat i Python(x,y) conte els arxius d’instal·lació de
l’ultima versió del software amb el que s’ha realitzat el programa.
En aquest capítol s’explicaran els passos per instal·lar Python(x,y) i poder
executar PyMotor.

Figura 83: PFC_Josep_Roma_Pàmpols
Per instal·lar Python(x,y) es recomanable copiar la carpeta a l’ordenador. Un cop
sobra conte 3 arxius.
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Figura 84: Python (xy)
Cal descomprimir l’arxiu .rar Python(x,y)-2.7.2.1. Un cop ho haguem fet
apareixerà la següent icona:

Figura 85: icona Python (x,y)
Polsant sobre ella se’ns mostrarà l’entorn d’instal·lació de Python.

Figura 86: pantalla inicial d’instal·lació
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Un cop acceptem es dona la posibilitat d’elegir els mòduls i programes a
instal·lar.

Figura 87: elecció de paquets i mòduls
Es recomana instal·lar els següents moduls pel correcte funcionament de
PyMotor:
Other:
•

SciTe 2.29: es un petit programa que permet programari executar
programes amb una gran varietat de codi. Es una aplicació que pesa poc i
pot resultar una alternativa per executar el programa en cas que no
funciones.

Python
•

PyQt 4.8.5

•

Numpy 1.6.1

•

Scipy 0.9.01

•

Matplotlib 1.1.0

•

Nose 1.0.0

Despres de personalitzar la instal·lació de Python(x,y), només queda seguir les
instruccion que indica.
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Un cop instal·lat PyMotor, nomès queda obrir la carpeta PyMotor i executar
l’arxiu del mateix nom. Es recomanable crear un accés directe.
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PRESSUPOST
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CAPÍTOL 7:
PRESSUPOST

Desglossament dels costos de l’elaboració del projecte.

Concepte

Quantitat

Preu unitari €

Preu total €

Estudis previs

125

30

3750

Elaboració del programa

225

30

6750

Elaboració de la
documentació

100

30

3000

Software utilitzat

0

Material d’oficina

100
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Preu

10225

IVA 18%

1840,5

Preu Total

12065,5

CAPÍTOL 8:
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8.3. Pàgines d’Internet consultades
http://www.riverbankcomputing.co.uk (pàgina de l’empresa britànica que desenvolupa PyQt)
http://qt.nokia.com (pàgina oficial de Qt)
http://mundogeek.net (pàgina dedicada a la tecnologia i la informàtica escrita per Raúl Gonzáles
Duque)
python.org (web oficial de Python)
http://staff.not.iac.es/~rcardenes/hg/diveintopython3-es/index.html Inmersión en Python (Tutorial
de Python 3 de gran utilitat)
http://pyspanishdoc.sourceforge.net/ (documentació de Python amb Castellà)
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http://www.zonaqt.com/ (forum i tutorials)
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