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ÜÇ FAZLI SĠNCAP KAFESLĠ ASENKRON MOTORUN SICAKLIK
DAĞILIMININ ÇIKARILMASI
ÖZET
İmalatının kolay olması, dayanıklı olması ve bakım gereksiniminin az olması
nedeniyle kafesli asenkron motorlar en yaygın elektrik makinalarıdır. Sanayide ve
diğer birçok alanda büyük bir çoğunlukla kafesli asenkron motor kullanılır.Bu
yüzden sincap kafesli asenkron motorun ısıl modeli her zaman araştırmacıların
ilgisini çekmiştir.
Elektrik makinalarında ısıl hatalar genellikle stator ve rotor sargılarında meydana
gelir. Bu yüzden, makinanın ömrünün kısalmaması için, sargı sıcaklıkları yalıtım
sınıfına göre belirlenen azami değerleri geçmemelidir. Rotor sıcaklığı ise mekanik
yorgunluk ve bozulmalara neden olmayacak şekilde sınırlandırılmalıdır. Bu yüzden
ısıl model stator ve rotor bileşenleri için yeterli detaya sahip olmalıdır. İdeal bir ısıl
model kısa süreli aşırı yüklenmelerin ve ani yük değişimlerinin etkilerini
gösterebilmelidir.Yapılan ısıl model çalışmalarında motorun alt birimlerine ait daha
hassas sıcaklık değerleri bulunmaya çalışılmış ve bunun yanında oluşturulan
modellerin kısa süreli değişimleri hızlı bir şekilde tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Yapılan çalışmada, 3 fazlı sincap kafesli asenkron motorun sonlu elemanlar
yöntemiyle ısıl modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan ısıl modelde motorda meydana
gelen kayıpları birer ısı kaynağı olarak ele alan dağıtılmış ısı kaynakları modeli
kullanılmıştır. Asenkron motorda en yüksek kayıplar üzerinden akım geçen stator ve
rotor kafes çubuklarında meydana gelmektedir. Bu yüzden modelde ana ısı
kaynakları stator ve rotor sargılarıdır. Karkas - stator arasındaki ve stator – rotor
arasındaki hava aralığı için sınır değerleri belirlenmiştir. Stator gövdesi, rotor
gövdesi, stator sargıları ve rotor sargılarında meydana gelen kayıplar ilgili hacimlere
bölünerek hacimsel ısı üretim katsayıları bulunmuştur. Motorda kullanılan
malzemelerin ısıl özellikleri belirlenmiştir. Son olarak motorun ¼ kesiti alınarak
sıcaklık dağılımı elde edilmiştir.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda motorun sıcaklık dağılımı belirlenirken, manyetik
alan dağılımının sıcaklık dağılımına etkisinin gözlenmesi amacıyla, manyetik – ısıl
çözümlemeler eş zamanlı yapılmaya başlanmıştır. Kullanılan programın ve
donanımın yetersiz kalması nedeniyle eş zamanlı çözümleme yapılamamıştır. Bu
yüzden manyetik alan dağılımının etkilerini gözlemlemek için manyetik alan şiddeti
ile kayıp dağılımı karşılaştırılmıştır. Bunun için sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak
değişken zamanlı manyetik çözümleme yapılmıştır. Çözümleme sonucunda manyetik
alan çizgileri, manyetik alan şiddeti dağılımı ve omik kayıp dağılımı çıkarılmıştır.
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Oluşturulan modelin doğruluğunun tespit edilebilmesi için deneysel çalışma
yapılmıştır. Motorun karkas – stator arası hava aralığına, stator gövdesine, oluklara
ve sargı başlarına yerleştirilmiş sıcaklık algılayıcıları aracılığıyla sıcaklık verileri
alınmıştır. Son olarak oluşturulan modelin çözümlenmesi sonucu elde edilen sıcaklık
değerleriyle deney sonunda alınan sıcaklık değerleri kıyaslanmıştır.
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OBTAINING THREE PHASE SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR
TEMPERATURE DISTRIBUTION
SUMMARY
Since their simple design, rugged construction and reliable operation, squirrel cage
induction motors are mostly used electrical machines. Squirrel cage induction motors
are widely used in industry and many fields. Thus, thermal model of squirrel cage
induction motor is always attracted researchers’ interest.
Thermal errors usually exist in stator and rotor windings of electrical machines.
Thus, winding temperature must not exceed maximum values, which are determined
for insulation category, for long life. Rotor temperature must be limited as not cause
mechanical fatigue and deterioration. Therefore, thermal model must have enough
detail for stator and rotor components. An ideal thermal model can show the effects
of short excessive load and sudden load changes. More sensitive temperature values,
which belonging to motor components, are tried to find in thermal model studies and
then, quick determining of rapid changes are aimed.
In this work, thermal model of three-phase induction motor was obtained by using
finite element method. For this model, distributed temperature sources model, which
uses motor losses as a heat sources, is used. Highest losses are occurred in stator
windings and rotor bars, which current passes in, of induction motor. Thus, stator and
rotor windings are the main heat sources in this model. Boundary values were
determined for the air gap between frame – stator and stator – rotor. Volumetric heat
sources coefficients were found by dividing losses which are occurred in stator
frame, rotor frame, stator windings and rotor windings of their volumes. Thermal
characteristics of materials of the motor are determined. Lastly, heat distribution was
obtained by taking ¼ cross section of the motor.
During the recent years, while temperature distribution of the motor is determining,
magnetic – thermal simulation have been done as a couple for observing effects of
magnetic field distribution to thermal distribution. Because of inadequate software
and hardware, couple analysis could not be done. Therefore, magnetic field intensity
and loss distribution were compared to observe the effects of magnetic field
distribution. Transient magnetic analysis was performed by using finite elements.
Magnetic field lines, magnetic field intensity lines and resistive loss distribution were
obtained.

xv

Experimental study was done to find out the accuracy of the model. Temperature
values were taken by using temperature sensors, which are placed, in the air gap
between frame and stator, stator frame, stator slots and end windings. Finally,
temperature values, which were taken from the experiment and simulation, were
compared.
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1. GĠRĠġ
1.1 Asenkron Motorlar
Asenkron motorlar sanayide en çok kullanılan motor türleridir. Asenkron motorların
elektrik motorları arasındaki kullanım payı %90 civarındadır. Üç fazlı asenkron
motorlarda stator yapısı değişmezken, rotorun yapım şekline göre bilezikli ve kafesli
asenkron motor olmak üzere iki tip asenkron motor bulunmaktadır.İmalatının kolay,
dayanıklı, işletme güvenliği yüksek ve bakım gereksiniminin az olması nedeniyle
kafesli asenkron motor en yaygın elektrik makinasıdır. Sanayide ve diğer birçok
alanda büyük bir çoğunlukla kafesli asenkron motor kullanılır [1].
Basit yapıları sayesinde küçük ve orta güçlü TEFC elektrik makinalarının ısıl
modelleri çok karmaşık değildir. Bu tür makinalarda ısıl hatalar genellikle stator ve
rotor sargılarında meydana gelir. Bu yüzden, makinanın ömrünün kısalmaması için,
sargı sıcaklıkları yalıtım sınıfına göre belirlenen azami değerleri geçmemelidir.
Sıcaklığın nominal sıcaklık değerini 10°C geçmesi sargı yalıtımının ömrünü yarıya
indirmektedir [2]. Rotor sıcaklığı ise mekanik yorgunluk ve bozulmalara neden
olmayacak şekilde sınırlandırılmalıdır. Bu yüzden ısıl model stator ve rotor
bileşenleri için yeterli detaya sahip olmalıdır. İdeal bir ısıl model kısa süreli aşırı
yüklenmelerin ve ani yük değişimlerinin etkilerini gösterebilmelidir [3].
Elektrik makinalarının yalıtkan malzemelerin dayanımı sıcaklık, elektriksel ve
mekanik zorlanmalar, titreşimler, zararlı atmosfer etkileri gibi nedenlerle değişebilir.
Pratikte en önemli etken sıcaklıktır. Çizelge 1.1’de elektrik makinalarında kullanılan
başlıca yalıtım sınıfları için izin verilen en yüksek sıcaklıklar ve ısınım değerleri
görülmektedir. Sargının en sıcak noktası için verilen azami sıcaklık değerleri
geçilmediği takdirde tabloda verilen yalıtım sınıfları makine için yeterli bir ömür
sağlar.
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Çizelge 1. 1:Başlıca yalıtım sınıflarında izin verilen en yüksek sıcaklıklar ve
ısınmalar.
Parametre

A
E
B
F
H

İzin verilen
en yüksek
sıcaklık (ºC)
105
120
130
155
180

En yüksek
çevre
sıcaklığı (ºC)
40
40
40
40
40

Güvenlik
payı
(K)
5
5
10
15
15

İzin verilen
en yüksek
ısınım (K)
60
75
80
100
125

Elektromekanik enerji dönümü sırasında meydana gelen kayıplar elektrik
makinalarında ısınmaya neden olmaktadır. İşletme esnasında sargıların ve elektrik
makinasının diğer kısımlarının sıcaklığı, kayıp güçten kaynaklanan ısı ile çevreye
iletilen ısı arasında denge kuruluncaya kadar yükselmeye devam eder. Sıcaklığın
yükselmesi esnasında kayıp güç ısısının bir bölümü makinada birikir ve makinanın
sıcaklığını arttırır.
Bir elektrik makinasının ömrü pratikte sargı yalıtımlarının ömrüne eşit olmaktadır.
Makinada meydana gelen bakır kayıpları, demir kayıpları, sürtünme ve havalandırma
kayıpları nedeniyle oluşan ısı artışı ve yetersiz soğutma, yalıtımın mekanik ve
elektriksel özeliklerini bozar. Denklem (1.1) yalıtım ömrünün sıcaklıkla ters orantılı
olarak değişimini vermektedir.
Ly  Lyo 2 T 2T 1 / T

(1.1)

Yukarıdaki denklemde Ly0,T1 sıcaklığında Ly ise T2 sıcaklığında yalıtım ömrüdür.
Yalıtımın uzun ömürlü olabilmesi için izin verilen sınır sıcaklık değerleri
aşılmamalıdır. Bu değerler üzerindeki her %10'luk sıcaklık artışı yalıtkan ömrünü
yarıya düşürecektir.
Asansör, buzdolabı gibi birçok elektrik makinaları çok kez anma gücünde sürekli
olarak çalışmazlar. Bir elektrik motorunda yükleme kısa süreli olursa, motor sürekli
yüklemeye göre daha az ısınacağı için, motor küçük güçlü seçilebilir. Motor P
gücünde kısa bir süre çalıştıktan sonra devreden çıkarılır ve bu işlem sürekli olarak
devam ederse, motorun işletme anma gücü daha küçük seçilebilir [1].
Motor için işletme sırasında sınır sıcaklık değerlerinin geçilmemesi, motorun yeterli
bir ömrü olabilmesi için önemlidir. Standartlarda makine kullanımının en yüksek
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olmasını ve makinanın işletme koşullarına uyumunu sağlamak için değişik işletme
türleri saptanmıştır. Bu işletme türleri:


S 1: Sürekli işletme



S 2: Kısa süreli işletme



S 3: Yol vermenin ve frenlemenin ısınmayı etkilemediği kesintili işletme



S 4: Yol vermenin ısınmayı etkilediği kesintili işletme



S 5: Yol vermenin ve elektriksel frenlemenin ısınmayı etkilediği kesintili
işletme



S 6: Kesintili yükleme ile sürekli işletme



S 7: Kalkış ve elektriksel frenleme ile kesintisiz işletme



S 8: Dönemli değişen devir hızı ile sürekli işletme

S1 simgesi ile gösterilen sürekli işletme en yaygın kullanılan işletme türüdür. Bir
motorun plakasında işletme türü belirtilmemişse, sürekli işletme için yapıldığı
anlaşılmaktadır. Sürekli işletme en önemli işletme türü olup, makinalar çoğunlukla
bu işletme türüne göre imal edilmektedirler. Bu işletme türü için imal edilmiş bir
makine, anma gücünde yüklendiği zaman ısıl dengesine, dolayısıyla son ısınımına
ulaşıncaya kadar yeterli uzunlukta bir süre yüklenebilir.
S2 kısa süreli işletme türünü simgeler. Bu işletme türünde motor sabit anma gücünde
yüklenir, fakat yükleme süresi kısadır. Bu yüzden ısıl dengeye yani son sıcaklığına
ulaşamaz. Kesintili çalışma durumunda gerilimsiz motor için kayıp güç sıfırdır.
Kayıp gücün sıfır olduğu süre 2 K’yı geçmeyen bir sapma ile çevre sıcaklığını alarak
motorun tam olarak soğumasına yetecek kadar olmalıdır. Bunun için yükleme süresi
tL, aynı zamanda tb işletme süresi ısınma zaman sabiti TE’nin üç katından küçük
olmalıdır. Dinlenme süresi tp ise TA soğuma zaman sabitinin üç katından büyük
olmalıdır.
S3 işletme türü elektriksel frenleme ve yol vermenin ısınmaya katkısı olmadığı
işletme türünü simgeler. Bu işletme türü için dönen kısımların eylemsizlik
momentlerinin küçük olması gerekir. S4’te yol vermenin, S5’te ise yol vermenin
yanında elektriksel frenleme ısınmaya yol açar. Dönen kısımların eylemsizliği
büyükse, kalkışta ve elektriksel frenlemede önemli derecede ısı meydana gelir.
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İşletme süresi yükleme süresi ile kalkış ve frenleme sürelerinin toplamına eşittir. t r
bağıl işletme süresi işletme süresi tb’nin dönem süresi ts’ye oranına eşittir. Yol verme
süresi ta, anma gücü ile yükleme süresi tB ile gösterilirse, S3, S4 ve S5 kesintili
işletmeler için bağıl işletme süreleri ifadeleri sırasıyla denklem (1.2), (1.3) ve (1.4)’te
verilmiştir.
(1.2)
(1.3)
(1.4)
S6, S7 ve S8 işletme türleri motorun dinlenme süresi olmadan dönemli olarak
yüklenmesinde kullanılır. S6 işletme türünde her bir dönem bir sabit yükleme süresi
tL ve bir boşta çalışma süresi to’dan oluşur. Motor yüksüzken gerilimde kalır ve bu
şekilde boşta çalıştırılır. S6 işletme türü için bağıl işletme süresi denklem (1.5)’te
verilmiştir.
(1.5)
S7 işletme her bir dönem bir kalkış süresinden, bir sabit yükleme süresinden ve hızlı
bir elektriksel frenleme süresinden oluşur. Dinlenme süresi olmadığı için bağıl
işletme süresi %100 yani 1’dir ve ayrıca belirtilmez.
S8 işletme her bir dönem sabit devir hızlarında ve belirli sabit güçlerde yükleme
süreleri ile aralarındaki hızlanma veya frenleme sürelerinden oluşur.
Bölüm 2’de, asenkron motorda meydana gelen kayıplar ve kayıpların sıcaklık
dağılımına etkileri incelenmiştir. Ayrıca asenkron motorda alt birimler arasındaki ısı
aktarım yolları incelenmiştir.
Bölüm 3’de, asenkron motorda sıcaklık dağılımının belirlenebilmesi için kullanılan
yöntemler bahsedilmiştir.
Bölüm 4’te, asenkron motorda değişken zamanlı sonlu elemanlar çözümlemesi
anlatılmıştır.
Bölüm 5’te, 2,2 kW’lık kapalı tip sincap kafesli asenkron motora ilişkin dağıtılmış ısı
kaynakları yöntemiyle sonlu elemanlara ısıl çözümlemesi ve değişken zamanlı
manyetik analizi yapılmıştır.
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Bölüm 6’da, aynı asenkron motora ilişkin deneysel sonuçlar verilmiş ve elde edilen
çözümleme sonuçlarıyla kıyaslanmıştır.
Çalışmanın son bölümünde sonuçlar değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur.
1.2 Literatür Özeti
Basit yapıları sayesinde küçük ve orta güçlü kapalı tip asenkron makinalarının ısıl
modelleri çok karmaşık değildir. Elektrik manikalarının sonlu elemanlar yöntemi
(SEY) kullanılarak ısıl olarak incelemesi 1990’larda ivme kazanmıştır. 2000’lerde
yapılan çalışmalarda elektrik makinaları elektromanyetik ve ısıl tümleşik olarak
incelenmeye başlanmıştır. Champenois ve diğ.,

tam olarak yerel noktaların

sıcaklığını vermeyen ısıl ağ yöntemini uygulamışlardır [4]. Siyambalapitiya ve
McLaren, sonlu elemanlar ısıl benzetimi yöntemiyle 3-boyutlu olarak rotor çubukları
ve kısa devre kafesinin ısıl özelliklerini belirlemiştir [5]. Sarkar ve diğ.,sonlu
elemanlar yöntemini kullanarak asenkron motorun statorundaki sürekli-hal ısı akışını
3-boyutlu olarak incelemiştir. Basit silindir yapıyı örnek olarak almıştır ve statorun
farklı noktalarındaki sıcaklık değerlerini hesaplamıştır [6]. Chan ve diğ., kalkış
anında asenkron motorun elektromanyetik ve ısıl alanlarını incelemiştir. 3-boyutlu
sonlu elemanlar yöntemi kullanarak ısıl alan dağılımını ve geçişi özelliklerini
hesaplamışlardır [7]. Bastos ve diğ., asenkron makinayı ısıl olarak değerlendirmek
yerine, geçici durumları da hesaba katabilmek amacıyla, elektriksel ve ısıl olguyu
birleştirmeyi amaçlamışlardır. Bu sayede, ısıl inceleme için hava aralığını da hesaba
katan yeni bir yaklaşım oluşturmuşlardır [8]. Fernandez ve diğ., asimetrik güç
kaynağı ile beslenen üç fazlı sincap kafesli asenkron motorun ısıl performansını
incelemişlerdir [9]. Lee ve diğ., gerilim kaynaklı girdap akım problemlerini çözerek
dağıtılmış ısı kaynaklarını hesaplamışlardır. Sonlu elemanlar yönteminde ısı
kaynakları ve sıcaklık dağılımının iyi sonuçlar verdiğini göstermişlerdir [10]. Lee ve
diğ., asenkron motoru ısıl modeli için ısıl ağ yöntemini kullanmıştır. Stator ve rotor
çekirdeğindeki hava kanalları ısıl alanlar incelenmiştir [11]. Ho ve Fu, asenkron
motorun rotor çubuklarının zaman basamaklı sonlu elemanlar modelini oluşturarak
çözümleme yapmıştır. Yapılan çözüm direk olarak manyetik doyma, girdap akımları
ve yüksek dereceli harmonik alanların etkilerini de içerir [12]. Huai ve diğ., asenkron
motorlarda kayıpların hesabı ve ısıl olgunun tanımlanması için deneysel olarak bir
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model geliştirmişler ve güncellemişlerdir. Oluşturdukları modeli sıcaklık artışının
tahmini için TEFC asenkron motora uygulamışlardır [13].
Elektrik makinalarının ısıl modelinin oluşturulmasında kullanılan diğer bir yöntem
de toplu parametreler yöntemidir. Benamrouche ve diğ., toplu parametreler yöntemi
kullanarak, asenkron motorun farklı parçalarındaki sürekli hal ve geçici sıcaklık
değerlerini verecek bir model geliştirmiştir. Bu modelin ısı aktarım katsayılarını ve
demir kayıpları dağılımını daha hassas bir şekilde hesaplamaya çalışmışlardır.
Belirlenecek sıcaklık değerlerini etkileyecek anahtar etkenler olan kaçak yük
kayıpları ve karkas-dış ortam arasındaki ısıl katsayılar bulunmuştur [14]. Jankowski
ve diğ., toplu parametreler yöntemini kullanarak geçici ısıl model geliştirmişlerdir.
Asenkron makina modelinde, enerji dengesi ve noktalar arası iletim ve taşınım ısı
aktarımını temsil eden uygun nokta etkileşim ifadeleri, aynı zamanda her bir nokta
için ısı kapasite ifadeleri geliştirmişlerdir [15].
Liu ve diğ., karma ısıl ağ modeli – SEY kullanarak asenkron motorun sürekli hal
sıcaklık dağılımını incelemişlerdir. Asenkron motorun rotoru üzerindeki ısıl
zorlanmayı incelemek için üç boyutlu SEY’i kullanmışlardır. Mekanik bozulmalar ve
ısıl zorlanmaların dağılımını elde etmişlerdir [16].
Oluşturulan ısıl modelde manyetik etkileri de görebilmek için elektromanyetik ve ısıl
incelemenin birlikte yapıldığı modeller geliştirilmiştir. Garg ve Raymond,
elektromanyetik olarak endüklenen akımların ve ısı aktarımının eş zamanlı olduğu
kısa devre durumunda, asenkron motorun rotor çubuklarındaki sıcaklık dağılımını
incelemişlerdir. Değişken zamanlı ısıl çözümleme için, hesaplanan kayıpların ısı
kaynağı olarak kullanıldığı, eş zamanlı sonlu elemanlar modeli geliştirmişlerdir [17].
Vong ve Rodger, elektromanyetik ve ısıl sistemler için sırasıyla zaman-harmonikleri
ve geçici-zaman yöntemlerini kullanarak ve elektromanyetik ve ısıl problemi birlikte
çözerek bir model oluşturmuşlardır. Sargılardaki bakır kayıplarını ve iletkenlerdeki
demir kayıplarını ısı kaynakları olarak ele alarak ısı kaybı ve sıcaklık dağılımını
hesaplamışlardır [18]. Mezani ve diğ., kayıpları manyetik alanın karmaşık sonlu
elemanlar incelemesiyle elde edilen eşdeğer ısıl ağ kullanarak ısıl analiz
gerçekleştirmişlerdir. Oluşturdukları model uzay harmoniklerini ve manyetik
doymayı içermektedir [19].
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Bottauscio ve diğ., farklı teorik demir kayıpları hesap yöntemlerini, eş-zamanlı sonlu
elemanlar hesaplarını ve malzeme modellerini karşılaştıran bir çözümleme yapmıştır.
Karşılaştırma modelini bir asenkron motor üzerine uygulamıştır ve sonuçları
karşılaştırmıştır [20]. Boglietti ve diğ., elektrik makinalarının ısıl çözümlemesinde
değişimler ve güncel yaklaşımlar için bir çalışma yapmışlardır. Son yıllardaki
gelişmeleri ve yeni teknikleri incelemişler ve birbirlerine göre üstün yönlerini ve
zayıf yönlerini araştırmışlardır. Temek olarak, toplu parametreli ısıl ağ, sonlu
elemanlar çözümlemesi ve hesaplanabilir akışkan dinamiklerini temel alan ısıl
inceleme yapmışlardır [21]. Dlala, elektrik makinalarında çekirdek kayıplarının
tahmini için farklı yöntemler kullanmıştır. Bu yöntemler, kayıpların ayrıştırılması,
bir boyutlu Maxwell denklemlerinin çözümüyle elde edilen çekirdek kayıpları ve
karma yöntemdir. Bu yöntemlerin sonuçlarını değerlendirerek, SEY çözümlemesinde
uygulandığı zaman oluşturulan çekirdek-kayıp modellerinin birbirlerine göre
üstünlüklerini sıralamıştır [22].
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2. ASENKRON MOTORDA ISI AKTARIMI
2.1 Asenkron Motorda Meydana Gelen Kayıplar
Bir elektrik makinasında meydana gelen kayıplar genel olarak dört başlık altında
incelenebilir [2].


Stator ve rotor iletkenlerinde meydana gelen bakır kayıpları



Manyetik devrede meydana gelen demir kayıpları



Ek kayıplar



Mekanik kayıplar

Şekil 2.1 4,7 kW’lık bir TEFC asenkron motorun güç dağılımını göstermektedir.
Makinanın nominal gücünde, elektrik enerjisinin %15’i ısıya dönüşmektedir. Bakır
kayıpları toplam kaybın %77’sini ve nominal gücün %11,8’ini oluşturmaktadır.
Demir kayıplarının oranı ise toplam gücün %1,9’unu, sürtünme kayıpları ise %1’ini
oluşturmaktadır [2].
kayıplarını,
kayıplarını ve

giriş gücünü,

demir kayıplarını,

rotor bakır kayıplarını,

stator bakır

hava aralığı gücünü,

sürtünme

çıkış gücünü temsil etmektedir. Toplamda 700 W kayıp güç

olduğu görülmektedir.

ġekil 2. 1: 4,7 kW’lık bir asenkron motorun Sankey şeması [2].
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2.1.1 Bakır kayıpları
m fazlı ve içinden I (A) akımı geçen bir sargı için bakır kayıpları denklem (2.1)’deki
gibi hesaplanır.
(2.1)
RAC faz sargısının direncini temsil etmektedir ve denklem (2.2)’de gibi hesaplanır.
Sırasıyla

deri etkisi faktörü,

2

sarım sayısını,

(m ) iletkenin ara kesit alanını ve

(m) ortalama sargı uzunluğunu,

(siemens) iletkenin iletkenlik katsayısını

temsil eder.
(2.2)
(kg/m3) iletkenin yoğunluğu olmak üzere, iletkenin kütlesi denklem (2.3)’deki gibi
hesaplanır.
(2.3)
(A/m2) iletken içindeki akım yoğunluğu olmak üzere, oluşan bakır
kayıpları

(W) denklem (2.4)’deki gibi hesaplanır.
(2.4)

2.1.2 Demir kayıpları
Asenkron motorlarda demir kayıplarının iki temel kaynağı vardır. Bunlardan ilki olan
histerezis kayıpları, elektrik motorlarının manyetik devrelerinde kullanılan
ferromanyetik malzemelerin özelliğinden kaynaklanır. Bu tür malzemelerde
manyetik akı yoğunluğu B (T) ile belirli bir akı yoğunluğu sağlamak üzere
uygulanması gereken manyetik alan şiddeti H (A/m) arasında denklem (2.5) ile
verilen bağıntı doğrusal değildir.
(2.5)
Manyetik akıyı taşıyan ortamın elektriksel olarak da iletken olması, histerezis
kayıplarına ek olarak girdap akımı kaybı olarak adlandırılan bir başka tür demir
kaybına yol açar. Değişken alternatif alan içerisinde bulunan bu elektriksel iletkende
de, rotordakine benzer bir mekanizmayla gerilim endüklenecek ve bu gerilimler sac
içerisinde kısa devre çevrimler biçimde akım akmasına yol açacaktır. Girdap
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akımları, iletken malzemenin elektriksel direnci üzerinde ısıya dönüşen bakır
kayıplarına sebep olur.
2.1.3 Ek kayıplar
Ek kayıplar bakır ve demir kayıplarını içermeyen elektromanyetik kayıpların
toplamıdır. Bu kayıpların hesabı ve ölçümü çok zordur. Verim kayıplar üzerinden
gidilerek hesaplanırsa, IEC standartlarına göre ek kayıplar giriş gücünün % 0,5’i
civarında alınabilir. Sargı direncinden yararlanılarak hesaplanan bakır kayıpları,
iletkenlerdeki deri etkisinden kaynaklanan ek kayıpları içerir. Boşta deney sonucu
ölçülen demir kayıpları da ek kayıpları içerir. Giriş gücünün %0,5’ini oluşturan ek
kayıplar; yük akımı ve yük akımının harmoniklerinin sargılarda, saclarda ve gövdede
oluşturduğu etkileri içerir [2].
2.1.4 Mekanik kayıplar
Mekanik kayıplar yatak sürtünmeleri ve hava sürtünmesi sonucu meydana gelen
kayıplardır. Yatak sürtünmeleri mil hızı, yatak tipi, gres yağının özellikleri ve yatak
üzerindeki yüke bağlıdır. Yatak kayıpları genel olarak denklem (2.6)’daki gibi
hesaplanır. Ω( ) milin açısal frekansını,

sürtünme katsayısını, (N) yatak yükü ve

(m) ile yatağın çapını temsil etmektedir.
(2.6)
Hava sürtünme kayıpları artan makina hızı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu
kayıplar dönen yüzey ve çevreleyen gaz (genellikle hava) arasındaki sürtünme
sonucu meydana gelir. Rotor hava ile çevrelenmiş dönen bir silindir olarak
modellenebilir. Denklem (2.7)’de dönen silindirin geri sürüklenme momenti
direncine bağlı güç ifadesi görülmektedir. Sırasıyla
moment katsayısını,
(m) ve

pürüzlülük katsayısını,

soğutucu yoğunluğu (kg/m3), Ωaçısal hızı ( ),

rotor çapını

(m) rotor uzunluğunu temsil eder.
(2.7)

2.2 Asenkron Motorda Isı Aktarım Yolları
Asenkron motorda ısı taşınım, iletim ve radyasyon ile aktarılır. Motorun stator ve
rotor gibi katı parçalarında ısı aktarımı iletim yoluyla gerçekleşir. Bu parçalar için
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Fourier Yasası kullanılır. Burada k (W/m.K) ısıl iletkenliği, q (W/m) ısı akısını ve T
(K) sıcaklığı temsil eder.
(2.8)
Elektrik makinalarında taşınım ile ısı aktarım karkas ile stator yüzeyi ve stator ile
rotor arasındaki hava aralığında meydana gelir. Taşınımla ısı aktarımı Newton yasası
kullanılarak denklem (2.9)’daki gibi ifade edilebilir. h taşınım ısı transfer katsayısını,
A (m2) yüzey alanını,

sırasıyla yüzey ve hava sıcaklıklarını temsil eder.

ve

(2.9)
Radyasyonla ısı iletimi elektrik makinelerinde, sıcaklıkların çok yüksek derecelere
ulaşmaması nedeniyle ihmal edilebilir. Radyasyonla ısı aktarımı elektromanyetik
dalgalarla yüzeyden enerji aktarımı şeklinde gerçekleşir ve denklem (2.10)’da
görüldüğü gibi hesaplanır.

(W/m2K4)Stefan-Boltzmann sabitini ve

(W/m2K)ısı

taşınım katsayısını temsil eder.
(

)

(2.10)

Asenkron makinadaki başlıca ısı aktarım mekanizmaları aşağıda verilmiştir.


Karkas ve dış ortam arasında taşınım ve yayınım yoluyla ısı aktarımı olur.
Karkas kayıpsız olarak kabul edilir.



Stator saç paketi ve karkas arasında temel olarak iletim mekanizması
geçerlidir. Boyunduruk ve dişlerden oluşan stator saç paketi makinada
demir kayıplarının meydana geldiği bölgedir. Bu kayıplar ısı enerjisi
olarak açığa çıkar. Başka bir deyişle bu bölgede bir ısı kaynağı mevcuttur
ve sürekli rejimde Poison denklemi, geçici rejimde denklem (3.19) ile
incelenirler.



Stator sargıları ile sac paketi ve sargı başları arasında ısı, iletim
mekanizmasıyla aktarılır. Stator oluk sargıları ve sargı başlarındaki bakır
kayıpları ile bu bölgede büyük miktarlarda ısı enerjisi üretilir.



Stator sargıları ile hava aralığı, sargı başları ile de kapak boşluğu havası
arasında taşınım mekanizması geçerlidir.



Kapak boşluğu havası temas halinde olduğu tüm yüzeylerle (motor yan
kapakları, rotor kısa devre halkası, rotor ve stator manyetik devreleri)
taşınım yoluyla ısı alışverişi yapar.
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Rotor sargısı/kısa devre kafesi ile rotor sac paketi arasında iletim yoluyla
ısı aktarılırken, sargı/kafes ile hava aralığı arasında taşınım söz
konusudur. Rotor sargısı/kısa devre kafesi bakır kayıplarının oluştuğu
üçüncü kısımdır.



Rotor sac paketi mile iletim yoluyla ısı aktarır. Mil ısıl açıdan yataklar
üzerinde karkasa bağlıdır. Rotor sacında oluşan demir kayıpları çok düşük
değerdedir ve sürekli rejim için ihmal edilebilir.
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3. ASENKRON MOTORDA SICAKLIK DAĞILIMININ BELĠRLENMESĠ
3.1 Toplu Parametreli Sıcaklık Çözümlemesi
Asenkron motorun toplu parametreli modeli oluşturulurken, motor geometrik olarak
alt birime bölünür. Her bir alt birim ısıl kapasiteye sahiptirler, ısı kaynağı gibi
davranırlar ve diğer parçalara ısıl dirençlerle bağlıdırlar [3]. Her bir alt parça için ısıl
kapasite ve ısının hangi yolla iletildiği belirlenir. Aynı şekilde bu parçalar arasında
hangi yolla ısı iletiminin söz konusu olduğu belirlenir. Bir başka deyişle her bir
bileşenin ısıl direnci ve ısıl kapasitesi hesaplanır. Ardından bu direnç ve kapasite
elemanları yine makinanın geometrisine uygun olarak birleştirilir. Böylece motorun
ısıl davranışını temsil eden bir elektriksel eşdeğer devre oluşturulmuş olur.
Modelleme yapılırken motorun mil eksenine göre ve radyal olarak simetrik olduğu
kabul edilir.
3.1.1 Genel silindirik bileĢen
Asenkron motorun toplu parametreli modeli oluşturulurken, motorun her bir alt
birimi yaklaşık olarak bir silindir biçiminde modellenebilir. Şekil 3.1’de genel
silindirik bileşen görülmektedir [23].

ġekil 3. 1: Genel silindirik bileşen.
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Genel silindirik bileşen temel alınarak oluşturulan toplu parametreli ısıl modelde
birtakım kabullerin yapılması gerekir. Bu kabuller; eksenel ve radyal ısı aktarımları
birbirinden bağımsız olması, çevresel ısı aktarımının ihmal edilmesi, motor
modelinde ısı kaynaklarının ve ısıl kapasitenin düzgün olarak dağılmış olması ve tek
bir ortalama sıcaklık değerinin tanımlanmış olmasıdır. Şekil 3.2’de eksenel ve radyal
bağımsız ısıl ağ görülmektedir.

ġekil 3. 2 :Bağımsız eksenel ve radyal bileşen.
Şekil 3.1’de ve şekil 3.2’de
temsil etmektedir.

ve

silindirin dış sıcaklığını ve

silindirin iç sıcaklığını

silindirin taban yüzeylerinin sıcaklıklarıdır.

ve

sıcaklıkları silindirin merkezi radyal düzleme göre simetrik olduğu için birbirine eşit
kabul edilirler. Merkezi düğüm sıcaklığı

yukarıda bahsedilen genel silindirik

bileşene ait kabullerde ifade edilen ortalama sıcaklık değerini temsil eder. Silindirin
içinde ısı üretimi olursa, merkezi düğümün sıcaklık değeri ortalama sıcaklık
değerinden büyük olacaktır. Oluşan bu durum

ve

negatif değerli dirençler ile

ifade edilir.
Şekil 3.2’deki eksenel ve radyal bağımsız ısıl ağdaki ayrı ayrı gösterilen iki ayrı akış,
eksenel ve radyal yöndeki ortalama sıcaklık değerleri aynı olduğu için,
birleştirilebilir. Şekil 3.3’de indirgenmiş ağ modeli verilmiştir.
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ġekil 3. 3: İndirgenmiş ağ.
Denklem (3.1), (3.2), (3.3) ve (3.4)’de sırasıyla Ra, Rb, Rc ve Rm dirençlerinin
değerleri verilmiştir.
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)
Yukarıdaki denklemlerde görülen ısıl dirençlerin değerlerinin hesaplanabilmesi için
sıcaklığın yarıçapsal doğrultudaki değişimini veren ifadenin elde edilmesi gerekir.
Genel silindirik bileşen için kullanılabilecek, silindirik koordinatlarda sürekli halde
bir boyutlu ısı iletimini gösteren ifade denklem (3.5)’de görülmektedir.
(

)

(3.5)

Bu denklemin genel silindirik bileşen ifadesinde kullanılabilmesi için geçerli sınır
koşulları ile çözülmesi gerekir. Sınır koşulları:
1)
2)
3)
Denklem (3.5)’in verilen sınır koşullarıyla çözülmesiyle denklem (3.6)elde edilir.
(

)
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(3.6)

V silindirin hacmi olmak üzere, ortalama sıcaklık değeri, sıcaklığın hacim içerisinde
integre edilmesiyle denklem(3.7)’deki gibi bulunur.
∫
(

(

))

(

)

Şekil (3.3) için radyal ısı akışı denklemleri sırasıyla denklem (3.9), (3.10) ve
(3.11)’de görülmektedir.
(3.8)
(3.9)
(3.10)
değerleri yukarıdaki denklemlerde yerine yazılırsa ısıl direnç ifadeleri

ve

bulunur. q=0 için;
(

)

(3.11)

(

)

(3.12)

q≠0 için;
(

)

(3.13)

Genel bileşen için eksenel yöndeki ısı aktarımına ilişkin diferansiyel denklem,
Kartezyen koordinatlarda Poisson denklemidir. Genel silindirik bileşen için eksenel
yöndeki ısı aktarımına ilişkin sınır koşulları:
1) x=0 için
2)

( )
( )

Silindirin içinde ısı üretimi olduğu durumda kullanılan Poisson denklemi denklem
(3.14)’de verilmiştir.
(3.14)
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Sıcaklığın silindir ekseni boyunca değişimi,

ve

olmak üzere,

verilen sınır koşulları kullanılarak çözülürse, denklem (3.15) ifadesi bulunur.
(

( ) )

(

)

(3.15)

Denklem (3.15)’in eksenel uzunluk boyunca integrasyonu ile ortalama sıcaklığın
denklem (3.16)’da verilen ifadesi elde edilir.
(3.16)
Denklem (3.17) ve denklem (3.16)’nın eşitlenmesi sonucu eksenel ısı akışına ilişkin
dirençler elde edilir.
(3.17)
(3.18)
(3.19)

3.1.2 Asenkron motorun toplu parametreli modeli
Asenkron motorun toplu parametreli modelinin elde edilebilmesi için, on alt birime
ayrılabilir. Alt birimlere ayırma işleminde asenkron motorun malzeme özellikleri ve
geometrisi göz önüne alınır. Her bir alt birimin ısıl direnci ve ısıl kapasitesi
hesaplanır ve hesaplanan direnç ve kapasite elemanları motorun geometrisi göz
önüne alınarak uygun bir biçimde birleştirilir. Oluşturulan model için motorun mil
eksenine göre ve radyal eksende simetrik olduğu kabul edilir.
1) Motor gövdesi, makinanın dış yüzeyindeki soğutmak kanallarını ve kapakları
da içerecek şekilde homojen sıcaklık dağılımına sahip bir yapı olarak ele
alınır. Stator demiri ve gövde arasındaki temas direnci yoluyla statordan
gelen ısı, ortama tek bir direnç üzerinden dağıtılır. Gövde ile ortam arasındaki
ısı aktarımı ısıyayım yoluyla meydana gelir.
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2) Asenkron makinada meydana gelen demir kayıplarının yaklaşık %70’i stator
boyunduruğunda meydana gelir. Bu yüzden modelleme yaparken stator
boyunduruğunu temsil eden düğüme ısıl kaynak bağlanmalıdır. Boyunduruk
ile stator dişleri, stator sargısı ve gövde arasında ısı aktarımı iletim yoluyla
meydana gelir.
3) Stator dişleri ısıl olarak paralel bağlı bir dizi silindirik bir yapı olarak ele
alınır. Demir kayıplarının yaklaşık %30’unun stator dişlerinde meydana
geldiği kabul edilir. Radyal yönde stator demiri, eksenel yönde ise kapak
boşluğu havası ile ısıl bağlantıyı sağlayan dirençlerin yanı sıra stator
sargısından kaynaklanan çevresel ısı aktarımını temsil eden ek bir dirençle
modellenir.
4) Stator sargıları, sargılarda kullanılan iletkenler ve iletken üzerindeki yalıtımı
temsil eden iç içe geçmiş silindirik yapı biçiminde modellenir. Eksenel yönde
sadece iletken kısımda ısı aktarımı gerçekleşir. Radyal yönde ise sargı,
iletkenliği yalıtkan malzemenin ısıl iletkenliğinden daha büyük, homojen ve
kesiti oluk kesit alanına eşit silindirik bir yapı olarak ele alınır. Stator
sargısında oluşan bakır kayıpları oluşturulan modelde ısıl kaynak olarak
temsil edilir.
5) Sargı başları stator sargısının oluk dışına uzanan kısmıdır. Sargı başları halka
biçiminde bir yapı meydana getirir. Sargı başlarında meydana gelen ısı
enerjisi kapak boşluğu havasına aktarılır. Küçük güçlü elektrik makinalarında
sargı başları ile oluk sargılarının sıcaklık değerleri eşit kabul edilir.
6) Hava aralığı rotor yüzeyi ile stator dişleri ve stator sargısı arasındaki
bağlantıyı sağlar. Stator oluklarının hava aralığında oluşturabileceği hava
girdapları bu bölgedeki ısı aktarımını etkileyecektir. Bu yüzden hava
aralığındaki ısı aktarımı incelenirken hava akışının niteliği belirlenmelidir.
7) Kapak boşluğu içinde dolaşan hava (kapak boşluğu havası) eşit sıcaklık
dağılımına sahiptir.

Rotor soğutma kanallarıyla olan ısı aktarımı hariç,

temasta olduğu tüm yüzeylerde ısı aktarımı için tek bir ısıyayım katsayısı
bulunur.
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8) Rotor sargısı rotor demirinin çevresini saran ve hacmi kafes çubuklarının
toplam hacmine eşit tek parça bir silindir olarak modellenir. Bakır kayıplarını
temsil eden bir ısıl kaynak rotor sargısını ilişkin düğüme bağlıdır. Rotor
sargısı ile rotor demiri arasında iletim yoluyla ısı aktarımı olurken, sargı
yüzeyinden hava aralığı ve kapak boşluğu havasına ısıyayım yoluyla ısı
aktarımı gerçekleşir.
9) Rotor demiri homojen bir silindir olarak modellenir. Asenkron motorun
sürekli hal çalışmasında rotordaki demir kayıpları ihmal edilir.
10) Motor mili rotor demiri ve yataklar üzerinden rotor gövdesi ile ısıl bağlantısı
bulunan içi dolu bir silindir olarak modellenir.
Şekil 3.4’te asenkron motorun toplu parametreli eşdeğer devresi görülmektedir.

ġekil 3. 4: Asenkron motorun toplu parametreli ısıl eşdeğer devresi.
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3.2 SEY ile Sıcaklık Dağılımının Belirlenmesi (2 Boyutlu)
İki boyutlu sürekli hal problemleri için ana diferansiyel denklem (3.20);
(

)

(

)

̇

(3.20)

ve sınır koşullar;
S1 üzerinde;

(xy)

(3.21)

S2 üzerinde; (

)

(

)

(3.22)

S3 üzerinde; (

)

(

)

(3.23)

Bu denklemlerde kx ve ky x ve y yönlerindeki ısıl iletkenlikler, ̇ ısı kaynağının gücü,
q ise sınır ısı akışının miktarı,

ısıyayıma göre yüzeyde oluşan ısı akışı, lx

ve ly ise akış yönünün iz düşümüdür [24].
Birinci çözüm olarak (3.20) ve (3.23) denklemleri T(x,y)’nin bulunması anlamına
gelmektedir ve bu da toplam potansiyel ısı enerjisi denklemini aşağıdaki şekilde
küçültür;
∬ [

( )

( )

̇ ]

∫

∫

(3.24)

ve bu (3.21) denklemini sağlar. Bu problemin sonlu elemanlar ile çözümü aşağıdaki
gibidir.
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ġekil 3. 5: İki boyutlu problem.
Adım 1: Şekil 3.5’te görüldüğü gibi çözüm alanı üçgen elemanlarla idealleştirilmiş
edilir.
Adım 2: ―e‖ sonlu elemanının içerisinde T(e) sıcaklığının lineer değiştiğini
varsayarak
[

]⃗

(3.25)

ve

[

]

{

}

⁄
)⁄

{(

}

(3.26)

⁄
⃗

{ }

{ }

(3.27)

E elemanının alanı A(e)’dir. Ti, Tj ve Tk ise e elamanının noktasal sıcaklıklarıdır. ai,
bi, ci ve A(e)ifadeleri sırasıyla denklemler (3.28) ve (3.29)’da verilmiştir.
A ijk üçgeninin alanı olmak üzere,
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[

]

(3.28)

(3.29)

Adım 3: Eleman matrislerinin türevi:
[

] matrisi (3.26) denklemi ile tanımlandığına göre [B] denklemi aşağıdaki

gibi hesaplanabilir;
[ ]

[

]

[

]

(3.30)

Aşağıda verilen (3.31)denklemini kullanarak,
[ ]

[

]

(3.31)

Denklem (3.32), denklem (3.33)’ü verir,
[

]

[

]

[ ] [ ][ ]

∭

[

(3.32)

]

[

]

(3.33)

olan eş yönlü bir malzeme için (3.33)denklemi aşağıdaki şekle
indirgenebilir:
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(
[

]

)

[(

(

)

)

(

)

(

(
)

(

)]
)

[

] matrisini elde etmek için S3(e) yüzeyi üzerinde integral alınmalıdır:

[

]

∬

[

(3.34)

]

(3.35)

Bu integralin uygulanabilmesi için konveksiyonun gerçekleştirği S3(e) yüzeyinin
biliniyor olması gerekmektedir. e elemanının ij kenarının Şekil 3.5’te gösterildiği
gibi S3 sınırında olduğu düşünülürse tüm kenar boyunca Nk=0 olacaktır. Bu durumda
(3.35) denklemi aşağıdaki şekli alacaktır:
[

]

∬

[

]

(3.36)

Burada şuna dikkat edilmelidir ki ij kenarının yerine ik kenarında konveksiyon
olsaydı Nj=0, ya da jk kenarında konveksiyon olsaydı Ni=0 olacaktı. (3.36)
denklemindeki integralin uygun bir şekilde hesaplanabilmesi için üçgen veya alan
koordinat sistemi kullanılabilir. Eleman içerisinde sıcaklığın lineer olarak değiştiği
varsayıldığı için Ni=L1, Nj=L2, Nk=L3 olmaktadır. Ayrıca ij kenarı boyunca Nk=L3=0
olduğu için (3.36)denklemi aşağıdaki hali alır;
[

]

∬

[

]

(3.37)

Burada s ij kenarı boyunca yönü belirlemektedir, ve e elemanının kalınlığı birim
değerde olduğu için dS3 ifadesi t.ds=ds ile değiştirilmiştir. (3.39) ifadesini bulmak
için (3.37) integrali (3.38)denklemi kullanılarak elde edilebilir.
∫
[

(3.38)

]

[

]

(3.39)
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Denklem (3.40) içindeki integraller üçgen koordinatlar kullanılarak denklem
(3.41)elde edilebilir:
[

]

⃗⃗

∬

[ ] [ ]

̇[ ]

∭

(3.40)

̇ ∬

̇

{ }

{ }

(3.41)

Aşağıdaki integral,
⃗⃗

[ ]

∬

(3.42)

ısı akış sınırındaki S2’nin bulunduğu kenara dayanmaktadır. Eğer ij kenarı S2’de
olursa (3.37)denklemindeki gibi Nk=L3=0 ve dS2=tds=ds alınır. Böylece;
⃗⃗

{ }

∫

{ }

Benzer bir şekilde ⃗⃗
⃗⃗

aşağıdaki gibi elde edilebilir.

[ ]

∬

(3.43)

{ } eğer ij kenarı S3’te yer alsaydı.

(3.44)

Eğer ısı akışı (q) veya ısıyayım ile oluşan ısı transferi (h) e elemanının iki tarafından
olursa yüzey integrali her iki taraf için integrallerin toplamı olur.
[ ]

∑

*[

]

[

]+

(3.45)

Adım 4: (3.45)’teverilen denklemler aşağıdaki gibi ifade edilebilir
[ ] ⃗⃗

⃗⃗
∑

[ ]

(3.46)
([

]

[

])

(3.47)

ve
⃗⃗

∑

( ⃗⃗

⃗⃗

⃗⃗

)

(3.48)

Adım 5: Noktasal sıcaklık değerlerini elde etmek için, sınır koşullarını da ekledikten
sonra, genel denklem (3.46)çözülür.
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3.3 DağıtılmıĢ Isı Kaynakları ile Sıcaklık Dağılımının Belirlenmesi
Asenkron makinanın genel sıcaklık problemleri olan manyetik çekirdek, yalıtım ve
iletkenlerdeki sıcaklık artışları, akım taşıyan iletkenlerin birer ısı kaynağı olarak
tanımlanıp, dağıtılmış ısı kaynakları yöntemiyle üç boyutlu olarak sıcaklık dağılımı
elde edilebilir. Üç boyutlu sıcaklık problemleri, temel iki bağımsız koordinatın
tanımlanmasıyla, basit varsayımlarla daha kolay uygulanabilen iki boyutlu
problemlere indirgenebilirler [25].
Dağıtılmış ısı kaynakları yönteminde stator çekirdeği, rotor çekirdeği gibi belirli
kısımlar model olarak alınır [10]. Daha gerçek sonuçlar elde etmek için, stator, rotor
ve stator dişleri dahil, asenkron makinanın tüm bölgeleri analiz edilmelidir. Bu
yüzden asenkron makinanın, üç boyutlu etkileri içeren stator ve rotor devre
denklemleriyle, iki boyutlu SEY analizi düşünülmelidir. Stator demiri ve karkas
yüzeyi arasında temas vardır. Bu temas sonlu elemanlar bölgesinin iyiliğini bozar.
Bu sorundan kurtulmak için, temas çizgisinin yerine, eşdeğer temas yüzeyi ve stator
dişleri ile stator sargıları yerine, eşdeğer temas yüzeyleri tanımlanmıştır. Bunun
yanında rotor çubukları iler rotor çekirdeği arasındaki hava aralığı için bir eşdeğer
yüzey tanımlanmıştır. Böylece sıcaklık iletim problemi çözülmüş olacaktır. Bu
çalışmada direk olarak stator sıcaklığı ölçülüp, burada ölçülen sıcaklık değerine göre
sıcaklık dağılımı analizi yapılacaktır.
Dağıtılmış ısı kaynakları ile sıcaklık analizi gerilim kaynaklı girdap akımları
problemleri hesaplanarak yapılır. Analizi yapılan model stator çekirdeği, milin temas
yüzeyi gibi çok dar bölgelerin yerine eşdeğer bölgeler içerir. Sayısal sonuçlar tüm
sonlu elemanlar analiz modeli içinde ısı kaynaklarını ve sıcaklık dağılımını gösterir
[10].
3.3.1 Isı iletim denklemi
İki boyutlu analiz için ısı iletim denklemi aşağıdaki gibi ifade edilir.
(
ve

)

(

)

(3.49)

ısıl iletkenlik, x ve y koordinatlar, q ısı üretim oranı ve T bilinmeyen

sıcaklık değeridir.
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Eğer

=

=

ise denklem aşağıdaki gibi olur.
(3.50)

Sınırlarda konveksiyonel ısı iletiminde var olduğu düşünülen ışınım ile iletim ihmal
edilirse, sınır üzerindeki karışık sınır koşulları aşağıdaki gibi ifade edilir.
̅

(3.51)

Burada q[w/m2]: ısı akısı, h[w/m2.K]: ısı iletim katsayısı ve T[C°]: soğutucunun
sıcaklığıdır.
3.3.2 Girdap akımı problemi
Asenkron makine içindeki ısı kaynaklarını hesaplamak için, girdap akım problemi
içindeki değişken alan probleminin çözülmesi gerekir. Diferansiyel denklem olarak
Maxwell elektromanyetik problemleri aşağıdaki gibidir.
( ⃗⃗

⃗ ⃗⃗ )

⃗⃗

(3.52)

⃗⃗ elektrik alan yoğunluğu, ⃗ hız ve ⃗⃗manyetik akı yoğunluğudur.
⃗

eşitliğinden,
⃗⃗

⃗⃗

(3.53)

ve
⃗⃗

⃗⃗⃗

(3.54)

⃗⃗

(3.55)

⃗⃗

(3.56)

⃗⃗ manyetik alan şiddeti, ⃗⃗⃗toplam akım yoğunluğu,

⃗⃗elektrik deplasman alanı ve

serbest doluluk yoğunluğudur.
Elektrik doluluk dönüşümünden:
⃗⃗⃗

(3.57)

⃗⃗vektör potansiyeli ⃗ile yer değiştirebilir.
⃗⃗

⃗

(3.58)
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⃗

(3.59)

Toplam akım yoğunluğu:
⃗⃗⃗

⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗

(3.60)

⃗⃗⃗kaynak akım yoğunluğu ve ⃗⃗⃗girdap akımları yoğunluğudur. Girdap akım
yoğunluğu aşağıdaki gibi ifade edilir.
⃗⃗⃗

⃗

⃗⃗

(3.61)

Burada σ elektriksel iletkenlik ve φ elektriksel skaler potansiyeldir. (3.53) ve
(3.61)numaralı denklemlerden sistemin ana denklemini elde ederiz.
⃗

(

⃗

)

⃗

(3.62)

Çekirdek saclarındaki etkiler, stator bobinlerindeki kaçak reaktans etkilerini ihmal
edersek, manyetik vektör potansiyeli ve elektrik akım yoğunluğu denklem (3.63) ve
(3.64) gibi olur.
⃗
⃗

⃗

(3.63)

⃗

(3.64)

Ayrıca elektrik skaler potansiyel denklem (3.65)’tekigibi olur.
(3.65)
Bu da φ eksenel doğrultuda lineer olarak değişir. Bu yüzden iki boyutlu çözüm
denklemidenklem (3.66)’teki gibi elde edilir.
(

)

(3.66)

3.3.3 Stator devresi denklemi
İlgilenilen problem gerilim kaynaklı bir problemdir. Sonlu elemanlar bölgesine
dışarıdan harici bir gerilim kaynağı bağlanır. Bunun için stator denklemleri aşağıdaki
gibidir.
(3.67)
(3.68)
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R,L,C sırasıyla SEY modeline dışarıdan bağlanmış direnç, endüktans ve kapasitedir.
V(t) harici gerilim kaynağı, φ(t) stator sargılarındaki manyetik akıdır.

∮ ⃗ ⃗⃗⃗⃗

denkleminden yola çıkılarak (3.67) denklemi aşağıdaki gibi elde edilir.
∮ ⃗ ⃗⃗⃗⃗

(3.69)

3.3.4 Rotor devresi denklemi
Kirchhoff’un akım yasasından yararlanılarak, rotor çubuk akımları ve cephe akımları
birleştirilirse:
[ ]

[ ] [ ]

(3.70)

[D] matrisi, Ie rotor çubuk akımı ve Iɤ cephe akımı arasındaki ilişkiyi belirten
matristir.
Kirchhoff’un gerilim yasasından yararlanılarak:
[ ]

[ ][

]

(3.71)

ɤe iki rotor çubuğunu birleştiren noktanın direncidir.

ise rotor çubuk ve cephe

arasındaki gerilim potansiyelidir.
(3.72)
ɭ çekirdek sac uzunluğudur. Rotor akımı ise:
∫ (

⃗⃗⃗⃗⃗⃗

)

(3.73)

Srrotor çubuğunun kesit alanıdır. (3.72) ve (3.73) numaralı denklemlerden rotor
devre denklemi denklem (3.74)’teki gibi bulunur.
[ ] [ ]*

+

∫

∫

(3.74)

3.3.5 Isı sabitleri
Isıl direnç

’den dolayı, eşdeğer ısıl iletkenlik λeqaşağıdaki eşitlikten

bulunur.
(3.75)
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deq eşdeğer katmanın kalınlığıdır. Isı iletim katsayısı h aşağıdaki formülden
hesaplanır.
(3.76)
a,b deneysel sabitler ve v akış hızıdır [1].
3.3.6 Kayıp hesabı
Birinci ve ikinci bakır kayıpları ile çekirdek kayıpları hesaplanmıştır. Yükten
kaynaklanan kayıplar ve mekanik kayıplar tipik küçük boyutlu motorlarda kullanılan
değerlerle hesaplanmıştır. Çekirdek kayıpları ise B-kayıp eğrisinden yararlanılarak
hesaplanmıştır [10].
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4. ASENKRON MOTORDA MANYETĠK ÇÖZÜMLEME
4.1 Manyetik Alan Denklemleri
Elektromanyetik problemlerin tanımlanlası için Maxwell Denklemleri kullanılır.
Manyetik problemlerin sonlun elemanlar yöntemi ile çözülebilmesi için sınır
koşullarının oluşturulması ve elektromanyetik özelliklerin incelenmesi gerekir.
Maxwell denklemlerini kullanarak, manyetik alan problemlerin tanımlanabilmesi
için manyetik alan şiddeti (H) ve manyetik akı yoğunluğu (B) aşağıdaki şartları
sağlamalıdır.
(4.1)
(4.2)
manyetik geçirgenlik olmak üzere manyetik akı yoğunluğu ile manyetik alan
şiddeti arasında

bağıntısı geçerlidir.

Manyetik akı yoğunluğu manyetik vektör potansiyeli A cinsinden denklem (4.3)
gösterildiği gibi ifade edilir.
(4.3)
Elde edilen ifade denklem (4.1) ile birleştirilirse:
(

)

(4.4)

4.2 Manyetik Problemlerin DeğiĢken Zamanlı Sonlu Elemanlar Yöntemi ile
Çözülmesi
2 boyutlu analiz sonlu elemanlar çözümlemesinde, manyetik vektör ve akım tek bir
bileşene indirgenir ve manyetik vektör potansiyel A olarak gösterilir. Alan denklemi
matris biçiminde denklem (4.5)’deki gibi gösterilebilir [26].
[ ]{ }

[ ]

{ }

[ ]{ }

[ ]{

}

{ }
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(4.5)

{ } manyetik vektör potansiyeli A’nın z bileşeninin düğümsel değerini gösteren
sütun matrisini, { } sargılar bir gerilim kaynağı tarafından uyarıldığı zaman, herbir
sargıdan akan bilinmeyen uç akımlarını, {

} pasif katı iletkenlerin uzak ve yakın

sonları arasındaki bilinmeyen endüklenen gerilimleri, [ ], [ ], [ ] ve [ ] katsayı
matrislerini temsil eder. { } akım yoğunluğu ve sürekli mıktanısların katkılarını
içeren ifadedir.
Mantyetik alan H dört bileşenden oluşur ve denklem (4.6)’da görüldüğü gibi
hesaplanır.

tüm alandaki manyetik vektör potansiyelini, T iletim bölgesindeki akım

vektör potansiyelini,

bilinen toplam akımlara bağlı kaynak alanını ve

gerilimle beslenen k sargısındaki bilinmeyen akımlara bağlı kaynak alanıdır. Akımlar
bilinmediği için kaynak alanı

denklem (4.7)’deki gibi ifade edilir.
(4.6)
(4.7)

, gerilimle beslenmiş k sargısından 1A akım aktığı zaman oluşan kaynak alanını
bilinmeyen akımı temsil eder.

ve

Bunun yanında incelenen model sürekli mıknatıs içerdiği zaman, manyetik alan H ek
bir terim (koersivite

) içerir. Ampere Yasası, Faraday Yasası ve Gauss

Yasası’na başvurularak iletim bölgesindeki diferansiyel denklem elde edilebilir.
(

∑

)

(4.8)

∑

(4.9)

ısıl geçirgenliği temsil eder. İletim olmayan bölgelerde, alan denklemi,
denklem(4.10)’daki ifadeye indirgenir.
∑

(4.10)

Galerkin yaklaşımına başvurulursa, ayrıklaştırılmış alan denklemleri matris
biçiminde denklem (4.11)’deki gibi tanımlanır.
([ ]

[ ]) { }

[ ]{ }

[ ]{ }

{ }

(4.11)

{ } ve { } sırasıyla akım vektör potansiyelinin kenar değerlerinin ve manyetik skaler
potansiyelin düğüm değerlerinin sütun matrisidir.
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5. ÇÖZÜMLEME SONUÇLARI
Asenkron motorun sıcaklık dağılımının tam olarak belirlenebilmesi için değişken
zamanlı manyetik ve ısı akış SEY çözümlemeleri yapılmıştır. FEMM 4.3 SEY
programı kullanılarak ısı akış çözümlemesi yapılarak motorun sıcaklık dağılımı elde
edilmiştir. Isı akış SEY çözümlemesi sonucunda motorun çeşitli parçalarında dağılım
düzgün bir şekilde elde edilir fakat motor parçasının (stator dişleri gibi) hangi
bölgesinin daha çok ısınacağı belirlenemez. Bunun için de Maxwell 13 programında
geçici SEY benzetimi yapılarak, manyetik etkileri içeren sıcaklık dağılımı elde
edilmeye çalışılmıştır.
5.1 DağıtılmıĢ Isı Kaynakları Yöntemi ile Sıcaklık Dağılımının Belirlenmesi
Dağıtılmış ısı kaynakları yöntemi kullanılarak incelenen motorun sıcaklık dağılımı
elde edilmiştir. Çözümleme yapılmadan önce sınır değerlerinde kullanılacak ısıl
katsayılar ve malzemeye özgü ısıl katsayılar hesaplanmıştır.
5.1.1 Isı taĢınım katsayılarının hesabı
Asenkron motorda, stator gövdesinin silindirik yüzeyi ve silindirik hava aralığı
olmak üzere iki farklı ısı transfer katsayısı tanımlanır.
Stator gövdesi üzerindeki doğal taşınım ısı-aktarım katsayısı h (W/m2K), Grashof
sayısı (Gr) ve Prandtl sayısı (Pr)’ na bağlıdır ve denklem (5.1)’deki gibi gösterilir.
Sırasıyla d(m) hidrolik çap, K(W/m.K) akışkan ısıl iletimi temsil eder.
(5.1)
Grashof sayısı denklem (5.2)’deki gibi ifade edilir. Burada g(m/s2) yerçekimi
ivmesini, β(1/K) ısıl genişleme katsayısını ve υ(m2/s) hareket viskozitesini temsil
eder. Tw(K)yüzey sıcaklığı ve T∞(K) havanın sıcaklığını temsil eder. Β(1/K) ısıl
genleşme katsayısı ise denklem (5.3)’teki gibi hesaplanır.
(5.2)
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(5.3)
Prandtl sayısı ise denklem (5.4)’teki gibi ifade edilir. Sarasıyla Cp(J/kg.K) akışkana
özgü sıcaklığı, µ(kg/m) ise akışkan dinamik viskoziteyi temsil eder.
(5.4)
Çözümlemesi yapılan asenkron motorda kullanılan malzemelerin özellikleri ve
motorun fiziksel özelliklerine göre bu katsayılar belirlenir. Belirlenen katsayılar
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Çizelge 5. 1 : Asenkron motor modelinde kullanılan ısıl katsayılar.
Parametre
Hidrolik çap d
Akışkan ısıl iletimi K
Yerçekimi ivmesi g
Isıl genişleme katsayısı β
Hareket akışmazlığı υ
Akışkana özgü sıcaklık Cp
Akışkan dinamik akışmazlığı µ
akışkan yoğunluğu ρ
akışkan hızı V

Katsayı
0,15 m
0,025940 W/m.K
9,8 m/s2
2,973E-3 1/K
1,5534E-5 m2/s
1,0063E+3 J/kg.K
1,8425E-5 kg/m.s
1,1861 (kg/m3)
17,5 m/s

Belirlenen katsayılara göre Grashof sayısı Gr=35.887.212 ve Prandtl sayısı
Pr=0,71477 olarak hesaplanır. Buradan da ısı-aktarım katsayısı h=6,52275 W/m2K
olarak hesaplanır.
Stator ile dönen rotor arasındaki hava aralığı yüzeyi ısı-aktarım katsayısı Reynolds
sayısı (Gr) ve Prandtl sayısı (Pr)’ na bağlıdır ve denklem (5.5)’teki gibi gösterilir.
Burada hidrolik çap d = 0,09 m’dir.
(5.5)
Reynolds sayısı denklem (5.6)’daki gibi hesaplanır. Denklemde sırasıyla ρ(kg/m3)
akışkan yoğunluğunu, V(m/s) akışkan hızını ve µ(kg/m.s) akışkan viskozitesini
temsil eder.
(5.6)
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Denklem x’den yararlanarak Reynolds sayısı Re=1013898 olarak bulunur. Stator ve
rotor arasındaki dönen hava aralığı ısı-aktarım katsayısı h=45,85648112 W/m2K
olarak hesaplanır.
5.1.2 Isı kayıp katsayılarının hesabı
Meydana gelen kayıplar asenkron motorda ısınmaya neden olur. Bu kayıplar stator
sargıları bakır kayıpları, stator gövdesi demir kayıpları, rotor gövdesi demir kayıpları
ve rotor kafesi bakır kayıplarıdır. Bu kayıplar ayrı ayrı hesaplandığı takdirde, kayıp
miktarı (W) kaybın meydana geldiği hacime (m3) bölündüğü zaman, hacimsel ısı
üretim katsayısı (W/m3) cinsinden hesaplanabilir.
Meydana gelen kayıplar hesaplanırken, Maxwell 13 programı kullanılmıştır.
Maxwell programının RMxprt ara yüzükullanılarak ısıl çözümlemesi yapılan
asenkron motorun bir modeli oluşturulmuştur. Model oluşturulduktan sonra modelin
analitik çözümlemesi yapılarak, motor ile ilgili aşağıdaki bilgiler hesaplanmıştır.
Yapılan benzetim sonucunda, motor nominal yükünde çalışırken stator sargılarında
meydana gelen bakır kayıpları 157,848 W, rotor kafesinde meydana gelen bakır
kayıpları 89,1476 W ve demir nüvede meydana gelen demir kayıpları 0,0005 W
olarak hesaplanmıştır. Görüldüğü gibi stator sargıları ve rotor sargılarında meydana
gelen bakır kayıpları ısınmaya neden olan temel etkenler olduğu görülmektedir. Bu
nedenle stator ve rotor sargıları birer ısı kaynağı olarak modellenmektedirler.
Asenkron motorun çeşitli bölgelerindeki ısı kaynakları çizelge 5.2’de görülmektedir.
Çizelge 5. 2: Asenkron motora ait ısı kaynağı katsayıları.
Asenkron Motor Bölge
Stator Sargıları
Rotor Kafesi
Stator Gövdesi

Isı Kaynağı
Katsayısı (W/m3)
703225,3
310031,1
0,503503

Motorun ısı akış benzetiminin yapılabilmesi için hesaplanan ısı kaynak katsayılarının
yanında kullanılan malzemelerin ısıl iletkenlik katsayıları [W/m.K] ve hacimsel ısıl
kapasite katsayılarının [MJ/m3.K] belirlenmesi gereklidir. Bu katsayılar malzemeye
özgü değerler olduğu için sargılarda kullanılan bakır, alüminyum ve saclarda
kullanılan malzemelerin ısıl özellikleri araştırılmıştır. Tablo 5.3’te kullanılan
malzemelerle ilgili ısıl iletkenlik katsayıları ve Tablo 5.4’te malzemelerin ısıl
kapasite katsayıları görülmektedir.
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Çizelge 5. 3: Asenkron motor alt birimlerinin ısıl iletkenlik katsayıları.
Malzeme
Stator Gövdesi
Rotor Gövdesi
Stator Sargıları
Rotor Çubukları
Stator Sargıları Yalıtımı
Hava Aralığı

Isıl İletkenlik (W/m.K)
34
34
394
209
0,2
0,025

Çizelge 5. 4: Asenkron motor alt hacimsel ısıl kapasite katsayıları.
Hacimsel Isıl Kapasite
(MJ/m3.K)
3,537
3,537
3,45
2,422
0,001297

Malzeme
Stator Gövdesi
Rotor Gövdesi
Stator Sargıları
Rotor Çubukları
Hava Aralığı

5.2 Sıcaklık Dağılımı Çözümleme Sonuçları
Oluşturulan asenkron motor modelinde sınır değerleri katsayılarının hesabı ve iletim
katsayılarının hesabı bölüm 4.1.1 ve 4.1.2’de verilmişti. Hesaplanan katsayılar
oluşturulan modelde kullanılarak incelenen asenkron motorun sıcaklık dağılımı elde
edilmiştir.
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ġekil 5. 1: Asenkron motor kesitine uygulanan sonlu
sayıda üçgen elemanlar ağı.
İncelenen asenkron motor ¼ simetriye sahiptir. Bu yüzden motoru ¼ kesitinin
incelenmesi motorun bütünü hakkında bize bilgi verebilir. Şekil5.1’de motorun ¼
kesiti görülmektedir. SEY çözümlemesi yapabilmek için oluşturulan model sonlu
sayıda (14467) üçgen elemanlara bölünmüştür. Böylece uygun sınır değerleri ve
malzemelerin

ısıl

özellikleri

girildikten

sonra

motorun

sıcaklık

dağılımı

çıkarılabilmektedir.
Şekil5.2’de asenkron motor kesitinin sıcaklık dağılımı görülmektedir. Şekil 5.3’te
renklere göre sıcaklık dağılımı görülmektedir. Şekildeki tabloda stator sargısına ait
sıcaklık değeri 360,947 K olarak görülmektedir. Bu değer de 87,947 ºC’ye tekabül
etmektedir.

Çözümleme

sonuçlarına

göre

görülmektedir.
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sıcaklık

değerleri

tablo

5.5’te

ġekil 5. 2 :Isıl SEY çözümlemesi sonucu elde edilen sıcaklık dağılımı.

ġekil 5. 3: Isıl SEY çözümlemesi sonucu elde edilen sıcaklık değerleri.
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Çizelge 5. 5: SEY çözümlemesi sonucu elde edilen sıcaklık değerleri.
Sıcaklık Değeri (ºC)
75,324
79,214
87,947
95,482
100,466
104,139

Malzeme
Stator Boyunduruk
Stator Dişleri
Stator Sargıları
Hava Aralığı
Rotor Gövdesi
Rotor Çubukları

Yukarıdaki tablodaki değerlere göre, en yüksek sıcaklık değeri rotor kafes
çubuklarında görülmektedir. Şekil 5.4’te asenkron motorun statorundan miline kadar
sıcaklık değişiminin grafiği görülmektedir. Yatay eksende başlangıç değeri olan 0,
motorun statoru üzerinde alınan bir noktadır. Motorun statorundan miline kadar bir
çizgi çizilmiştir. Bu çizgi üzerindeki noktalardan sıcaklık değerleri alınırsa aşağıdaki
sıcaklık eğrisi elde edilir.

ġekil 5. 4: Asenkron motorun statorundan miline kadar (dıştan içe doğru) sıcaklık
değişimi.
Oluşturulan asenkron motorun sıcaklık dağılım modelinde rotora ilişkin sıcaklık
değerleri hesaplanabilmektedir. Deneysel çalışma yoluyla sıcaklık belirlenmek
istenirse, rotor olukları ve rotor gövdesine sıcaklık algılayıcısı yerleştirmek mümkün
değildir. Bu yüzden rotora ilişkin sıcaklık dağılımı bu tür sonlu elemanlar
modelleriyle belirlenebilmektedir.
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5.3 Asenkron Motorun DeğiĢken Zamanlı Manyetik Çözümlemesi
Manyetik SEY çözümlemesine geçmeden önce incelenen asenkron motorun analitik
olarak incelemesi yapılmıştır. Model oluştururken motorun plaka değerleri ve
boyutsal özellikleri program verisi olarak girilmiştir. Motor kesitinin boyutları üretici
firmadan alınmıştır. Bunun yanında motor gövdesinde kullanılan malzemenin
manyetik özelliklerine göre programda, malzemenin B[T] (manyetik akı yoğunluğu)
- H[A/m] (manyetik alan şiddeti) eğrisi oluşturulmuştur. Şekil 5.5’te oluşturulan B-H
eğrisi görülmektedir.

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
B(T)
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
0

200

400

600

800

H(A/m)

ġekil 5. 5: Manyetik malzemeye ait B-H eğrisi.
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1000

Yapılan inceleme sonucunda motor ile ilgili stator sargıları direnci, rotor direnci,
ortak endüktans, kullanılan malzemelerin manyetik özellikleri gibi parametreler
hesaplanmıştır.Bunun yanında motorun nominal çalışma koşullarında stator ve rotor
faz akımı, stator ve rotor demir kayıpları, stator ve rotor bakır kayıpları ayrı ayrı
belirlenmiştir. Bu kayıplardan SEY sıcaklık çözümlemesi yaparken kullanılan
malzemelere göre ısı kaynak katsayılarının oluşturulması sırasında yararlanılmıştır.
Motorun analitik çözümlemesi sonucu alınan veriler EK-A.2’deverilmiştir.
Manyetik SEY çözümlemesi olarak Maxwell programında değişken zamanlı
manyetik SEY çözümlemesi yapılmıştır. Değişken zamanlı çözümleme sayesinde
motorda, rotorun farklı konumları için, farklı zamanlarda, etkiler gözlemlenebilir.
Yapılan çözümleme sonucunda motor kesiti için manyetik alan çizgileri, manyetik
akı yoğunluğu ve manyetik alan şiddeti çizdirilebilir. Resim 5.6’da motora ait
manyetik alan şiddeti dağılımı görülmektedir.

ġekil 5. 6: Manyetik alan şiddeti dağılımı.
Maxwell SEY çözümleme programında aynı zamanda kayıpların dağılımı da
görülebilmektedir. Manyetik alan şiddeti ve kayıp dağılımı ayrı ayrı incelendiği
zaman, manyetik alan şiddetinin yüksek olduğu bölgelerde kayıpların da yüksek
olduğu görülmektedir. Meydana gelen kayıplar ısınmaya neden olduğu için, kayıp
dağılımı ile sıcaklık dağılımı paralellik gösterir. Şekil 5.7’de Mawell programında
asenkron motor kesitinde meydana gelen omik kayıp dağılımı görülmektedir.
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Maxwell programında yapılan SEY değişken zamanlı çözümleme sonuçları EK-B’de
verilmiştir.

ġekil 5. 7: Manyetik çözümleme sonucu elde edilen omik kayıp dağılımı.

Manyetik alan etkisi altında olan herhangi bir elektriksel iletkende girdap akımları
kaybı meydana gelir. Tez kapsamında incelenen kafesli asenkron motorda, rotor
olukları alüminyum olduğu halde, iletkenlerin üst noktalarında manyetik alanın
yoğun olduğu yerlerde, kayıpların meydana geldiği görülmüştür. Bu kayıplar
iletkende endüklenen gerilimin endüklediği bölgesel akımların meydana getirdiği
omik kayıplardır.
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6. DENEYSEL ÇALIġMA VE SONUÇLAR
Asenkron motorun dağıtılmış ısı kaynakları ile SEY sıcaklık dağılımının yapılması
ile elde edilen sonuçların doğruluğunun tespit edilmesi için, GAMAK firmasından
temin edilen 2,2 kW, 2p=4,380 V, 50Hz, kapalı tipte bir asenkron motor [TEFC]
üzerinde deneysel çalışma yapılmıştır. Kullanılan asenkron motorun boyutsal
özellikleri ve plaka değerleri Maxwell programı RMxprt ara yüzünde motorun
analitik olarak incelenmesi sırasında kullanılmıştır. Motor ile ilgili özellikler ve
analitik çözümleme sonuçları EK-A.1’de verilmiştir.
Kullanılan asenkron motorda sıcaklık dağılımının deneysel olarak belirlenebilmesi
için, oluk sargıları, sargı başları ve boyunduruğa sıcaklık algılayıcısı yerleştirilmiştir.
Algılayıcı olarak K tipi ısıl çift kullanılmıştır. Sıcaklık artışını belirlemek ve
algılayıcılardan gelen sıcaklık verilerini kaydetmek için PicoTech TC-08 sıcaklık
veri kayıt cihazı kullanılmıştır. Mil ve gövde sıcaklıklarının ölçümü için kızılötesi
termometre kullanılmıştır. Şekil 6.1’de kurulan deney düzeneği görülmektedir.
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ġekil 6. 1: Kurulan deney düzeneği.
Kurulan deney düzeneğinde sıcaklık incelemesi yapılan asenkron motor bir doğru
akım generatörünü tahrik etmektedir. Doğru akım generatörünün çıkışına direnç
yükü bağlanmıştır. Yük direnci değiştirildiği zaman, doğru akım generatörünün
yükü, dolayısıyla asenkron motorun yükü değişmektedir. Bu sayede asenkron motor
değişik yük değerleriyle yüklenebilmektedir. Asenkron motor nominal yükte
çalıştırılarak, motor üzerine yerleştirilen algılayıcılar sayesinde, sıcaklık bilgisi
alınmıştır. PicoTech TC-08 cihazının yazılımı kullanılarak belirli örnekleme
aralığında kayıt alınabilmektedir. Bu sayede birer dakikalık aralıklarla alınan sıcaklık
bilgileri bilgisayara aktarılmıştır ve sıcaklık eğrisi oluşturulmuştur. Aşağıdaki
şekillerde motor nominal yükünde çalışırken deney sonucu alınan sıcaklık
değerlerine göre oluşturulan sıcaklık eğrileri görülmektedir.

Deneyin yapıldığı

ortamın sıcaklık değeri 20,73 ºC’dir. Şekil 6.2 motorun stator gövdesine yerleştirilen
sıcaklık algılayıcılarından alınan veriler doğrultusunda oluşturulan sıcaklık eğrisini
göstermektedir. Ölçülen son sıcaklık değeri 76,01 ºC olarak görülmektedir.
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ġekil 6. 2: Nominal yükte stator gövdesi sıcaklık eğrisi.
Şekil 6.3’te sargı başlarına yerleştirilen sıcaklık algılayıcılarından alınan veriler
doğrultusunda elde edilen sıcaklık eğrisi görülmektedir. 1. ve 8. kanallardan sırasıyla
alınan son sıcaklık değerleri 70,42ºC ve 86,21 ºC olarak görülmektedir. Görüldüğü
üzere 1. kanaldan alınan sıcaklık değeri, diğer kanaldan alınan sıcaklık değerine göre
oldukça düşüktür. Sıcaklık değerinin düşük olması kapalı tip asenkron motor
(TEFC)’da 1. kanaldan alınan veriyi gönderen sargı başına yerleştirilmiş sıcaklık
algılayıcısının soğutma fanı tarafında olduğunu gösterir. Soğutma fanı, hava dolaşımı
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ġekil 6. 3: Nominal yükte sargı başlarına ait sıcaklık eğrisi.
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Şekil 6.4’te stator oluklarına yerleştirilen sıcaklık algılayıcılarından alınan veriler
doğrultusunda oluşturulan sıcaklık eğrisi görülmektedir. Ölçülen en yüksek sıcaklık
değeri 74,71 ºC’dir.
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ġekil 6. 4: Nominal yükte stator oluklarına ait sıcaklık eğrisi.
Şekil 6.5’te karkas ile stator gövdesi arasındaki havanın sıcaklık değerini ölçen
sıcaklık algılayıcılarından alınan sıcaklık verileri doğrultusunda elde edilen sıcaklık
eğrisi görülmektedir. Ölçülen son sıcaklık değeri 57,17 ºC’dir.
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ġekil 6. 5: Nominal yükte karkas stator arası sıcaklık eğrisi.
Alınan ölçümlere göre motorun birimlerinin ulaştığı son en yüksek sıcaklık değerleri
çizelge 6.1’de verilmiştir.
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Çizelge 6. 1: Nominal çalışmada ölçüm sonucu elde edilen sıcaklık değerleri.
Sıcaklık Değeri (ºC)
57,17
76,01
86,21
74,71

Malzeme
Karkas-stator hava aralığı
Stator gövdesi
Sargı başları
Oluklar

Boşta çalışma durumunda sıcaklık dağılımını görmek için, motor boşta çalıştırılmış
ve sıcaklık değerleri kaydedilmiştir. Daha sonra sıcaklık eğrileri incelenmiştir. Şekil
6.6, 6.7 ve 6.8’de sırasıyla boşta çalışma durumunda sargı başı, stator gövdesi ve
oluk sıcaklık eğrileri görülmektedir. Boşta çalışma durumunda motor şebekeden
daha az akım çeker. Bu durumda bakır kayıpları azalır. Bakır kayıpları azaldığı için
toplam kayıplar da azalır, dolayısıyla motor daha az ısınır. Ölçülen sıcaklık değerleri
karşılaştırıldığı zaman ölçüm yapılan bölgelerden alınan verilere göre, sıcaklık
değerlerinin daha düşük olduğu görülecektir. Boşta durumda ölçülen sıcaklık
değerleri çizelge 6.2’de verilmiştir.
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ġekil 6. 6: Boşta çalışmada stator sargı başı sıcaklık eğrisi.
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ġekil 6. 7: Boşta çalışmada stator gövdesi sıcaklık eğrisi.
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ġekil 6. 8: Boşta çalışmada stator oluğu sıcaklık eğrisi.

Çizelge 6. 2: Boşta çalışmada ölçüm sonucu elde edilen sıcaklık değerleri.
Malzeme
Karkas-stator hava aralığı
Stator gövdesi
Sargı başları
Oluk
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Sıcaklık Değeri (ºC)
48,78
59,80
66,04
59,05

Çizelge 4.8’de deney sırasında ölçülen değerler ve SEY çözümlemesi sonucu elde
edilen değerlerin karşılaştırılması görülmektedir. Deney sırasında,stator ve rotor
arasındaki hava aralığı, rotor boyunduruğu ve rotor çubuklarına sıcaklık algılayıcısı
yerleştirilemediği için, bu bölgelere ait sıcaklık verisi alınamamıştır. Stator
boyunduruğu ve sargı sıcaklıkları karşılaştırıldığı zaman, deney sonuçları ile SEY
çözümleme sonuçlarının birbiriyle uyumlu olduğu görülmektedir.Stator boyunduruğu
için hesaplanan değerde hata payı yaklaşık % 1, stator sargısı için hata payı % 2
olarak bulunmuştur. SEY çözümlemesi sırasında motorun kesitini içeren bir model
kullanıldığı için sargı başı sıcaklığı, sargı sıcaklığı olarak alınmıştır.

Çizelge 6. 3: SEY çözümlemesi elde edilen sonuçlar ve ölçüm sonuçların
karşılaştırılması.
Stator boyunduruğu
Stator dişleri
Stator sargısı
Hava aralığı
Rotor boyunduruğu
Rotor çubukları

Hesaplanan (ºC)
75,324
79,214
87,947
95,482
100,466
104,139
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Ölçülen (ºC)
76,01
86,21
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7. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bir elektrik makinasının ömrünü belirleyen temel etken sargı yalıtımıdır. Elektrik
makinasının çalışabileceği azami sıcaklık değeri sargı yalıtım sınıfına göre belirlenir.
Bir asenkron motorun tasarımı sırasında SEY benzetimi yapılarak motorun sıcaklık
dağılımı incelenebilir. Böylece üretim öncesi motorun hangi bölgesinin ne kadar
ısınacağı önceden tahmin edilebilir ve sargı sıcaklıkları belirlenebilir. Yapılan
inceleme sonucuna göre motora uygun sargı yalıtım malzemesi belirlenebilir. Bunun
yanında motorun sıcaklık dağılımına motorda kullanılan malzemelerin özellikleri de
etki ettiğinden, farklı malzeme türleri model üzerinde kullanılarak motorun istenilen
sıcaklık dağılımına sahip olması sağlanabilir.
3 fazlı sincap kafesli asenkron motorun, 2 boyutlu sonlu elemanlar modeli
oluşturularak, FEMM 4.2 SEY benzetim programında, dağıtılmış ısı kaynakları ile
sıcaklık dağılım incelemesi yapılmıştır.Model oluşturulurken, stator ve rotor sargı
sıcaklıkları, motorun boyutları ve motorun çeşitli kısımlarında kullanılan
malzemelerin fiziksel parametreleri dikkate alınmıştır. Üzerinden akım geçen stator
sargıları ve rotor kafes çubukları birer ısı kaynağı olarak modellenmiştir. Yapılan
benzetim sonucunda elde edilen veriler ile deneysel çalışma sonucu elde edilen
sıcaklık verileri karşılaştırıldığı zaman stator sargı sıcaklığının büyük bir doğrulukla
hesaplandığı görülmektedir. Deneysel çalışmada rotor sargılarına sıcaklık algılayıcısı
yerleştirilemediği için sıcaklık bilgisi alınamamıştır fakat rotor sargı sıcaklığı sonlu
elemanlar çözümlemesi ile hesaplanabilmektedir. SEY kullanılarak hesaplanan stator
sargı sıcaklık değerinin deney verileri ile uyumlu olması, rotor sargı sıcaklığının da
doğru olarak hesaplanabileceğini göstermektedir.
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Yapılan sıcaklık dağılım incelemesinde motorun çeşitli bölgelerinde (stator sargıları,
stator dişleri vb.) sıcaklık dağılımının düzgün olduğu görülmektedir. Fakat, manyetik
etkileri hesaba katarsak sıcaklık dağılımı homojen olmamaktadır. Bunun için sıcaklık
çözümlemesinin yanında manyetik çözümlemede yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarda
manyetik alan şiddeti dağılımı ile omik kayıpların paralellik gösterdiği görülmüştür.
Kayıplar ısınmaya neden olduğu için manyetik alan dağılımı ile sıcaklık dağılımı
arasında karşılaştırma yaparak, sonuçlar değerlendirilmiştir.
İncelenen asenkron motorun manyetik çözümlemesi Maxwell 13 SEY çözümleme
programında yapılmıştır. RMxprt ara yüz programında motorun modeli oluşturularak
analitik benzetimi yapılmıştır. Yapılan benzetim sonucunda motorla ilgili boyutsal,
yük işletim değerleri gibi veriler hesaplanmıştır.Daha sonra analitik benzetimi
yapılan modelin değişken zamanlı sonlu elemanlar çözümlemesi yapılmıştır.
Manyetik akı çizgileri çizdirilmiş, omik kayıpların dağılımı çıkarılmıştır ve sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Manyetik akı yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde omik
kayıpların da yüksek olduğu görülmüştür. Oluşan kayıplar ısınmaya neden
olduğundan bu bölgelerde sıcaklığın daha yüksek olacağı anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak, bir asenkron motorun SEY çözümlemesi yapılarak sıcaklık dağılımı
çıkarılabilir ve üretim öncesi motorun hangi bölgesinin ne kadar ısınacağı önceden
tahmin edilebilir. Bu sayede motorun ömrünü belirleyen sargı yalıtım malzemesi
hesaplanan sıcaklık değerlerine göre belirlenebilir. Bunun yanında motorun sıcaklık
dağılımına motorda kullanılan malzemelerin özellikleri de etki ettiğinden, farklı
malzeme türleri model üzerinde kullanılarak motorun istenilen sıcaklık dağılımına
sahip olması sağlanabilir. Üretimi tamamlanmış bir motorda sıcaklık dağılımı
deneysel olarak belirlenmek istenirse, rotor ve motorun diğer dönen kısımlarına
sıcaklık algılayıcısı yerleştirilemeyeceği için bu bölgelerin sıcaklıkları belirlenemez.
Ancak SEY yöntemiyle bu bölgelerin de sıcaklıkları belirlenebilir. Ayrıca deneysel
olarak hesaplanan sıcaklık değerleri, SEY çözümlemesi yapılarak çok daha kısa
sürede hesaplanabilir.
Manyetik etkilerin sıcaklık dağılımına etkisini inceleyebilmek için, kullanılan sonlu
elemanlar modeli manyetik etkileri de içermelidir. Bunun için motorun sıcaklık
dağılımını incelerken manyetik ve ısıl benzetimin eş zamanlı yapılması
gerekmektedir. Aynı zamanda daha hassas hesaplama yapabilmek için üç-boyutlu
çözümleme

yapmak

gerekir.

Bunun
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yanında

gerçek

sıcaklık

değerlerini

hesaplayabilmek için, oluşturulan modelde eğer motorda soğutma fanı varsa,
soğutma fanının da etkilerini içeren bir model oluşturulmalıdır.
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EKLER
EK A.1: Analitik Çözümleme Sonuçları (Rmxprt)
EK A.2: Analitik Çözümleme Asenkron Motor Verileri (Rmxprt)
EK B: Manyetik Çözümleme Sonuçları (Maxwell)
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EK A.1

ġekil A.1.1 : Benzetimi yapılan asenkron motorun 2 boyutlu kesit görünümü.

ġekil A.1.2 : Stator görünümü.

ġekil A. 1.2: Stator sargı şeması.
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ġekil A. 1.3 : Rotor görünümü.

ġekil A.1.4: Akım - hız eğrisi.

ġekil A. 1.5 :Verim hız eğrisi.
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ġekil A. 1.6 :Çıkış gücü - hız eğrisi.

ġekil A. 1.7 :Güç faktörü - hız eğrisi.

ġekil A. 1.8 :Moment - hız eğrisi.
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EK A.2

Three-Phase Induction Motor Design:
File: Setup1.res

GENERAL DATA
Given Output Power (kW): 2.2
Rated Voltage (V): 220
Winding Connection: Wye
Number of Poles: 4
Given Speed (rpm): 1405
Frequency (Hz): 50
Stray Loss (W): 26.4
Frictional Loss (W): 40
Windage Loss (W): 0
Type of Load: Constant Power
Operating Temperature (C): 75

STATOR DATA
Number of Stator Slots: 36
Outer Diameter of Stator (mm): 150
Inner Diameter of Stator (mm): 90
Type of Stator Slot: 2
Dimension of Stator Slot
hs0 (mm): 0.64
hs1 (mm): 0.408
hs2 (mm): 12.181
bs0 (mm): 2.35
bs1 (mm): 2.988
bs2 (mm): 5.7
Top Tooth Width (mm): 5.04739
Bottom Tooth Width (mm): 4.469
Length of Stator Core (mm): 175
Stacking Factor of Stator Core: 0.95
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Type of Steel: steel_1010
Number of lamination sectors 0
Press board thickness (mm): 0
Magnetic press board No
Number of Parallel Branches: 2
Type of Coils: 11
Coil Pitch: 0
Number of Conductors per Slot: 43
Number of Wires per Conductor: 1
Wire Diameter (mm): 1.024
Wire Wrap Thickness (mm): 0
Wedge Thickness (mm): 0
Slot Liner Thickness (mm): 0
Layer Insulation (mm): 0
Slot Area (mm^2): 68.266
Net Slot Area (mm^2): 65.3133
Slot Fill Factor (%): 69.0346
Limited Slot Fill Factor (%): 75
Wire Resistivity (ohm.mm^2/m): 0.0217
Top Free Space in Slot (%): 0
Bottom Free Space in Slot (%): 0
Conductor Length Adjustment (mm): 0
End Length Correction Factor 1
End Leakage Reactance Correction Factor 1

ROTOR DATA
Number of Rotor Slots: 28
Air Gap (mm): 0.125
Inner Diameter of Rotor (mm): 36
Type of Rotor Slot: 1
Dimension of Rotor Slot
hs0 (mm): 0.25
hs01 (mm): 0.25
hs2 (mm): 11.88

66

bs0 (mm): 0
bs1 (mm): 4.46
bs2 (mm): 1.8
Cast Rotor: No
Half Slot: No
Length of Rotor (mm): 175
Stacking Factor of Rotor Core: 0.95
Type of Steel: steel_1010
Skew Width: 0
End Length of Bar (mm): 0
Height of End Ring (mm): 16
Width of End Ring (mm): 24
Resistivity of Rotor Bar
at 75 Centigrade (ohm.mm^2/m): 0.0277778
Resistivity of Rotor Ring
at 75 Centigrade (ohm.mm^2/m): 0.0277778
Magnetic Shaft: No

MATERIAL CONSUMPTION
Armature Copper Density (kg/m^3): 8900
Rotor Bar Material Density (kg/m^3): 8900
Rotor Ring Material Density (kg/m^3): 8900
Armature Core Steel Density (kg/m^3): 7872
Rotor Core Steel Density (kg/m^3): 7872
Armature Copper Weight (kg): 3.00754
Rotor Bar Material Weight (kg): 2.01775
Rotor Ring Material Weight (kg): 1.57293
Armature Core Steel Weight (kg): 11.585
Rotor Core Steel Weight (kg): 5.25195
Total Net Weight (kg): 23.4352
Armature Core Steel Consumption (kg): 22.3101
Rotor Core Steel Consumption (kg): 8.32572
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RATED-LOAD OPERATION
Stator Resistance (ohm): 0.90099
Stator Resistance at 20C (ohm): 0.741137
Stator Leakage Reactance (ohm): 1.46049
Rotor Resistance (ohm): 0.729797
Rotor Resistance at 20C (ohm): 0.600317
Rotor Leakage Reactance (ohm): 2.77865
Resistance Corresponding to
Iron-Core Loss (ohm): 3.86574e+007
Magnetizing Reactance (ohm): 67.9673
Stator Phase Current (A): 7.25521
Current Corresponding to
Iron-Core Loss (A): 3.0183e-006
Magnetizing Current (A): 1.7167
Rotor Phase Current (A): 6.77755
Copper Loss of Stator Winding (W): 142.279
Copper Loss of Rotor Winding (W): 100.57
Iron-Core Loss (W): 0.00105652
Frictional and Windage Loss (W): 40.8703
Stray Loss (W): 26.4
Total Loss (W): 310.121
Input Power (kW): 2.50998
Output Power (kW): 2.19986
Mechanical Shaft Torque (N.m): 14.6333
Efficiency (%): 87.6445
Power Factor: 0.898347
Rated Slip: 0.0429549
Rated Shaft Speed (rpm): 1435.57

NO-LOAD OPERATION
No-Load Stator Resistance (ohm): 0.90099
No-Load Stator Leakage Reactance (ohm): 1.46126
No-Load Rotor Resistance (ohm): 0.729702
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No-Load Rotor Leakage Reactance (ohm): 15.289
No-Load Stator Phase Current (A): 1.83306
No-Load Iron-Core Loss (W): 0.00119771
No-Load Input Power (W): 78.394
No-Load Power Factor: 0.0744376
No-Load Slip: 0.000676413
No-Load Shaft Speed (rpm): 1498.99

BREAK-DOWN OPERATION
Break-Down Slip: 0.2
Break-Down Torque (N.m): 31.9181
Break-Down Torque Ratio: 2.1812
Break-Down Phase Current (A): 22.1822

LOCKED-ROTOR OPERATION
Locked-Rotor Torque (N.m): 15.0841
Locked-Rotor Phase Current (A): 33.0867
Locked-Rotor Torque Ratio: 1.03081
Locked-Rotor Current Ratio: 4.56041
Locked-Rotor Stator Resistance (ohm): 0.90099
Locked-Rotor Stator
Leakage Reactance (ohm): 1.45575
Locked-Rotor Rotor Resistance (ohm): 0.779983
Locked-Rotor Rotor
Leakage Reactance (ohm): 2.0704
DETAILED DATA AT RATED OPERATION

Stator Slot Leakage Reactance (ohm): 0.746162
Stator End-Winding Leakage
Reactance (ohm): 0.245295
Stator Differential Leakage
Reactance (ohm): 0.469036
Rotor Slot Leakage Reactance (ohm): 1.49479
Rotor End-Winding Leakage
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Reactance (ohm): 0.0348857
Rotor Differential Leakage
Reactance (ohm): 1.24918
Skewing Leakage Reactance (ohm): 0
Stator Winding Factor: 0.959795
Stator-Teeth Flux Density (Tesla): 0.878818
Rotor-Teeth Flux Density (Tesla): 1.06267
Stator-Yoke Flux Density (Tesla): 0.879011
Rotor-Yoke Flux Density (Tesla): 1.09708
Air-Gap Flux Density (Tesla): 0.505172
Stator-Teeth Ampere Turns (A.T): 9.95845
Rotor-Teeth Ampere Turns (A.T): 14.9889
Stator-Yoke Ampere Turns (A.T): 27.3674
Rotor-Yoke Ampere Turns (A.T): 10.6804
Air-Gap Ampere Turns (A.T): 72.5888
Correction Factor for Magnetic
Circuit Length of Stator Yoke: 0.7
Correction Factor for Magnetic
Circuit Length of Rotor Yoke: 0.5132
Saturation Factor for Teeth: 1.34368
Saturation Factor for Teeth & Yoke: 1.86784
Induced-Voltage Factor: 0.918612
Stator Current Density (A/mm^2): 4.40484
Specific Electric Loading (A/mm): 19.8609
Stator Thermal Load (A^2/mm^3): 87.4841
Rotor Bar Current Density (A/mm^2): 3.88643
Rotor Ring Current Density (A/mm^2): 1.05221
Half-Turn Length of
Stator Winding (mm): 265.07

WINDING ARRANGEMENT
The 3-phase, 1-layer winding can be arranged in 18 slots as below:
AAAZZZBBBXXXCCCYYY
Average coil pitch is: 7.66667

70

Angle per slot (elec. degrees): 20
Phase-A axis (elec. degrees): 110
First slot center (elec. degrees): 0

TRANSIENT FEA INPUT DATA

For one phase of the Stator Winding:
Number of Turns: 258
Parallel Branches: 2
Terminal Resistance (ohm): 0.90099
End Leakage Inductance (H): 0.000780798
For Rotor End Ring Between Two Bars of One Side:
Equivalent Ring Resistance (ohm): 5.94519e-007
Equivalent Ring Inductance (H): 1.67382e-009
2D Equivalent Value:
Equivalent Model Depth (mm): 175
Equivalent Stator Stacking Factor: 0.95
Equivalent Rotor Stacking Factor: 0.95
Estimated Rotor Inertial Moment (kg m^2): 0.00869502
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EK B

ġekil B. 1 :Maxwell programında kullanılan motor kesiti.

ġekil B. 2: Oluşturulan sonlu elemanlar ağı.

ġekil B. 3 : Manyetik akı çizgileri.
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ġekil B. 4:Manyetik akı yoğunluğu dağılımı.

ġekil B. 5:Manyetik alan şiddeti dağılımı.

ġekil B. 6: Omik kayıp dağılımı.
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