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K U C Z M A N N  M I K L Ó S 1

Villamos forgógépek részfeladatainak modellezése

1. BEVEZETÉS

A villamos forgógépek egyik fő alkotóeleme – amely a gépen belül a mágneses tér 
irányát megszabja, s ami által a forgógép elindul – a lemezelt vasmag (állórész és 
rotor vastestek). A vasmagban a váltakozó mágneses tér hatására, a lemezelés el-
lenére örvényáramok keletkeznek, amelyek veszteséget idéznek elő, s ez melegíti 
a vasmagot. A vastest anyaga lágyvas, ennek hiszterézis karakterisztikája további 
veszteségeket okoz. A hiszterézis olyan anyagi jellemző, amely megadja a vasmag 
viselkedését a mágneses térben: nemlineáris és többértékű, frekvencia- és hő-
mérsékletfüggő kapcsolat a mágneses térerősség és az indukció között. 

A fajlagos teljesítmény növelésének igénye, azaz a gépek méretének csök-
kentésére tett kísérletek és a fordulatszám növelése miatt ezek a veszteségek szá-
mottevő értéket érhetnek el. A veszteségek pontos számítása a mai napig nem 
megoldott, tervezhetősége tehát rendkívül fontos a villamosgép-tervezőmérnök 
számára: pontos modellel prediktálható a villamos gép viselkedése (pl. nyomaté-
ka, áramfelvétele, energiaigénye, zaja stb.). 

A klasszikus alapkutatási téma ma újra reneszánszát kezdi élni, egyrészt a 
tisztán villamos meghajtású járművek iránti növekvő igény, másrészt a számí-
tástechnika fejlődése miatt, hiszen egyre bonyolultabb és egyre nagyobb méretű 
problémákat tudunk megoldani, egyre pontosabban. Ma például érdekes kérdés, 
hogy egy akkumulátor vajon mennyi ideig képes egy villamos járművet kellő 
energiával ellátni, miközben a sebességprofil, az útviszonyok, a hőmérséklet, a 
terhelés stb. változik, vagy milyen a villamos gép akusztikája, milyen módon le-
het előre jelezni a gép viselkedését (diagnosztika). A villamos forgógép, ami a vil-
lamos jármű motorja, nagyon pontos modellezésével előbbre juthatunk ezekben 
a kérdésekben is.

Jelen cikkben a lemezelés pontosabb modellezési kérdéseivel és a hiszterézis 
karakterisztika hőmérséklet- és frekvenciafüggésének vizsgálatával és modellezé-
sével foglalkozom. Bemutatok egy tesztfeladatot is, amely egy hipotetikus villa-
mos gépben kialakuló elektromágneses tér számítását célozza meg. 

A cikk szándékosan nem tartalmaz képleteket és matematikai összefüggéseket, 
az elvégzett munka eredményeire, azok alkalmazhatóságára kívánok rámutatni.

[1] SZE Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, dékán, Automatizálási Tanszék, 
egyetemi tanár.
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2. A LEMEZELÉSBEN FEJLŐDŐ VESZTESÉGEK SZÁMÍTÁSA

A lemezelés alapvető fontosságú a különféle villamos gépek felépítésében, mely-
nek célja a veszteségek csökkentése: a villamos gépeket nagyon vékony (például 
0,35mm vastag) lemezekből építik össze. Vékony lemezekből felépülő elrende-
zések végeselem-módszeren alapuló számítása nagy erőforrást igénylő feladat, a 
számítás elvégzése pedig hosszú ideig tart, ami ipari célú problémák megoldása 
során nem előnyös. A villamos gépekben fejlődő veszteségek pontos számítá-
sa ugyanakkor nagy jelentőséggel bír a gépek modellezése vagy például a hűtési 
rendszer tervezése során. A probléma megoldása tehát kulcskérdés. Erre egy, az 
irodalomból ismert tesztfeladat megoldását választottam.

A háromdimenziós tesztfeladat2 nagyon egyszerű, ahogy az az 1. ábrán is látha-
tó: egy szolenoid tekercsbe helyeztem el egy tíz lemezből felépülő kockát (a kocka 
minden lemeze 1mm vastagságú, 10mmx10mm keresztmetszetű, mágnesezhető 
és vezető anyagból készült). További részletek a hivatkozott cikkben találhatók.

A probléma abban áll, hogy általában (például egy villamos motorban) nem 
lehet az egyes lemezeket együttesen diszkretizálni, mert végezetül nagyon nagy-
méretű egyenletrendszer állna elő, amit ma a rendelkezésre álló kapacitások mel-
lett képtelenség megoldani, vagy épp az erőforrások pocsékolása volna. Ebben az 
egyszerűsített esetben a teljes elrendezés diszkretizálása és a probléma megoldá-
sa nem akadály a rendelkezésre álló számítástechnikai háttérnek köszönhetően. 
Rendelkezésemre áll tehát egy ún. referenciamegoldás, amellyel a kidolgozott 
módszer eredményei összehasonlíthatóak.

1. ábra: A lemezelést tartalmazó tesztfeladat

A feladat megoldása a kidolgozott módszerben két lépésből áll. Először egy 

[2] Kuczmann, Miklós: Numerical Analysis of Eddy Current Field in Laminated Media, in Pol-
lack Periodica, 2018 (megjelenés alatt).
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ún. homogenizált feladatot kell megoldani, amely nem veszi figyelembe a le-
mezelést, de a lemezelésre merőleges irányban a vezetőképességet nullának kell  
beállítani. Ezáltal a mágneses térre egy nagyon jó közelítés áll elő, habár az ör-
vényáramok approximációja rossz. A kapott mágneses térből ezután az egyes 
lemezek felületére egy-egy peremfeltételt előállítva, megoldható a lemezek-
ben kialakuló mágneses tér és örvényáramú tér együttes, pontos számítása.  
Ez a második lépés, amelyet az egyes lemezekre külön-külön kell végrehajtani, de 
az egyes számítások egymástól függetlenek, azaz az egyes lemezekben kialakuló 
elektromágneses tér számítása párhuzamosan végezhető, miáltal egy gyors algo-
ritmus jött létre.

Az egyes lemezekben (#1 - #5) a 2. ábrán látható módon alakulnak ki a mág-
neses térerősség vektorok és az örvényáramok.

2. ábra: Az egyes lemezekben számított mágneses térerősség vektorok és a kiala-
kuló örvényáramok
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A referenciamodell és a kétlépéses modell által szolgáltatott eredmények na-
gyon közel állnak egymáshoz.

3. A HISZTERÉZIS KARAKTERISZTIKA MODELLEZÉSE

A hiszterézis karakterisztika a ferromágneses anyagot jellemző karakteriszti-
ka, amely megadja a mágneses térerősség és a mágneses indukció közötti kap-
csolatot. Az előző fejezetben említett lemezek ilyen ferromágneses anyagokból 
készülnek. A jelen munka szempontjából a karakterisztika azért lényeges, mert 
az általa körbehatárolt területtel arányos veszteség képződik a lemezelésekben.  
A karakterisztika függ a hőmérséklettől és a frekvenciától is. Ennek feltérképezé-
sére valósítottam meg egy automatizált mérési elrendezést, amelynek blokkvázla-
ta és fényképe a 3. ábrán látható. A részletes leírás a cikkben3 olvasható.

[3] Kuczmann, Miklós: Temperature and frequency dependent Preisach model, in Electric re-
view, 2018 (megjelenés alatt).
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3. ábra: A hiszterézis karakterisztika méréssel történő felvétele

A karakterisztika modellezésére számos módszer létezik az irodalomban, me-
lyek közül az ún. Preisach-modellt alkalmaztam. A modell alapvetően statikus 
és a hőmérséklettől független működésű. Megvalósítottam a modell dinamikus 
kiterjesztését, azaz figyelembe tudom venni a frekvenciafüggést. Megoldottam a 
hőmérsékletfüggés modellezését is. A 4. ábrán az 50Hz-en és szobahőmérsékle-
ten, valamint a 200Hz-en és 420oC-on mért és szimulált karakterisztika összeha-
sonlítása látható. A mérési eredmény folytonos vonallal, a szimulációs eredményt 
pedig pontokkal ábrázoltam.
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4. ábra: Mérési és szimulációs eredmények összehasonlítása

Az ún. fixpontos iterációs sémával a kidolgozott Preisach-modell az elekt-
romágneses tér egyenleteihez kapcsolható, miáltal a problémák nagyon széles 
spektruma megoldható.

4. INDUKCIÓS GÉP VIZSGÁLATA

A vizsgált villamos gép4 keresztmetszeti képe a végeselem-hálóval és a referencia-
ként szolgáló Ansys-megoldás az 5. ábrán látható. Az Ansys szoftverrel számított 
eredményeket Marcsa Dániel kollégám szolgáltatta a jelzett cikkben, referenciaként. 
Az aszinkron motor egy négypólusú, háromfázisú, 7,5kW teljesítményű gép. Te-
kercsei csillagkapcsolásban vannak. A gép vizsgálatát 5%-os szlip mellett végeztem 
el. Az állórész és a forgórész anyagának nemlineáris karakterisztikáját is figyelembe 
vettem a számítás során. Minden további részlet a hivatkozott cikkben megtalálható. 

[4] Kuczmann, Miklós – Gadó, Krisztián – Marcsa, Dániel – Horváth, Sándor – Vajda, 
István – Belahcen, Anouar: Analysis of an Induction Machine by the Finite Element Method, 
in Recent Innovations in Mechatronics, 2018 (bírálat alatt).
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Példaképp a motor nyomatékának alakulását ábrázoltam a 6. ábrán, COM-
SOL Multiphysics szoftverrel számolva, melynek értéke kb. 35Nm az állandó-
sult állapotban.

5. ábra: A referencia megoldás Ansys segítségével
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6. ábra: A nyomaték időbeli alakulása

Az állórészben kialakult veszteség három komponensét az 1. táblázatban ha-
sonlítom össze. A hiszterézisveszteség a statikus karakterisztika területe, az ör-
vényáramú veszteség a klasszikus Maxwell-egyenletekkel számított eredmény, míg 
az extra veszteség a mágneses doménfalak elmozdulása által indukált örvényára-
mokból fejlődő veszteség. Utóbbiakat a Maxwell-egyenletek nem tartalmazzák.

1. táblázat: Az állórész veszteségei

Ansys COMSOL 3.5.a
Hiszterézisveszteség 99,902W 98.8289W
Örvényáramú veszteség 26,819W 25,7475W
Extra veszteség 0,994W 1,2027W

5. KONKLÚZIÓ

A jelen alapkutatási program azt a célt szolgálta, hogy a hiszterézismodellek 
pontosságán mérések alapján javítsak, hogy a modellek pontosan le tudják írni 
a veszteségeket, a frekvencia- és a hőmérsékletfüggést. A realizált modellek fő 
alkalmazási területe terveim szerint a villamos gépek analízisében és szintézisé-
ben lesz. Annak ellenére, hogy a problémakör régóta kutatott terület, az itt be-
mutatott problémák megoldása és a modellek kereskedelmi forgalomban lévő 
szoftverbe illesztése – egyszerűbb esetektől eltekintve – még nem történt meg. 

Meggyőződésem, hogy a gépek modellezésére valósidejű alkalmazásokban 
(például diagnosztika) szükség lesz. Erre a végeselem-módszer alkalmatlan. 
Hosszabb távú célom, hogy a gépek (q)LPV-alapú modellezését megvalósítsam, 
ami az irányításelmélet területén ma egy kurrens kutatási terület.
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