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1

Bevezetõ

1.1 A lendkerekes energiatárolás története
A lendítõkerekek vagy lendkerekek felhasználásának története egészen az ókorig nyúlik
vissza. Az egyiptomi óbirodalom (i. e. 2635-2155) korának fazekasai már használták, mint a
fazekaskorong egyik legfontosabb összetevõjét [1],[2]. Története tehát a nagy piramisokéval
azonos korban kezdõdött.
Ebben a korban, ugyanúgy, mint ahogyan a késõbbi korokban is, kiegyenlítési és
stabilizálási funkciója volt, azaz a fazekaskorong esetében annak közel állandó sebességét
volt hivatott biztosítani. Ahogy ma is, a lendítõkerék a modern kor kezdetét jelentõ ipari
forradalom idején is elõkelõ szerepet játszott, hiszen a James Watt által kifejlesztett gõzgép
(1776) mûködésében is kulcsszerepe volt.
A villamos energiának mechanikai energiává alakítása és lendkerékben történõ tárolása,
majd visszanyerése a XX. század közepén élte elsõ fénykorát (1950-1980). Ekkorra tehetõk a
lendkerekes jármûvek elsõ komoly fejlesztései és üzemeltetési kísérletei, valamint például
ekkor kerültek beépítésre ilyen energiatárolók dízel aggregátort kiegészítõ
szükségáramforrásként mikrohullámú átjátszóállomásokba több akkori szocialista ország
területén is. A félvezetõs inverterek megjelenésével azonban a lendkerekes energiatárolás
fokozatosan háttérbe szorult, és az energiatároló szerepét az akkumulátorok vették át. Ebben a
folyamatban az üzembiztonság is lényeges szerepet játszott, hiszen több komoly baleset is
történt az üzembe állított lendkerekes energiatárolóknál. Így a Magyarországon található
említett átjátszóállomásokban is a 70-es évek végén történt kékesi balesetet követõen (amely
az adótornyot is komolyan veszélyeztette) tértek át az akkumulátorokra.
1.2 Szupravezetõs csapágyak
Az eddigiekben felsorolt alkalmazások esetében a lendítõkerék csapágyazása hagyományos
mechanikai csapággyal történt. A lendkerekes energiatárolás számára új korszakot nyitottak
az elektromágneses és szupravezetõs csapágyak. Ezek felhasználásával valójában sem „csap”ra sem pedig „ágy”-ra nincsen szükség, hiszen ilyen megvalósításban a lebegõ forgórész az
állórésszel mechanikai kapcsolatban nincs, a közöttük fennálló erõhatások mágneses terek
egymásra hatásából származnak.
Szupravezetõs csapággyal ugyanis megkerülhetõ a mágneses csapágyak instabilitását
kimondó XIX. század végi Earnshaw-elmélet [3], miszerint egy pusztán állandómágnesekbõl
(és ferromágneses anyagokból) összeállított elrendezés legalább az egyik irányban
instabilitást mutat. Diamágneses anyagok esetében az ilyen elrendezések legalább egy
irányban stabilitást mutatnak.
A II. típusú szupravezetõk azonban – a diamágneses tulajdonságon felül - elegendõen nagy
mágneses térben képesek a mágneses fluxust csapdába ejteni, ez az úgynevezett „fluxtrapping”. A csapdába ejtett fluxus pedig egy térben rögzített nagyságú és irányú mágneses
teret jelent, ami a mágneses tér bármiféle megváltozása (azaz a csapágy állandómágneses
részének elmozdulása) esetén visszatérítõ erõt gyakorol a mágneses térben tárolt energia
minimumának visszaállítása érdekében.
A szupravezetõs csapágyak mechanikai mûködését a ’90-es években kezdték lendkerekes
alkalmazás szempontjából komolyan vizsgálni. A vizsgálatokban az Argonne National
Laboratory (Illinois, Amerikai Egyesült Államok) járt élen.
Már a kezdeti vizsgálatok is azt mutatták, hogy míg mechanikai csapágyak esetén a
súrlódási együttható tipikusan 10-3 értékû, és aktív mágneses csapágyakkal sem érhetõ el 10-4
értéknél kisebb ekvivalens (azaz a mûködtetéshez szükséges villamos veszteségeket is
magába foglaló) súrlódási együttható, addig szupravezetõs csapágyakkal e veszteségek igen
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jelentõsen csökkenthetõek. Laboratóriumi körülmények között 3·10-8 súrlódási együttható
értéket is mértek. [4] A gyakorlatban kb. 2·10-6 ekvivalens (azaz a hûtõrendszer veszteségeit
is figyelembe vevõ) súrlódási együttható valósítható meg. [5], [6], [7], [8], [9].
Az ilyen különleges csapágyazással bíró lendkerekes energiatárolók veszteségei tehát
jelentõsen csökkenthetõk, a mechanikai súrlódási veszteségek gyakorlatilag teljesen
megszüntethetõk. A jelenlévõ elektromágneses veszteségek mellett 0,1 %/óra
energiaveszteségû lendkerekes energiatároló rendszer építhetõ, míg hagyományos
csapágyakkal legalább 1 %/óra veszteséggel kell számolni [6], [8], [9], [10]. Ezekkel az
értékekkel, ha feltételezzük, hogy a forgó villamos gép hatásfoka legalább 96 %-os mind
motoros és mind generátoros üzemben, valamint napi egy feltöltéssel és kisütéssel számolunk,
akkor az elérhetõ 24 órás energia hatásfok 89,6 % felettinek adódik szupravezetõs
rendszerben, ami nagyon ígéretes a korábban elérhetõ legfeljebb napi 68 %-os energia
hatásfokhoz képest. A teljesítmény elektronika veszteségeit a villamos gépével egyezõnek
tekintve is még 85 %-os napi energia hatásfok adódik, ha az üresjárási veszteségek
elhanyagolhatóak.
A szupravezetõs csapágyazás alacsony veszteségei mellett ugyanakkor fajlagosan sokkal
kevésbé merev, valamint jóval kevésbé terhelhetõ a hagyományos mechanikai, vagy akár az
elektromágneses csapágyakhoz képest.
Ezt jól mutatja, az hogy az elektromágneses csapágyak jellemzõen felületegységenként
(cm2) 20-30 N tartóerõt tesznek lehetõvé 0,5 mm légrés mellett [11], míg szupravezetõs
csapágyak esetén ez az érték legfeljebb 13 N. Utóbbinál azonban az elérhetõ maximum erõsen
hõmérséklet és mágnesminõség-függõ, így a jövõben várhatóan nagyobb értékekrõl is
hallhatunk. Igen jelentõsen befolyásolja a csapágy geometriai mérete is az elérhetõ
felületegységenkénti tartóerõt, így a méretek növekedésével is javulnak a jellemzõk.
A szupravezetõs csapágyak tulajdonságait és lehetõségeit részletesen a 3. fejezetben
tárgyalom.
1.3 Szupravezetõs lendkerekes energiatároló rendszerek fejlesztési eredményei
A várható pozitív eredmények alapján több nagy projekt is elindult, amelyek célja a
kezdetben néhány kWh-s szupravezetõs csapágyazású lendkerekes energiatároló (SzuLET)
építése volt szupravezetõs csapágyazással. Magashõmérsékletû szupravezetõkkel az 1990-es
évek elején kezdõdtek meg a kutatások.
Az Amerikai Egyesült Államokban az Energiaügyi Minisztérium (DoE) támogatásával az
Argonne National Laboratory és a Boeing közös fejlesztésben 2,25 kWh SzuLET-t épített,
amelyben a csapágy mûködése állandómágnesek vonzásán alapult, míg a stabilitást
szupravezetõkkel biztosították. Az elrendezés tesztje már 2001-ben is csak részleges sikerrel
járt, mivel a megcélzott 19,000 1/min fordulatszámot nem sikerült elérni, 10,000 1/min-nél
fellépõ rezgések miatt [12]. 2002-re megváltozatták a csapágy konstrukciót, és elhagyták az
állandómágnesek vonzásán alapuló emelést, ami korábban jelentõsen lerontotta az elrendezés
merevségét. A megcélzott 20,000 1/min fordulatszámot azonban így sem érték el. A
méréseket a 0-12,000 1/min fordulatszám tartományban végezték el. [13] 2003-ra
kifejlesztettek egy 1 kWh-s és egy 10 kWh-s forgórészt. Ezeket tesztelték a 2002-ben
kifejlesztett nagyobb merevségû szupravezetõs csapággyal. A közölt információk szerint a
12,000-es fordulatszámot nem haladták meg, a 10 kWh-s forgórész esetében pedig csak
néhány száz fordulatig jutottak el [14]. 2003-ban a következõ lépcsõnek szánt
5 kWh/100 kW-os forgórész a hõkezelés során megrepedt, és ezzel 1 évet késleltette a
projektet. 2004-ben fontos kifáradási vizsgálatokat végeztek el, amelyek megmutatták, hogy a
szakítószilárdság 40 %-ára történõ tervezés esetén több mint 100,000 ciklust (100 %-25 %
közötti ingadozás) képes elviselni a lendkerék anyaga (T700SC/RF007 szénszálas epoxi) [15].
2005-re sikeresen tesztelték (hagyományos csapággyal) az újragyártott 5 kWh-s
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forgórészt 22,500 1/min fordulattal. A Boeing továbbra is elkötelezett a projekt folytatása
mellett, jelenleg zajlik a szupravezetõs rendszer üzemi tesztje [16].
1998-ra Japánban a Chubu Electric Power és a Mitsubishi Heavy Industry maximálisan
1 kWh energia tárolására képes SzuLET-et fejlesztett ki tengelyirányú szupravezetõs
csapágyelrendezéssel [17]. 20,000 1/min mellett 1,4 kWh tárolt energiaszintet tudtak elérni a
sikeres teszt során. A 600 mm átmérõjû rotor háromféle szálerõsítésû polimer réteget
tartalmazott a sugárirányú erõk kiegyenlítésére, és 628 m/s kerületi sebességet értek el vele.
2001-re 25 kWh-s lendkerekes energiatároló számára fejlesztettek ki axiális szupravezetõs
csapágyat [18], a dinamikus tesztek eredményeit azonban nem publikálták. A japán
kutatócsoport 2003-as cikkei a konstrukció lényeges megváltoztatására utalnak [19], [20],
különösen a csapágy tekintetében. A korábbi lendkerék felskálázásának sikerérõl és a
megcélzott 10 kWh-s energiatárolóról eredményeket azonban nem publikáltak.
Japánban 1995-ben indult a NEDO (New Energy Development Organization) által
finanszírozott program, amelynek elsõ fázisában (1995-1999) 0,5 kWh-s SzuLET-et
fejlesztettek ki (37 kg, 400 mm átmérõ, 30,000 1/min) [21], és meghatározták az elõnyös
szupravezetõ-állandómágnes elrendezéseket [22], [23]. Az eredmények szerint a radiális
fluxusú csapágyelrendezés elõnyösebb, mert könnyebben skálázható, kisebb külsõ sugarat
eredményez azonos megtartandó tömeg esetén.
A NEDO projekt második fázisban (2000-2004) a kitûzött célok 10 N lebegtetõ erõ
cm2-enként (77 K) hõmérsékleten, és legfeljebb 2 mW/N fajlagos veszteség elérése, valamint
technológiai megalapozása 10 kWh és 100 kWh lendkerekes energiatároló rendszerek
csapágyainak. [23], [24], [25] A kutatás sikerrel zárult, 2006-ra 11 N erõt értek el cm2-enként,
és 0,55 mW/N veszteséget számoltak, amelyet azonban az alkalmazott aktív mágneses
stabilizáló csapágyak (AMCs) miatt nem sikerült elérni. Az AMCs-k alkalmazását a Japán
kutatók elkerülhetetlennek látják a szupravezetõs csapágy kis csillapítása miatt [23].
Végeredményben a tesztelt energiatároló rendszer lendkerekét 11,250 1/min-re sikerült
felgyorsítani, ami 5 kWh tárolt energiát jelentett a közel 400 kg-os rotor tömeg mellett. Az
alkalmazott motor/generátor egység 10 kW-os volt [24], ami nyilvánvalóan csak teszteléshez
használható, ipari, UPS célú felhasználás esetén megawattos tartományba esõ teljesítményû
gépre volna szükség ekkora tárolt energiamennyiséghez.
Európában 2005-ben az ATZ (Aldewitz Technologiezentrum) az MM (Magnet Motor) és
az EON Ag közösen 5kWh/250 kW lendkerekes energiatároló fejlesztését indította el. A
projekt költségvetése 1,4 m$ (2005-2007) [26], [27], [28]. A projekt jelenleg is fut. Elsõ
lépésben egy 400 kg teherbírású szupravezetõs csapágyat építettek, amely 17,1 kg tömegû
radiális fluxusú állandómágneses forgórészbõl és az ezt kívülrõl körbeölelõ szupravezetõs
gyûrûbõl áll. A csapágy terhelhetõség/saját tömeg aránya 15. Tengelyirányú merevsége 3000
N/mm@78.5 K és 4500 N/mm@72 K (6 N/cm2 maximális tartóerõ felületegységenként),
oldalirányú merevsége 1500 N/mm@78.5 K és 1800 N/mm@72 K (13 N/cm2 maximális
tartóerõ felületegységenként). A 72 K-en megadott adattal a csapágy 2006-ban a világ
legnagyobb merevségû szupravezetõs csapágya volt, és a maga 1000 kg-os maximális
terhelhetõségével a legnagyobb teherbírású is.
A hûtést zárt ciklusú Gifford-McMahon hûtõrendszerrel valósították meg, a méréseket
-2
10 -10-3 mbar vákuumban végezték.
A kompakt energiatároló konstrukciót az 1-1. ábra mutatja.
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1-1. ábra Az ATZ a MM és az EON közös fejlesztésében készülõ lendkerekes energiatároló felépítése [26]

A lendkerék modult a Magnet-Motor fejlesztette ki. A forgórész karbonszálas kompozitból
készült, és belsejében van elhelyezve az állandómágneses vasmentes kialakítású
motor-generátor. Az állandómágneseket ezzel a megoldással maga a lendkerék rögzíti a
centrifugális erõk ellenében.
2007. áprilisában fejezték be a legnagyobb európai lendkerekes energiatároló rendszer, a
DynaStore fejlesztését az RWE, a Braunschweigi Egyetem, a Solvay, a Nexans, az IPHT
Jena, a ZFW Göttingen, az RWE Piller és az EUPEC közremûködésével. A közremûködõk
minden lényeges szakterületet lefednek (elektrotechnika, mechanika, kompozitok,
szupravezetõk, hûtéstechnika, félvezetõk, elektronika, energetika). A rendszer 10 kWh
tárolóképességû, és 2000 kW teljesítményû kapcsolt reluktanciamotoros energia-átalakítóval
rendelkezik. Az utóbbi teljesítmény messze kiemelkedik összevetve más szupravezetõs
csapágyazású energiatárolókkal. Az üzemi fordulatszám tartomány 6000-10 000 1/min. A
forgórész 554 kg karbonszálas kompozitból készült. Más konstrukciókkal összevetve a
kialakítás igen különleges. Három karbonszálas gyûrûbõl áll, egy vékony belsõ energiatároló
gyûrûbõl, egy vékony külsõ energiatároló gyûrûbõl, és a kettõt összekötõ lapos gyûrûbõl.
(1-2. ábra) Ez utóbbi fontos csillapítási és rezgéscsökkentési funkciót lát el kisegítve a
csapágy gyenge csillapítási és merevségi tulajdonságait.

1-2. ábra A DynaStore rendszer forgórészének metszete [29]

Ugyanígy az energia-átalakító is különleges kialakítású. A villamos gép gyakorlatilag két
egymáshoz képest elcsavart villamos gépbõl tevõdik össze. Az elcsavarás azt eredményezi,
hogy az oldalirányú elektromágneses húzóerõk közel 90 %-kal csökkennek teljes terhelés
mellett a hagyományos konstrukcióhoz képest. Ez rendkívül fontos a szupravezetõs csapágy
hagyományoshoz viszonyított kis merevsége, és különösen a kis csillapítása miatt. Az
oldalhúzás ugyanis olyan rezgésekhez vezethet, amelyek hosszú idõn keresztül fennmaradnak,
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és amellett, hogy jelentõs többletveszteségeket okoznak a csapágyban, veszélyeztethetik a
rendszer stabilitását is.
A rendszer elkészült, teszteredmények egyelõre nem ismertek. A rendszer felépítését az
1-3. ábra mutatja.

1-3. ábra A DynaStore rendszer 3 dimenziós, hasított metszete [29]

1.4 Az energiatárolókkal szemben támasztott általános követelmények
Az ideális energiatárolóval szemben támasztott négy legfontosabb tulajdonság, amelyekbõl az
összes további elvárás levezethetõ, a következõ:
• Maximális (100 %-hoz nagyon közeli) energia és teljesítmény hatásfok
• Maximális energia- és teljesítménysûrûség
• Környezetbarát összetétel és mûködés
• Alacsony ár
Az optimális energiatároló kialakítás, valamint a részegységek jóságának meghatározásánál is
ezen szempontok teljesülésének mértékét vettem figyelembe.

2

A lendkerekes energiatárolás

2.1 A tárolt energia és az energiasûrûség
A lendkerekes energiatárolók mûködésének alapja a forgó tömegben (lendkerék) tárolható
mechanikai energia. Ezt az energiát az (2-1) alapján számíthatjuk ki.
1
Ekin = Θ ⋅ ω 2
2

(2-1)

Itt Θ a lendkerék forgástengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatéka, • pedig a
szögsebesség.
Az energiasûrûség a tárolt energia mellett az energiatárolók szintén nagyon fontos
jellemzõje. Kiszámítása a következõ módon történik:

e=

E
mr

(2-2)
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Itt mr a forgó tömeg, E pedig a tárolt energia. Bizonyos energiatároló fajtáknál inkább a
térfogat a kritikus, mint a tömeg. Ilyen esetben célszerûbb a térfogati energiasûrûséget
figyelembe venni. Lendkerekes energiatárolóknál azonban véleményem szerint elsõsorban a
tömegre vonatkoztatott energiasûrûség a fontos, amennyiben ez megfelelõ, úgy a térfogati
energiasûrûséggel sem lesznek problémák.
Szigorúbban véve a teljes energiatároló energiasûrûségét tekinthetjük a következõ módon:

etot =

E
mtot

(2-3)

Itt mtot az energiatároló össztömege. Gyakorlati összehasonlításra inkább ez utóbbit
célszerû alkalmazni, hiszen helyesebb eredményt ad. Különösen igaz ez a szupravezetõs vagy
elektromágneses csapággyal épített konstrukciókra, ahol az elõbbieknél a hûtõgép tömegét, az
utóbbiaknál, pedig a csapágy és a szabályozó elektronika tömegét is figyelembe kell venni.
Általában ez azonban nehezen számítható, így leggyakrabban a (2-2)-nek megfelelõ
energiasûrûséget adják meg. A legáltalánosabb leírást [30] adja, amely szerint:

etot = α , ⋅ α , , ⋅ α ,, , ⋅ K

Rm
,
ρ

(2-4)

ahol K az úgynevezett alaktényezõ, Rm az anyag szakítószilárdsága, ρ a sûrûsége. E három
R
változót tartalmazó utolsó tényezõ ( K m ) az adott felépítésû (K tényezõjû) lendkerék fizikai
ρ
korlátba ütközõ maximális energiasûrûségét adja. α , a biztonsági tényezõ, azaz az anyagban
normál mûködés közben fellépõ maximális egyenértékû mechanikai feszültség és a
szakítószilárdság hányadosa, α ,, a kisütési tényezõ, azaz a névleges mûködési tartomány alsó
és felsõ sebességhatáraihoz tartozó tárolt energiaszintek relatív különbsége. Ezzel:
 ω2
α ,, = 1 − min
2
 ωmax





(2-5)

α ,,, pedig a lendkerék és a teljes energiatároló tömegének hányadosa, azaz:
α ,,, =

mr
mtot

(2-6)

Energiasûrûségük alapján a lendkerekes energiatárolók három osztályba sorolhatók [30]:
• Alacsony energiasûrûségû osztály: e < 10 Wh / kg (36 kJ / kg )
• Közepes energiasûrûségû osztály: 10 Wh / kg (36 kJ / kg ) ≤ e ≤ 25 Wh / kg (90 kJ / kg )
• Nagy energiasûrûségû osztály: e > 25 Wh / kg (90 kJ / kg )
(Érdekességképpen; ha a földet lendkeréknek tekintjük, és tökéletes gömbbel közelítjük az
alakját, akkor a közepes energiasûrûségû osztályba tartozik kb. 12 Wh/kg-os
energiasûrûségével [30].)
2.2

Összehasonlítás más energiatárolókkal

2.2.1 A lendkerekes energiatárolókkal elérhetõ gyakorlati energia- és teljesítménysûrûség
Az energia és teljesítménysûrûség alapján történõ összehasonlításhoz elõször ismernünk kell a
lendkerék anyagok szakítószilárdságát és sûrûségét, az alaktényezõ elérhetõ gyakorlati
értékeit és az α tényezõk gyakorlati értékeit.
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2.2.1.1 A lehetséges lendkerék anyagok elméleti energiasûrûség értékei
R
A (2-4)-ben szereplõ m hányados energiasûrûség dimenziójú, ez jelenti azt az abszolút
ρ
maximum értéket, amit elméletben az adott anyag lendkerekes energiatárolóban történõ
alkalmazása során elérhetünk. Ezt a hányadost a gyakorlatban felhasznált néhány anyagra a
2-1. táblázatban foglaltam össze.
Szakítószilárdság
[GPa]
min
max
acél*
0.25
5.00
alumimium ötvözetek
0.10
0.70
titán ötvözetek
0.60
1.30
berillium szál
3.30
bór szál
3.50
E-üvegszál
2.40
S-üvegszál
4.50
Kevlár 49 (aramid szál)
3.60
Spectra 1000 szál (gélfonott polietilén)
3.00
Spectra 2000 szál (gélfonott polietilén)
3.51
Zylon (polifenilén-benzobisoxazol) szál
5.80
szénszálak
1.00
6.50
nanocsõ (elméleti adat)
150.00
nanocsõ (mért adat)
65.00
*acél esetében a felsõ érték kis átmérõjû huzalokra vonatkozik
Anyag

Sûrûség
[kg/m3]
7900.00
2700.00
5000.00
1870.00
2450.00
2540.00
2490.00
1440.00
970.00
970.00
1570.00
1546.00
1300.00
1300.00

Rm/• [Wh/kg]
175.81
72.02
72.22
490.20
396.83
262.47
502.01
694.44
859.11
1005.15
1026.19
1167.89
32051.28
13888.89

2-1. táblázat Lehetséges lendkerék anyagok elméleti energiasûrûség értékei ([31] felhasználásával)

A táblázatban egy tipikus értéket tüntettem fel ott, ahol nem szerepel minimum és
maximum érték. Szálak esetében magának a szálnak a szakítószilárdságát tûntettem fel, a
szálból készített anyagé a szálak kitöltési arányától (gyártástechnológiától) függõen ennek
legfeljebb 40-60 %-a lehet szálirányban, homogenizált (változó irányú szálakat tartalmazó)
anyagok esetén ennek kb. a fele (20-30 %) érhetõ el, de ekkor bármely irányban.
2.2.1.2 Az α tényezõk és a K alaktényezõ gyakorlati értékei
Az α , biztonsági tényezõ a kifáradással és ezen keresztül az élettartammal van szoros
kapcsolatban.
A tényezõ értéke nemcsak anyagfüggõ, de erõsen függ a gyártástechnológiától is. Izotróp
lendkerék anyagokra a kifáradási határ a szakítószilárdság 0,4-0,55-szöröse [40 442.o.].
[30 53.o.] szerint a kifáradási tulajdonságoktól függõen a biztonsági tényezõ 0,33-0,45 között
vehetõ fel. Érdekességképpen megjegyzem, hogy a hasonló terhelési ciklussal rendelkezõ
nyomástartó edényekre az EN13445 szabvány a legjobb esetben is legfeljebb 0,4-es
biztonsági tényezõt enged meg, míg az amerikai ASME VIII szabvány csak 0,28-at.
Kompozit lendkerekek kifáradásával kapcsolatosan a Boeing végzett vizsgálatokat
2004-ben. Eszerint a szakítószilárdság 0,4-szeresének megfelelõ lüktetõ igénybevétel már
100 000-es nagyságrendû ciklust tesz lehetõvé.
A forgórésztõl azonban ritkán várnak el nagyszámú terhelési ciklust [30 31.o.]. Ebben az
esetben elõbbieknél kissé nagyobb α, ≤ 0,6 értékek is megengedhetõek, amennyiben a
környezet védelme az esetlegesen mégis szétrepülõ daraboktól megfelelõen biztosított.
Az α ,, kisütési tényezõ széles körben alkalmazott értéke 0,75. Ekkor az
energia-átalakítóban maximális illetve minimális fordulaton létrejövõ indukált feszültségek
aránya, valamint a lendkerék maximális és minimális fordulatszámának aránya 2:1. Nagyobb
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arány esetén a lassú forgás az energia-átalakító hatásfokát lerontja, és a nagy
feszültség-átfogás megnehezíti az elektronika mûködését is. (Mezõgyengítést itt nem célszerû
alkalmazni az üresjárási veszteségek alacsony értéken tartása miatt.)
Az α ,,, tömegtényezõrõl nincsenek irodalmi adataim. Eddigi tapasztalataim alapján értékét
0,1-0,3 közé sorolom.
A K alaktényezõ gyakorlati értékét a 2.3 alfejezetben részletesen tárgyalom. Elöljáróban
annyit, hogy izotróp lendkerekekkel 0,9 körüli érték a gyakorlatban is elérhetõ, míg
szálerõsítésû lendkerekekkel legfeljebb 0,5 érhetõ el.
Az eddigiek azt jelentik, hogy izotróp lendkerekek esetén (K•0,9, α , •0,3-0,6, α ,, =0,75,
α ,,, •0,3) az elméleti fajlagos energiasûrûség 6-12 %-a valósítható meg rendszerszinten, míg
anizotróp lendkerekek esetében (K•0,5, α , •0,3-0,6, α, , = 0,75 , α ,,, •0,2) 2,5-4,5 %-a
valósítható meg rendszerszinten.
A lendkerék energiasûrûsége a rendszer energiasûrûségének mintegy 4-7-szerese, hiszen
ebben nem szokás figyelembe venni sem α ,, -t, sem pedig α ,,, -t.
2.2.2 Különbözõ energiatárolók összehasonlítása energia- és teljesítménysûrûségük alapján
A különbözõ energiatárolókkal elérhetõ energiasûrûségeket az 2-1. ábra mutatja [32]. Az ábra
szerint a lendkerekek elõkelõ helyet foglalnak el, a Li-ion akkumulátorokkal közel egyezõ
energiasûrûségükkel, azonban az itt ábrázolt energiasûrûség rendszerszinten csak nagyon
nehezen megvalósítható, még akkor is, ha a forgó tömeg energiasûrûsége akár néhány
100 Wh/kg is lehet. Éppen ezért a korábbi felosztás a 25 Wh/kg energiasûrûség feletti
lendkerekes energiatárolókat már a magas energiasûrûségû osztályba sorolja (2.1 szakasz).

2-1. ábra A különbözõ energiatárolókkal és üzemanyagokkal megvalósítható tömegre illetve térfogatra
vetített energia sûrûség [32]

2.2.2.1 Összehasonlítás az akkumulátorokkal
A lendkerekes energiatárolók legnagyobb vetélytársai jelenleg kétségkívül az akkumulátorok,
amelyek manapság a legelterjedtebben használt energiatárolók. Számos változatuk létezik. A
jelenleg széles körben használt akkumulátorok energiasûrûsége 25-135 Wh/kg, míg
teljesítmény sûrûségük 100-600 W/kg.
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Az akkumulátorok fejlõdésének jövõje jelenleg igen ígéretesnek látszik. Már kereskedelmi
forgalomban kaphatók az úgynevezett A123 rendszerû LiIon akkumulátorok, amelyek
elképesztõ 2700-5000 W/kg teljesítménysûrûséggel rendelkeznek 110 Wh/kg energiasûrûség
mellett. Az energiasûrûség terén a LiS akkumulátorok vezetik a sort. Léteznek mûködõ
példányok 350 Wh/kg energiasûrûséggel, és optimista becslések szerint elérhetõ a 600 Wh/kg
érték is. (Érdekességképpen egy 2004-es cikk [33] még az akkumulátorok további igen lassú
fejlõdését feltételezte, és semmilyen új technológia sem ígérte a 200 Wh/kg energiasûrûség
jelentõsen meghaladását az elkövetkezendõ 5-10 évben.)
A jelenleg igen nagy energiasûrûséggel rendelkezõ akkumulátorok (LiS, LiPolymer)
élettartama azonban nagyon korlátozott 300-500 ciklus közé esik, ami energetikai
alkalmazások számára az ilyen típusú akkumulátorok magas ára mellett elfogadhatatlanul
alacsony. Emiatt legelterjedtebben továbbra is a szelepelt ólomakkumulátorokat (VRLA)
használják (20-25 Wh/kg, 200 W/kg), illetve villamos és hibrid villamos jármûvekben még
alkalmazzák a nikkel fémhidrid (NiMH) akkumulátorokat (40-70 Wh/kg, 150 W/kg). [34]
A korábban említett A123 rendszerû LiIon akkumulátorok esetében az élettartam kis
kisütõáramok esetén, de 100 % kisütési mélység mellett a több 1000 ciklust is elérheti, így
jelenleg mobil energiatárolóként ez az akkumulátortípus a legígéretesebb.
Az akkumulátorok mellett az utóbbi idõben megjelenõ ultrakapacitások is komolyan
veszélyeztethetik a lendkerekes energiatárolók alkalmazását. Ez utóbbiak ugyanis a
lendkerekes energiatárolókhoz hasonlóan a nagy teljesítménysûrûséget és gyors beavatkozást
igénylõ alkalmazások lefedésére irányulnak. Kis energiasûrûségük 3,5-10 Wh/kg és magas
áruk miatt azonban nagyobb tárolandó energiamennyiségek esetén egyelõre nem
versenyképesek a lendkerekes energiatárolókkal. Az utóbbi idõben azonban 250 Wh/kg
energiasûrûségû ultrakapacitásról szóló híradások is megjelentek az interneten, azonban
kétséges, hogy egyáltalán kondenzátorról van-e szó.
2.2.3 Önkisülés
A lendkerekes energiatárolók legnagyobb technológiai hátránya az önkisülés. Szupravezetõs
csapágyazás esetén a cél, hogy a csapágyveszteség 0,1 %/óra alatt maradjon a névlegesen
tárolt energiára vonatkoztatva. Ehhez azonban még számos egyéb veszteség is hozzáadódhat
(energiaátalakító üresjárási veszteségei, közegellenállás, hûtõköri veszteségek, szabályozó
elektronika). A veszteségek tehát a legjobb esetben is napi 2,4 %-ra tehetõk.
Ezzel szemben akkumulátorok esetében a jellemzõ veszteség értékek jóval napi 1 % alatt
maradnak. Itt is gyors a fejlõdés, amit jól példáz, hogy a Sanyo 2006-ban kifejlesztett eneloop
technológiával készülõ NiMH akkumulátorai évi 15 %-os önkisüléssel rendelkeznek, míg a
hagyományos NiMH akkumulátorok önkisülése tipikusan napi 1 %.
A Li akkumulátorok gyakran beépített védõ elektronikával rendelkeznek, ami állandóan
üzemel és e fogyasztás 0,1 %/nap önkisülésként tûntethetõ fel. A különféle energiatárolók
jellemzõ önkisülés értékeit az 2-2. táblázatban foglaltam össze.
A szuperkapacitások, különösen a nagy feszültségû modulok jelentõs önkisüléssel
rendelkeznek, amely akár a napi 8 %-kot is elérheti [35]. A gyártók jellemzõen napi 1 %
körüli adatokat adnak meg termékeikre.
Energiatároló típus
Ólom akkumulátor
NiMH akkumulátor
LiIon, LiPolimer akkumulátorok
NiCd akkumulátor
Ultrakapacitás
Lendkerék

Tipikus önkisülés [%/nap]
0,13-0,2
0,04-1
0,07-0,1 (+0,1)
0,4-0,7
1-8
3-24

2-2. táblázat Különféle energiatárolók jellemzõ önkisülés értékei ([36] felhasználásával)
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2.2.4 A kivehetõ energia függése a hõmérséklettõl és a terhelõáramtól
Az akkumulátorok kapacitása erõsen függ a hõmérséklettõl, és emellett a terhelõ áramtól is. A
2-2. ábra különbözõ típusú akkumulátorok kapacitását mutatja az elõbbiek függvényében. Az
ábrákból jól látszik, hogy a nagy teljesítménysûrûség és energiasûrûség soha nem jár együtt,
így pl. az egyik legnagyobb energiasûrûségû LiS akkumulátor 350 Wh/kg mellett csak
19 W/kg teljesítménysûrûséggel terhelhetõ, míg ugyanezt az akkumulátort 1900 W/kg
teljesítménysûrûséggel terhelve 95 Wh/kg fajlagos energiát tudunk kivenni. Ezt jól mutatja a
2-3. ábra.

2-2. ábra Különféle akkumulátorok kapacitásának függése a hõmérséklettõl és a terhelõáramtól ([37], [38],
felhasználásával)

2-3. ábra A Sion Power által gyártott 350 Wh/kg maximális energiasûrûségû akkumulátor karakterisztikái
különbözõ kisütõáramok mellett, szobahõmérsékleten [39]

Lendkerekes energiatárolók esetében hõmérsékletfüggés nincs, hiszen a vákuumban
mûködõ lendkerék, csapágy és energia-átalakító hõmérséklete a környezeti hõmérséklettõl
csak nagyon kis mértékben függ. (E részeket, különösen a csapágy hideg részeit, a
környezettõl igen jó hõszigetelés választja el, melynek a vákuum is részét képezi.)
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A kisütés sebességétõl azonban kis mértékben függ a kivehetõ energia, hiszen a hatásfokot
a terhelõáram nagysága befolyásolja. Ez azonban legfeljebb 15-20 %-os különbséget
eredményezhet az egészen kis terhelés és a maximális terhelésre vonatkozó értékek között.
2.2.5 Elõnyök és hátrányok összefoglalása
Az elõzõeket összefoglalva a lendkerekes energiatárolók elõnyei más energiatárolókhoz
képest:
• Nagy teljesítmény sûrûséggel rendelkezik
• Hosszú élettartam
• Nincs kapacitás csökkenés az élettartam során
• Az élettartama független a kisütések idõtartamától és mélységétõl
• A töltöttsége könnyen és pontosan megállapítható
• Idõjárástól független, környezeti hatásokra érzéketlen
• Alacsony környezeti terhelést jelent
Hátrányai pedig:
• Mozgó alkatrészt tartalmaz
• Jelentõs önkisülés
• Rendszerszinten alacsony energiasûrûség
A lendkerekes lendszerek tehát számos hátrányuk ellenére a következõ évtizedekben
reneszánszukat élhetik újra, hiszen a megújuló energetika térhódításával, a villamos jármûvek
terjedésével a villamos energia tárolására az energiarendszer kiegyenlített mûködése
szempontjából óriási igény lesz.
2.3 A lendkerék kialakítása, az alaktényezõ
A lendkerekes energiatárolók maximális sebességét és így a maximális energiasûrûséget is a
lendkerék és a csapágy forgórészének mechanikai szilárdsága korlátozza. Hagyományos
csapágyazás esetén a csapágy élettartama is korlátozza az ésszerû maximális fordulatszámot.
Szupravezetõs csapágyak esetében pedig az örvényáramok rontják a stabilitást, ami bizonyos
fordulatszám felett instabilitáshoz vezethet.
Az elérhetõ maximális szögsebesség (2-4) értelmében, a K tényezõn keresztül függ a
lendkerék alakjától is, hiszen az alak és a fordulatszám együttesen határozza meg a fellépõ
maximális egyenértékû mechanikai feszültséget.
A legegyszerûbb, gyakran használt lendkerék alak az állandó vastagságú tárcsa. E tárcsa
esetében a méretezés viszonylag egyszerû, és a késõbbiekben be fogom mutatni, hogy az
elérhetõ maximális energiasûrûség csak a tárcsa anyagától függ, de az alakjától (azaz a sugár
és a vastagság arányától) független.
Adott anyag esetén azonban a legnagyobb energiasûrûség az úgynevezett egyenletes
szilárdságú tárcsával érhetõ el [30 49.o.]. A késõbbiekben bemutatom, hogy ebben az esetben
a tervezõnek bizonyos szabadsága van, mivel a levezethetõ elméleti képlet csak végtelen
sugarú tárcsára teljesül maradéktalanul, és további gyakorlati korlátok is felmerülnek.
A különbözõ alakú tárcsákra az 2-4. ábra mutatja az (2-4)-ben szereplõ K alaktényezõ
értékét.
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2-4. ábra Különbözõ lendkerék alakokkal elérhetõ alaktényezõ értékek [30 49.o.]

2.3.1 Állandó vastagságú tárcsa
[40 673.o.] szerint egy tömör, homogén, izotróp, lineárisan rugalmas, állandó vastagságú
tárcsában fellépõ maximális egyenértékû mechanikai feszültség értéke:
σ Max ,egy =

3 +ν
⋅ ρ ⋅ rk2 ⋅ ω 2 ,
8

(2-7)

ahol ν a Poisson-szám, ρ a tárcsa anyagának sûrûsége, rk a tárcsa pereméhez tartozó sugár
hossza, ω a tárcsa szögsebessége. Adott α ' biztonsági tényezõ és Rm szakítószilárdság
mellett az állandó vastagságú tárcsára megengedhetõ maximális feszültség:
σ meg = α ' Rm ,

(2-8)

Ezzel az állandó vastagságú tárcsára megengedhetõ maximális szögsebesség:
2
ωmax
=8

σ meg
(3 + ν ) ⋅ ρ ⋅ r

2
k

=8

α ' Rm
,
(3 + ν ) ⋅ ρ ⋅ rk2

(2-9)

A maximálisan tárolható kinetikai energia:
Ekin,max =

1 1
2
⋅ ⋅ m ⋅ rk2 ⋅ ω max
,
2 2

(2-10)

Ebbe behelyettesítve (2-9)-et, majd a tömeget kifejezve a térfogattal, az egyszerûsítések
után, az energiasûrûség bemutatott képlete adódik, azaz:

ekin, Max = α '

2 Rm
,
(3 + ν ) ρ

(2-11)
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Az (2-4) általános felírásnak ez az alak láthatóan teljes mértékben megfelel (itt nem
szerepel a kisütési tényezõ és a hasznos tömeg arányára vonatkozó tényezõ, mivel ezeket nem
a forgórész anyagának mechanikai tulajdonságai határozzák meg). Esetünkben a K
alaktényezõ értéke (a lendkeréképítésben használatos anyagokra ν ≈ 0,3 ):

K=

2
≈ 0,606
(3 + ν )

(2-12)

Az elõbbi levezetés alapján tehát tervezhetünk egyetlen homogén, izotróp anyagból
állandó vastagságú lendkereket, amely az anyagot mechanikai szempontból kb. 60 %-osan
használja ki. A gyakorlatban ilyen esetben célszerûbb a késõbb bemutatott egyenszilárdságú
profil alkalmazása, amellyel sokkal jobb mechanikai kihasználtság érhetõ el.
Az állandó vastagságú tárcsának azonban komoly jelentõsége van anizotróp anyagok
esetében. A modern szálerõsítésû anyagok, amelyek jelenleg - és várhatóan a jövõben is - a
legmagasabb szakítószilárdság/sûrûség mutatóval rendelkeznek, szinte kizárólag anizotróp
tulajdonságokkal rendelkeznek, amely a lendkerék építésben elõnyösen ki is használható.
Több anizotróp réteg megfelelõ egymásba ágyazásával elérhetõ, hogy a sugárirányú
feszültségek minimálisak legyenek, míg érintõ irányban (szálirány) igen nagy feszültségek is
felléphetnek. Ilyen elrendezést mutat a 2-5. ábra, amely egy 10,000 1/min fordulatszámra
készült sugárirányban réteges felépítésû, állandó vastagságú tárcsákból álló lendkerék
keresztmetszetét mutatja.

2-5. ábra A Chubu és a Mitsubishi által 2003-ban tervezett 12,5 kWh tárolóképességû lendkerék szerkezete
(a középsõ tartólemez 7075-T6 alumínium ötvözet) [41]

A lendkerék szálerõsítésû rétegeinek legfontosabb mechanikai tulajdonságait a 2-3.
táblázat mutatja be.
szálakkal párhuzamosan
szálakra merõlegesen
rug. mod. [GPa] szak. szil. [MPa] rug. mod. [GPa] szak. szil. [MPa]
T300
133
1582
6.6
34
XN35
182
2017
5.6
33
XN60
344
1385
4.9
37

2-3. táblázat A Chubu és a Mitsubishi által 2003-ban tervezett 12,5 kWh tárolóképességû lendkerék
szerkezeti anyagainak jellemzõi [41]

Az elõbbiek alapján célszerûnek láttam megvizsgálni a réteges elrendezések lehetõségeit,
és egy 1 dimenziós, lineáris modell alapú programot dolgoztam ki, amellyel ilyen
elrendezések közelítõ számítása gyorsan elvégezhetõ, a továbbiakban pedig kereskedelmi
szoftverrel a számítások több dimenzióban pontosíthatóak illetve kiterjeszthetõek pontosabb
(nemlineáris) anyagmodellek felhasználásával.
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2.3.2 Állandó vastagságú tárcsa, mint lendkerék réteg
Ahhoz, hogy az állandó vastagságú tárcsát, mint lendkerék réteget tudjuk vizsgálni, szükség
van a rá vonatkozó feszültségegyenletek olyan alakú megadására, amely az egyes rétegek
peremén ébredõ mechanikai feszültségeket is figyelembe veszi. A levezetéseket [40 669.o.] „a
forgó tárcsa differenciálegyenlete” alapján végeztem el. Ennek megfelelõen egy állandó
vastaságú, forgó tárcsában ébredõ tangenciális és sugárirányú feszültségekre a következõ
függvények írhatók fel:

ahol

Erug

σ t (r ) =

Erug
1 −ν 2

Cm 2 1 + 3ν

2
(1 + ν )Cm1 + (1 −ν ) r 2 − 8 am1r 

(2-13)

σ r (r ) =

Erug
1 −ν 2

Cm 2 3 + ν

2
(1 + ν )Cm1 − (1 − ν ) r 2 − 8 am1r  ,

(2-14)

a

tárcsa

anyagának

rugalmassági

modulusa,

ν

a

Poisson-szám,

(1 − ν )
ρω 2 , ρ a sûrûség, ω a tárcsa forgásának szögsebessége, Cm1 és Cm 2 pedig a
Erug
peremfeltételektõl függõ állandók.
A fenti modell tehát egydimenziós, azaz a feszültségek eloszlását mind tangenciális, mind
pedig tengely irányban homogénnek tekinti, és csak sugárirányban vannak változások. A fenti
egyenletek emellett csak izotróp anyagokra érvényesek, hiszen a rugalmassági modulust és a
Poisson-számot is minden irányban azonosnak tekintettük.
Az egyenletrendszerbõl látható, hogy két peremfeltétel írható fel, pl. középen átfúrt
tárcsánál a belsõ és külsõ peremen elõírható nyomás, húzás vagy érintõ irányú feszültség, teli
tárcsa esetében pedig a külsõ peremre adható, az elõbbihez hasonlóan mechanikai
feszültségkényszer, a középpontban (rà0) pedig felírható a sugárirányú és érintõirányú
feszültségek azonossága (itt nem tudunk különbséget tenni a kétféle irány között), ami alapján
Cm 2 = 0 adódik. Természetesen a tárcsa tetszõleges két pontjára is felírható
feszültségkényszer furatos tárcsa esetén, és teli tárcsánál sem szükséges éppen a peremen
elõírni a feszültséget, de általában a peremen vett értékek ismertek.
Amennyiben a belsõ ( r = Rb ) és külsõ ( r = Rk ) peremen nyomásokat adunk meg (negatív
am1 =

2

Pb és Pk érték), úgy az egyenletrendszer a következõ alakra hozható:
σ t (r ) = K1t + K 2t

1
+ K 3t r 2
2
r

(2-15)

σ r (r ) = K1r + K 2r

1
+ K3r r 2 ,
2
r

(2-16)

ahol

K1t =

(3 + ν )
P − a 2 Pb
(1 + a 2 )σ k + k
8
1 − a2

(2-17)

K 2t =

(P − Pb )Rb2
(3 + ν ) 2
Rb σ k + k
8
1− a2

(2-18)
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(1 + 3ν )
ρω 2
8

K 3t = −

(2-19)

(3 +ν )
Pk − a 2 Pb
2
K 1r =
(1 + a )σ k +
8
1− a2

(2-20)

K 2r = −

(P − Pb )Rb2
(3 + ν ) 2
Rb σ k − k
8
1− a2

(2-21)

K 3t = −

(3 + ν )
ρω 2
8

(2-22)

σ k = ρRk2ω 2 = ρ

Rb2 2
ω
a2

(2-23)

Teli (furat nélküli) tárcsa esetében a (2-15) és (2-16)-beli középsõ tag nem szerepel. A
képletekben a a belsõ és külsõ sugarak aránya (teli tárcsa esetén a = 0 ). Hangsúlyozom,
hogy Pb és Pk értéke akkor negatív, ha nyomás van a peremen elõírva, és pozitív, ha húzás.
Emellett σ t és σ r elõjele a szokásosnak megfelelõ, azaz pozitív feszültségérték húzó
igénybevételt, negatív feszültségérték pedig nyomó igénybevételt jelent.
Anizotróp, de lineáris anyagok esetén a Poisson-szám és a rugalmassági modulus is
irányfüggõ. Lendkerekes konstrukciók esetén tipikusan sugárirányban illetve érintõirányban
jó közelítéssel homogénnek tekinthetõ az anyag, azonban a két irány tulajdonságai között
jelentõs eltérések mutatkoznak, ahogy azt a 2-3. táblázat is jól mutatta. Ez a
gyártástechnológia következménye, melynek során a szálakat egy csévetestre tekerik fel, és
itatják át valamilyen gyantaszerû mátrix anyaggal. A továbbiakban én is ilyenfajta
irányfüggést feltételeztem. Ekkor a Hooke-törvény megfelelõ alakja:

[

]

(2-24)

[

]

(2-25)

σ t (r ) =

1
Erug , tε t (r ) + ν r Erug ,tε r (r ) ,
1 − ν tν r

σ r (r ) =

1
Erug , rε r (r ) + ν t Erug , tε t (r ) ,
1 − ν tν r

ahol ε t az érintõirányú, ε r pedig a sugárirányú fajlagos alakváltozás. A korábban már
bemutatott anyagjellemzõk indexeiben is t az érintõirányú, r a sugárirányú megfelelõ
tulajdonságot jelöli.
A levezetést [40 673.o.] alapján végeztem, az anizotróp esetre vonatkozó egyenletek
felhasználásával. A részletes bemutatást mellõzve az eredményeknek az elõbbi
peremfeltételekkel ( Pb , Pk ) felírt alakja a feszültségekre a következõk:
σ t (r ) = A1t (B11 Pk + B12 Pb + B13 )r ( x1 −1) + A2t (B21Pk + B22 Pb + B23 )r ( x2 −1) + A3t r 2

(2-26)

σ r (r ) = A1r (B11 Pk + B12 Pb + B13 )r ( x1 −1) + A2r (B21 Pk + B22 Pb + B23 )r ( x2 −1) + A3r r 2 ,

(2-27)

ahol
A1t =

(1 + ν r x1 ) E
(1 − ν tν r ) t

A2t =

(1 + ν r x2 ) E
(1 − ν tν r ) t

A3t =

(1 + 3ν r )Et ρω 2
,
(1 + 3ν r )Et − 3Er (3 + ν t )

(2-28)
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A1r =

x1 = −

(x1 + ν t ) E
(1 −ν tν r ) r
ν t E r − ν r Et +

B=

(x 2 + ν t ) E
(1 −ν tν r ) r

(ν t Er − ν r Et )2 + 4 Er Et
2 Er

B11 = −

B21 =

A2r =

A3r =

(3 + ν t )Er ρω 2
,
(1 + 3ν r )Et − 3Er (3 + ν t )
x2 = −

ν t Er − ν r Et −

(2-29)

(ν t Er − ν r Et )2 + 4Er Et ,

(2-30)

2 Er

(

)
)

(

)
)

Rbx2 Rk (1 −ν tν r )
Rb Rkx2 (1 −ν tν r )
B(3 +ν t ) Rbx2 Rk3 − Rb3 Rkx2 ,
B12 =
B13 =
x1 x 2
x2
x1
x1 x 2
x2
x1
(x1 +ν t ) Rbx1 Rkx2 − Rbx2 Rkx1
Er ( x1 + ν t ) Rb Rk − Rb Rk
Er ( x1 + ν t ) Rb Rk − Rb Rk

(

)

(

)

(

Rbx1 Rk (1 −ν tν r )
Rb Rkx1 (1 −ν tν r )
B(3 +ν t ) Rb3 Rkx1 − Rbx1 Rk3 ,
B
=
−
B
=
22
23
(x2 +ν t ) Rbx1 Rkx2 − Rbx2 Rkx1
Er ( x2 +ν t ) Rbx1 Rkx2 − Rbx2 Rkx1
Er ( x2 +ν t ) Rbx1 Rkx2 − Rbx2 Rkx1

(

)

(

)

(1 −ν tν r )ρω 2
,
(1 + 3ν r )E t −3(3 +ν t )Er

(

(2-31)
(2-32)

(2-33)

Az egyenletrendszer csak furatos tárcsára érvényes, teli tárcsára ugyanis nem értelmezhetõ
a középpontban az érintõ irány, és a gyakorlatban sem szokás tekercseléses technikával teli
tárcsát elõállítani. Az egyenletek ν r = ν t illetve Er = Et esetre az izotróp egyenleteket adják
vissza.
Az elõbbiek alapján tehát rendelkezésünkre állnak azok az egyenletek, amelyek alapján az
egyes lendkerék rétegeken belül a feszültségeloszlást fel tudjuk írni a peremfeltételek
ismeretében.
2.3.3 A rétegek egymásra hatása
Egy teljes lendkerék 1D-s számításakor a rétegek egymásra hatását figyelembe kell venni,
hiszen ez határozza meg, hogy a rétegek határfelületén milyen feszültségek alakulnak ki.
Két réteg határára a következõ feltételek teljesülnek (amennyiben a lendkerék
folytonossága nem sérül) bármely fordulatszám mellett:
• a sugárirányú feszültségek megegyeznek a két réteg peremén
• a geometriai mértek is azonosak, azaz a külsõ réteg belsõ sugara egyenlõ a belsõ
réteg külsõ sugarával
Ezek alapján a felírható határegyenletek a következõk:
Rk1 (1 + ε tk 1 + α1∆T ) = Rb 2 (1 + ε tb 2 + α 2 ∆T ) ,

(2-34)

σ rb 2 = σ rk 1 ,

(2-35)

A fenti egyenletekben 1-es index jelöli a belsõ réteget, 2-es index a külsõt, k index jelöli a
külsõ peremet és b index jelöli a belsõ peremet. α a megfelelõ réteg anyagának hõtágulási
együtthatója. A sugarak a nyugalmi (összeszerelés elõtti, nem forgó, hûtést illetve melegítést
sem tartalmazó) állapotra vonatkoznak.
A (2-34)-ben szereplõ alakváltozások kifejezhetõk a megfelelõ feszültségekkel:
ε tk 1 =

σ tk 1 ν r1σ rk1 ,
−
Et1
Er1

(2-36)

ε tb 2 =

σ tb 2 ν r 2σ rb 2 ,
−
Et 2
Er 2

(2-37)

Az egyenletek összevonásával:
∆+

ν

Rk 1
ν
R
σ tk 1 +  r 2 Rb 2 − r1 Rk1 σ rH − b 2 σ tb 2 = (α 2 Rb 2 − α1 Rk1 )∆T ,
Et1
Er 1
Et 2
 Er 2


(2-38)
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ahol ∆ = Rk 1 − Rb 2 , azaz a nyugalmi átfedés a két réteg között, illetve σ rH = σ rb 2 = σ rk 1 a
közös sugárirányú feszültség. A határegyenlet alapján látható, hogy egy rétegelt lendkerék
vizsgálatakor a határokon 4 féle feltétel adható meg, amennyiben a sugarak és az
anyagjellemzõk ismertek. Megadható az átfedés mértéke ( ∆ ) vagy a sugárirányú feszültség
( σ rH ) vagy a tangenciális feszültség a belsõ réteg ( σ tk 1 ) vagy a külsõ réteg ( σ tb 2 ) peremén.
Egy peremen természetesen csak egyféle határfeltétel adható meg a fenti négy közül.
A peremfeltételek nem teljesen egyenértékûek, hiszen az átfedés bizonyos mértékben
befolyásolja a sugarakat, így amennyiben az átfedés ismeretlen, úgy az egyenletrendszer
megoldása csak akkor lesz elegendõen pontos, ha a kapott átfedés a sugarakat csak
elhanyagolható mértékben befolyásolja. Ez a gyakorlati esetek többségében igaz.
Az elõbbi határfeltétel azonban csak egyetlen egyenlet. A teljes egyenletrendszert, amely
egy lendkerék kvázi statikus mechanikai viselkedését leírja, a következõ módon építettem fel.
Minden rétegre négy egyenletet írok fel:
1. Az elsõ egyenletet az aktuális réteg (2) és a megelõzõ réteg (1) közötti határfeltételt
írja elõ, ami ∆ , σ rH , σ tk 1 , σ tb 2 közül az egyik értékének konkrét megadását jelenti.
A legelsõ réteg esetén ehelyett a belsõ határfelületen lévõ radiális feszültséget írom
elõ, ha a belsõ sugár nem nulla. Teli elsõ réteg esetén pedig szintén ezt írom elõ
(2-16) illetve (2-27) alapján r = 0 feltétel mellett.
2. A második egyenlet az aktuális réteg belsõ felületén lévõ érintõirányú feszültségre
vonatkozó egyenletet jelenti ((2-15) illetve (2-26) r = Rb feltétel mellett)
3. A harmadik egyenlet az aktuális réteg külsõ felületén lévõ érintõirányú feszültségre
vonatkozó egyenletet jelenti ((2-15) illetve (2-26) r = Rk feltétel mellett)
4. A negyedik egyenlet a sugarak egyenlõségét írja elõ (2-38) szerint az aktuális réteg
külsõ pereme és a következõ réteg belsõ pereme között. A legkülsõ réteg esetén
ehelyett a réteg a külsõ peremen ható sugárirányú feszültséget írom elõ.
A fentiek alapján tehát tetszõleges számú rétegbõl felépített lendkerék mechanikai
feszültségeloszlása számítható, N réteg esetén 4·N egyenletbõl álló egyenletrendszer
megoldásával.
Gépészek számára furcsa lehet, hogy rétegenként 4 egyenletet használok. Valójában a
probléma „egyszerûsíthetõ” lenne rétegenként 2 egyenletre. A fenti 2. és 3. egyenlet ugyanis
behelyettesíthetõ a 4-be, de ezzel megszûnik az a lehetõség, hogy tangenciális feszültséget
írhassak elõ valamelyik peremen, és a megoldás még inkább átláthatatlanná válik.
A tangenciális feszültség elõírása természetesen úgy tehetõ meg, hogy egy rétegek közötti
határ belsõ vagy külsõ felületén írom elõ. A határon ugyanis a tangenciális feszültségnek
általában ugrása van, így a két felületen nem feltétlenül azonos. Az elõírt tangenciális
feszültség az adott felületen már meghatározza a sugárirányú feszültséget, ami viszont
folytonos, így ez szolgáltatja a másik, elsõ pillantásra határfeltétel nélkül maradó réteg
számára a szükséges peremfeltételt.
Mivel így minden belsõ határfelületen 4-féle peremfeltétel adható meg, a tervezés nagyon
rugalmassá válik, hiszen a tervezõ legtöbbször feszültségre tervez, és az átfedéseket illetve
tûréseket kívánja meghatározni.
Ismert geometria esetén az egyenletrendszer megoldása a teljes feszültség eloszlást
megadja.
Például a 2-5. ábra szerinti elrendezésre felírt egyenletrendszer egyenletei a következõ
együttható mátrixszal szemléltethetõk (a táblázatban „X” jelöli a nem nulla és nem egység
együtthatókat, az oszlopok felett feltûntettem, hogy melyik mennyiség együtthatójáról van szó
az adott oszlopban):
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σ rB

σ tb1

σ tk1

∆1

1
1
1
X

1

σ rH 1
-1
-1
-1
X
1
X
X

σ tb 2

σ tk 2

∆2

σ rH 2 σ tb 3

σ tk 3

∆3

σ rH 3 σ tb 4

σ tk 4

σ rK

konstans
X
X
X

X
1
1
X

1
1

X
X
X
X
X

X
X
X
X
1
1
X

1
1

X
X
X
X
X

X
X
X
1
1

X
X
1

X
X

2-4. táblázat Négy réteget tartalmazó lendkerék együttható mátrixának szemléltetése

A mátrix együtthatóiból látható, hogy a belsõ réteg furat nélküli, hiszen az elsõ két
egyenlet csak a külsõ peremfeltételtõl (sugárirányú feszültség) függ. Minden negyedik sorban
megjelenik a határegyenlet, és látható az is, hogy a mátrix utolsó sorában a külsõ sugárirányú
feszültséget írtam elõ nulla értékre a határegyenlet helyett.
A határok közül az elsõ réteg külsején a sugárirányú feszültséget írtam elõ (a mátrix 5. sora
mutatja), míg a másik két belsõ határ esetében az átfedést írtam elõ nulla értékûre (9. és 13.
sorok).
Jól látható az is, hogy az érintõirányú feszültségek a csak az adott réteg határain fellépõ
sugárirányú feszültségektõl függenek, amennyiben a geometria és a fordulatszám kötött. Ez
természetesen a felírt egyenletekbõl is jól látszik.
Az eredmények jellegre összevethetõek a következõ ábrán. Sajnos egy lényeges
anyagjellemzõ – a kompozit tárcsák sûrûsége – hiányzott a cikkbõl, és a szerzõket nem
sikerült elérnem, így 1800 kg/m3-es értéket feltételeztem. Ugyanígy ismeretlen volt a
kompozit rétegek összeépítésének módja, így feltételeztem, hogy ezek között nyugalmi
állapotban semmilyen sugárirányú feszültség nem ébred. A középsõ alumínium tárcsa
zsugorkötéssel került a helyére, így ennek külsõ határán az eredmények között szereplõ
20 MPa-os nyomófeszültséget írtam elõ, mivel az átfedés számomra szintén ismeretlen volt.
Az elõbbiek alapján kaptam tehát eredményeimet, amelyek helyenként jelentõsen eltérnek
(kb. 20 % a tangenciális feszültségek esetén és kb. 50 % a radiális feszültségek esetén
[41]-ben közölt értékek maximumaihoz viszonyítva az általam számított maximális értékeket)
a közölt feszültség értékektõl, jellegre azonban igen hasonlóak.

2-6. ábra A cikkben [41] közölt feszültségeloszlás (sugár
és érintõirány) a 2-5. ábra szerinti elrendezésre

2-7. ábra Az általam számított sugárirányú feszültség
eloszlás a 2-5. ábra szerinti elrendezésre
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2-8. ábra A cikkben [41] közölt feszültségeloszlás
(sugár és érintõírány) a 2-5. ábra szerinti elrendezésre

2-9. ábra Az általam számított érintõirányú feszültség
eloszlás a 2-5. ábra szerinti elrendezésre

Az eltérések a korábban említett bizonytalanságok miatt szükségszerûnek mondhatóak. A
cikkben megadott érintõirányú feszültségek a határokon elkentebbek (nem ugrásszerûen
változnak), amit okozhat eltérõ modellezés (nemlineáris feszültség-megnyúlás
karakterisztika), vagy esetleg a nagyobb dimenziószámú modellbõl adódó ritkább háló.
2.3.4 Állandó vastagságú tárcsa különleges határfeltétellel
Mint késõbb látni fogjuk, az általam javasolt integrált lendkerék konstrukció tárcsa alakú
villamos gépet foglal magába, amely állandómágnesekkel rendelkezik. Az elrendezés elvi
vázlatát a 2-10. ábra mutatja.

2-10. ábra Az általam javasolt integrált lendkerék konstrukció elvi felépítése

Az ábra réteges felépítésû kompozit lendkereket mutat, amelynek középsõ része
tartalmazza a villamos gép aktív részeit is. Ez az elrendezés igen elõnyös abból a
szempontból, hogy nincs szükség tengelyre, az energia-átalakító és az energiatároló (és a
csapágy állandómágneses része is) egyetlen mechanikai egységet alkot.
Az általam végzett kísérletek során azt tapasztaltam, hogy ebben az elrendezésben az egyik
legfontosabb probléma az állandómágnesek megfelelõ rögzítése. Ez kétféleképpen oldható
meg jelentõsebb mechanikai feszültségkoncentráció létrehozása nélkül:
- ragasztással a ferromágneses tárcsákhoz
- külsõ rögzítõ gyûrûvel
Természetesen alkalmazható a két megoldás kombinációja is. (Pl. ragasztás esetén is
szükséges lehet egy gyûrû, amely csökkenti a ragasztóanyagra jutó terhelést.)
2.3.4.1 A mágnesek rögzítése külsõ rögzítõgyûrûvel
A korábban bemutatott analitikus 1D-s modell segítségével csak a külsõ rögzítõ gyûrûs
módszer vizsgálható, hiszen ez henger szimmetrikus feszültségeloszlást okoz, amely
tengelyirányban is állandó a rögzítõ gyûrûben.
A mágnesek által kifejtett nyomófeszültség ( σ m1 ) a rögzítõ gyûrû belsõ peremén ( rgy , b ):
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σ m1 =

(

)

1
ρmω 2 rgy2 ,b 1 − a 3 ,
3

(2-39)

Ahol ρ m a mágnesek sûrûségek, a pedig a mágnesek belsõ és külsõ sugarának az aránya
(1-nél kisebb szám). A modell szerint a sugárirányú nyomás egyenletesen oszlik el a felületen,
és a rögzítõ gyûrû vastagsága a mágnes vastagságával megegyezõ. (Az állórész és a forgórész
közötti légrés kis mérete, illetve a rögzítõ gyûrû terhelésének minimalizálása miatt a
gyakorlatban célszerû ezt a megoldást választani.) A rögzítõ gyûrûk méretének és anyagának
meghatározásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
- Nem lehet kotyogás a határfelületek között semmilyen fordulatszámon a 0 és
maximális (névleges) fordulatszám tartományban, azaz esetleg rugalmas betétekre
lehet szükség, amelyek pozícionálják a rögzítõ gyûrût, és továbbítják az erõket a
felületek között.
- A gyûrû külsõ felületén a névleges fordulatszámon nem ébredhet jelentõs
nyomófeszültség. Legfeljebb 10 MPa körüli feszültséget tartok megengedhetõnek és
kívánatosnak, hiszen a ferromágneses tárcsák és a szálerõsítésû rétegek között is kb.
ilyen feszültség kívánatos a névleges fordulatszámon. Az illesztési felületen a
szálerõsítésû anyag szempontjából pedig elõnyös a közel homogén feszültségeloszlás.
A rögzítõ gyûrûs megoldás hátránya, hogy a mágneseket viszonylag kis felület
segítségével rögzítjük, így jelentõs terhelés hárul a gyûrûre. Ez azonban sugárirányú nyomást
és érintõ irányú húzást jelent, amely szálerõsítésû anyagokkal kifejezetten jól kezelhetõ
igénybevétel.
Egy ilyen feltételezett elrendezésre mutatja a (korábbi 1D-s modell szerint) számított
feszültségeloszlást 15 000/min fordulatszámon a 2-11. ábra. (A számításoknál homogenizált
tulajdonságú, azaz elforgatott szálakkal készült kompozitot feltételeztem, így izotróp modellt
alkalmaztam.) Az ábrán jól látható, hogy a feszültségek a sugár mentén egy bizonyos
tartományban nulla közeli értékre esnek vissza. Ez éppen egy rugalmas viton (egyfajta gumi)
gyûrû helye, a gyûrût mindkét oldalon néhány MPa nyomás veszi igénybe, tehát a mágnesek
által okozott sugárirányú terhelésnek valóban csak elenyészõ része továbbítódik a külsõ
részek felé, és az is csak azért, hogy a tárcsa integritása ne sérülhessen (minden elemnek
rögzítettnek kell maradni minden fordulatszámon a többihez képest.)

2-11. ábra Mechanikai feszültségeloszlás a mágnes-szegmenseket rögzítõ axiális rétegben
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2.3.4.2 A mágnesek rögzítése ragasztással
Ragasztás esetén a feszültségeloszlás igen bonyolulttá válik, és csak 3D-ben vizsgálható. A
ragasztón keresztül a központi tárcsára kifejtett húzófeszültség (felületen ható erõ) a sugár
függvényében változik, és a következõ egyenlettel írható le:
σ m (r ) = ρ m rω 2 hm ,

(2-40)

ahol hm a mágnes magassága. Az átlagos radiális terhelés ami a ragasztón keresztül a
központi tárcsára jut a ragasztási felületnél:
σ m2 =

(
(

)
)

2
1 − a3
ρ mω 2 hm
rm,k ,
3
1− a2

(2-41)

ahol rm ,k a mágnesek külsõ sugara, amely rögzítõ gyûrûs megoldásnál a gyûrû belsõ
sugarával egyezik meg. Ezt a megoldást elméleti bonyolultsága miatt részletesebben nem
vizsgáltam.
2.3.5 Az egyenszilárdságú tárcsa
Egyenszilárdságú tárcsával a homogén, izotróp anyagok legjobb mechanikai kihasználtsága
biztosítható. Ezek az anyagok általában nem rendelkeznek nagy elméleti fajlagos
energiasûrûséggel, azonban olcsók, és megmunkálhatóságuk is jó. Olyan alkalmazásoknál,
ahol a tömeg kevésbé számít (pl. energetika), ezek jelentik az igazán költséghatékony
megoldást. A kereskedelmi forgalomban kapható energiatárolók kevés kivétellel ilyen anyagú
lendkerékkel készülnek.
A következõkben bemutatom, hogy milyen feltételek mellett célszerû egyenszilárdságú
lendkereket alkalmazni, és hogyan érdemes az alakot megválasztani.
2.3.5.1 Elméleti eredmények
E tárcsa esetén feltételezzük, hogy a mechanikai feszültség eloszlása a tárcsán belül teljesen
egyenletes. Ekkor a tárcsa vastagsága a sugár függvényében [40 671.o.]:
2

h(r ) = 2h0 e − Br ,

(2-42)

ahol 2h0 a tárcsa vastagsága a középpontban, B értéke pedig:

B=

ρ ⋅ω 2
,
2 ⋅σ

(2-43)

ahol ρ a tárcsa anyagának sûrûsége, σ a tervezett maximális egyenértékû feszültség,
ω pedig a tervezett maximális szögsebesség.
A képlet alapján elvben végtelen szögsebességre is készíthetõ ilyen tárcsa. A feltételezett
homogén feszültségeloszlás azonban sugárirányban természetesen csak akkor teljesülhet, ha a
tárcsa végtelen sugarú, tengelyirányban pedig csak akkor állhat fenn, ha a tárcsa vastagsága
nem változik túl hirtelen. Ez utóbbi meredekség, mint késõbb látni fogjuk, közvetlen
kapcsolatban van a B ⋅ h0 értékével, így a gyakorlatban e képlet csak megkötésekkel
alkalmazható, a megengedhetõ maximális fordulatszámnak természetesen ekkor is van felsõ
korlátja. Elõször lássuk azonban az elméleti lehetõségeket, amely a további vizsgálatok
alapját képezte.
Az (2-42) szerinti profilú tárcsa tömege és tehetetlenségi nyomatéka, ha r0 a külsõ sugár:
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mr 0 =
θr0 =

(

2
ρ ⋅ π ⋅ 2h0
1 − e − Br0
B

)

(2-44)

(

2
2
ρ ⋅ π ⋅ 2h0
1 − Br02 e − Br0 − e − Br0
2
B

)

(2-45)

Ezekkel kifejezhetõ a forgó tömegben tárolt energia:

(

)

2
2
ρ ⋅ π ⋅ h0
1
E = θ r0 ⋅ω 2 =
1 − Br02 e − Br0 − e − Br0 ⋅ ω 2
2
2
B

(2-46)

Ebbõl az energiasûrûség (2-44) felhasználásával:

(

2

2

)

1 1 − Br02 e − Br0 − e − Br0
e=
⋅
⋅ω 2
− Br02
2B
1− e

(

)

(2-47)

Behelyettesítve B (2-43) szerinti kifejezését és bevezetve a B ' = Br02 kifejezést:

e=

1 − (1 + B' ) ⋅ e − B ' σ
⋅
1 − e −B'
ρ

(2-48)

Ezzel ismét a (2-4) szerinti alakra jutottunk, hiszen a B ' értéke a külsõ sugárral elvben
tetszõlegesen felvehetõ nulla és végtelen között. Ennek függvényében a bal oldali tört értékét
(a K alaktényezõ) a 2-12. ábra mutatja. Látható, hogy végtelen sugarú tárcsával érhetõ el
elméletileg a legnagyobb energiasûrûség, ekkor az alaktényezõ 1, ami 65 %-kal nagyobb,
mint az állandó vastagságú tárcsával kapott érték.
Itt meg kell jegyezni, hogy B ' értéke a maximálisan ébredõ feszültségre is hatással van, és
emiatt az ábrán látható diagramnak csak elméleti jelentõsége van a gyakorlatban korrigálni
kell a ténylegesen ébredõ feszültség/elméleti feszültség hányadossal. A késõbbiekben ezt is
bemutatom.
Nagyon lényeges, hogy a kapott eredmény ismét csak független a fordulatszámtól, ami más
szempontok alapján történõ optimalizálást tesz lehetõvé az energiatároló rendszer számára.
1
0.9
0.8

alaktényezõ

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B' értéke

2-12. ábra Az alaktényezõ változása a B ' paraméter függvényében
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2.3.5.2 A valós mechanikai feszültségeloszlás
Az elõzõekben kapott eredmények a tárcsa vastagságának változása által okozott inhomogén
feszültségeloszlás miatt azonban sajnos csak elméletben igazak, és a valóságban a
számítottnál nagyobb feszültségek léphetnek fel. A következõkben ezt vizsgálom.
A gyakorlatban anyagok széles skálája használható fel lendkerék alapanyagként, így
elsõként megvizsgáltam, hogy különféle anyagok és fordulatszámok mellett a B paraméter
milyen tartományba eshet.
A 2-5. táblázat néhány potenciális lendkerék alapanyag tulajdonságait tartalmazza.
Igyekeztem olyan anyagokat bemutatni, amelyek elérhetõek és igen különbözõ sûrûség és
szakítószilárdság értékekkel rendelkeznek.
Anyag

ρ [kg/m3]

σ

[MPa]

Vas

7800

160

2c60 acél

7800

860

Nem irányított
üvegszálas
poliészter

2000

220

irányított
karbonszálas epoxi
(45 fokos terhelés)

1500

750

irányított
karbonszálas epoxi
(0 fokos terhelés)

1500

1300

ÜVETO

1800

360

n [1/min]

B

1000
2000
5000
10000
20000
50000
100000
1000
2000
5000
10000
20000
50000
100000
1000
2000
5000
10000
20000
50000
100000
1000
2000
5000
10000
20000
50000
100000
1000
2000
5000
10000
20000
50000
100000
1000
2000
5000
10000
20000
50000
100000

0.27
1.07
6.68
26.73
106.92
668.25
2673.02
0.05
0.20
1.24
4.97
19.89
124.33
497.31
0.05
0.20
1.25
4.98
19.94
124.62
498.46
0.01
0.04
0.27
1.10
4.39
27.42
109.66
0.01
0.03
0.16
0.63
2.53
15.82
63.27
0.03
0.11
0.69
2.74
10.97
68.54
274.16

2-5. táblázat Gyakorlati B értékek

Végeselemes analízissel megvizsgáltam, hogy különbözõ B és h0 értékek mellett a
tárcsában ébredõ maximális feszültség hogyan változik.
A modellezés módját, és egy konkrét esetre a megoldást a 2-13. ábra mutatja. A véges
elemes számítást kétdimenziós modellen végeztem, forgásszimmetrikus esetet elõírva
(triviális, hogy a lendkerék forgásszimmetrikus alakzat). A további szimmetriák
(forgástengelyre és a z-tengelyre) miatt elegendõ volt a lendkerék negyedét modellezni. Ezzel
igen sûrû hálót alkalmazhattam, így a kapott megoldás pontossága is jelentõsen javul. 3D-ban
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hasonló pontosságot csak igen nagy számítókapacitással lehetett volna megvalósítani. A
hálóméret 2-mm konkrét esetünkben, ami kb. 6200 csomópontot jelent, melyek közel 10,000
háromszögre (véges elemre) osztják a térfogatot. A profilt egyenesekkel közelítettem, 20
részre osztottam fel. A valós profiltól való eltérés így jelentéktelen.
A peremfeltételeket a következõképpen határoztam meg:
• Sugárirányban a külsõ peremen a tervezett egyenfeszültséget (100 MPa írtam elõ)
• Sugárirányban a belsõ peremen (a forgástengely) az elmozdulást (nem a
megnyúlást! )zérusnak írtam elõ (ez a tengely helyben marad)
• Z-irányban a jobb oldali peremen az r irányú elmozdulást (nem a megnyúlást!)
írtam elõ zérusnak.
Anyagként 7800 kg/m3 sûrûségû acélt választottam 0,33-as Poisson-tényezõvel, a
forgásból adódóan a testre ható centrifugális térfogati erõsûrûséget (egységnyi térfogatra ható
centrifugális erõt) pedig a szokásos ρrω2 képlettel írtam elõ. A belsõ vonalak (zöld) csupán
segédvonalak, melyeket a ballaszt nélküli vizsgálatokhoz használtam fel.
A rácsok az alakváltozást szemléltetik tízszeres nagyításban.

2-13. ábra Az egyenszilárdságú tárcsában modellezése 2D-ban, végeselemes szoftverrel (Tera Analysis,
QuickField)

A fenti modellekkel kapott eredmények összesítését a 2-14. ábra mutatja. (A külsõ
peremen a sugárirányú feszültséget peremfeltételként írtam elõ, a gyakorlatban ezt ballaszttal
lehet elérni (pl. szélesedõ külsõ perem). A h0 paraméter mértékegysége m-ben értendõ.
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Maximális egyenértékû feszültség az elméletihez
képest [%] (ballaszttal, Bv=3.91)

260
240
220
200
180
160
140
120
100
1

B [1/m2]

10
h0=0.01

h0=0.05

100
h0=0.1

1000

2-14. ábra Az egyenszilárdságú tárcsában ébredõ maximális egyenértékû feszültség a B és h0 paraméterek
függvényében

Amennyiben az egyenszilárdságú tárcsa megfelelõ ballaszttal van kiegészítve (azaz a
feszültségeloszlás a külsõ peremen is σ egyen = σ t = σ r a végtelen külsõ sugarú tárcsának
megfelelõen), úgy a maximális egyenértékû feszültség nem függ a külsõ sugártól, azaz B '
értékétõl abban az esetben, ha B ' értéke elég nagy, vagyis ha a levágás sugara távol esik a
tárcsaprofil maximális meredekségéhez tartózó sugártól. Ezt szemlélteti az 2-15. ábra

Maximális egyenértékû feszültség az
elméletihez képest [%] (ballaszttal)

260.00
240.00
220.00
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
0

0.5
h0=0,1 B=1
h0=0,1 B=50
h0=0,01 B=1

1

1.5
h0=0,1 B=2
h0=0,1 B=100
h0=0,01 B=10

2

2.5

B' értéke
h0=0,1 B=5
h0=0,1 B=200
h0=0,01 B=100

3

3.5

h0=0,1 B=10
h0=0,1 B=500
h0=0,01 B=1000

4

4.5

h0=0,1 B=20
h0=0,1 B=1000

2-15. ábra Az egyenszilárdságú tárcsában ébredõ maximális egyenértékû feszültség a B , B ' és h0
paraméterek függvényében
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Az ábrán látszik, hogy a h0 = 0,1 m, B = 10 paraméterekkel rendelkezõ tárcsa feszültség
diagram szempontjából ekvivalens a h0 = 0,01 m, B = 1000 paraméterekkel rendelkezõ
tárcsával. Felmerül a kérdés, hogy feszültségeloszlás szempontjából mely tárcsák tekinthetõk
ekvivalensnek.
2.3.5.3 A mechanikai feszültségeloszlás szempontjából egyenértékû tárcsák
Az elméleti levezetéskor az 2-16. ábran látható hengergyûrûk segítségével adódott a profilra
vonatkozó (2-42) egyenlet. A levezetés figyelmen kívül hagyta a vastagság változásának
hatásait a feszültség tengelyirányú eloszlására, és feltételezte, hogy az eloszlás a
hengergyûrûben homogén.

2-16. ábra Az egyenszilárdságú tárcsára vonatkozó elméleti eredmények levezetésének alapja [40 669.o.]

Az inhomogén eloszlást a vastagság változása, tehát a profil deriváltjának értéke
eredményezi, valamint az, hogy a profil adott meredekségû szakaszához tartozó
hengergyûrûhöz milyen centripetális erõ tartozik. Amennyiben különbözõ geometriai
méretekkel rendelkezõ tárcsák azonos meredekségû helyhez tartozó hengergyûrûihez azonos
centripetális erõ tartozik, úgy e tárcsákban a feszültségeloszlás inhomogenitása azonos lesz, és
így az ébredõ maximális feszültség is megegyezik.
Nézzük meg, hogy léteznek-e ilyen ekvivalens egyenszilárdságú tárcsák. A profil deriváltja
(2-42) alapján:
2
dh(r )
= −4 ⋅ B ⋅ r ⋅ h0 ⋅ e − Br
dr

(2-49)

Tekintsünk két tárcsát, amelyek közül az egyik h0 és B paraméterekkel rendelkezik, és
1
1
⋅ h0 és y ⋅ B paraméterek írják le, ahol
és y pozitív
x
x
valós számok. A két tárcsa profiljának legkisebb meredeksége (negatív maximum), - a
továbbiakban a profil maximális deriváltjának vagy egyszerûen maximális deriváltnak
hívom -, meg kell, hogy egyezzen, hiszen egyébként biztosan nem lehetne megfeleltetni
egymásnak azonos deriválttal rendelkezõ hengergyûrûket.
A maximális derivált értéke (2-49) szélsõértéke(2-50) alapján:

egy másikat, amelynek profilját

2
ρ
 dh 
⋅ B ⋅ h0 = −0,6065 ⋅ h0 ⋅ ω ⋅
  =−
e
σ
 dr  max

(2-50)

Ahhoz, hogy ezek megegyezzenek, a h0 ⋅ B szorzatnak meg kell egyeznie. Tehát pl. egy

x -szer vékonyabb tárcsa x 2 -szer nagyobb B értékkel rendelkezhet (ami x -szer nagyobb
maximális fordulatszámot is jelent azonos tárcsaanyagok esetén, az anyagok egyezését
azonban nem kell megkövetelni.). Tehát y = x 2 . Könnyen belátható, hogy a vastagabb tárcsa
29

r pontbeli deriváltja a vékonyabb tárcsa esetében

r
-helyen lesz található, hiszen a derivált
x

ekkor:
2 2
dh2 (r )
= −4 ⋅ B ⋅ x ⋅ r ⋅ h0 ⋅ e − Bx r
dr

(2-51)

Ezután már csak azt kell belátnunk, hogy a vastagabb tárcsa r pontjához tartozó és a
r
vékonyabb tárcsa
helyen található hengergyûrûkre ható centripetális erõk megegyeznek.
x
A centripetális erõ a vastagabb tárcsában az r pontbeli hengergyûrûre:
2

2

dF1 = 2h0 ⋅ e − Br ⋅ 2rπ ⋅ dr ⋅ ρ1 ⋅ ω12 = 2h0 ⋅ e − Br ⋅ 2rπ ⋅ dr ⋅ B ⋅ 2σ 1
A centripetális erõ a vékonyabb tárcsában az

r
pontbeli hengergyûrûre:
x

r2

dF2 = 2

(2-52)

r2

h0 − x 2 B x 2 r
h −x 2B 2 r
⋅e
⋅ 2 π ⋅ dr ⋅ ρ 2 ⋅ ω 22 = 2 0 ⋅ e x ⋅ 2 π ⋅ dr ⋅ B ⋅ x 2 ⋅ 2σ 2 =
x
x
x
x

(2-53)

2

= 2h0 ⋅ e − Br ⋅ 2rπ ⋅ dr ⋅ B ⋅ 2σ 1 = dF1 ( ha σ 1 = σ 2 )

Az egyenlõség egyetlen feltétele az volt, hogy a tárcsákat azonos feszültségre méretezzük.
Amennyiben a méretezés alapjául szolgáló feszültség értékek nem azonosak, úgy
természetesen a két tárcsa mechanikailag nem tekinthetõ ekvivalensnek. A kialakuló
maximális egyenértékû feszültségérték tervezettre vonatkoztatott értéke (relatív érték)
azonban azonos lesz, ilyenkor is ugyanis az azonos deriválttal rendelkezõ helyeken fellépõ
centripetális erõk egymás konstans-szorosai lesznek.
Ez pedig azt a fontos eredményt jelenti, hogy minden egyes maximális meredekség
értékhez elegendõ egyetlen megfelelõ tárcsát vizsgálni tetszõleges h0 és a hozzá tartozó B
értékek mellett, és az így kapott maximális egyenértékû feszültség minden olyan
egyenszilárdságú profillal rendelkezõ tárcsára érvényes lesz, amely maximális meredeksége a
vizsgált tárcsáéval megegyezik.
Így pedig egy vizsgálatsorozatot elvégezve pl. véges elemes módszerrel megadhatjuk,
hogy az elméleti értékhez képest a feszültségeloszlás tengelyirányú inhomogenitását is
figyelembe véve a valós maximális egyenértékû feszültség hogyan alakul, és ezzel azt is,
hogy milyen energiasûrûség értékek érhetõk el a gyakorlatban.
2.3.5.4 A gyakorlatban elérhetõ energiasûrûség értékek
A 2-17. ábra mutatja, hogy B és h0 különbözõ értékei mellett hogyan változik a tervezett és a
végeselemes programmal számított maximális feszültség aránya. Az ábra jól mutatja, hogy
különbözõ h0 értékek mellett az azonos maximális deriválttal rendelkezõ tárcsák a
feszültségeloszlás szempontjából valóban ekvivalensek.
A gyakorlatban elérhetõ energiasûrûség számításakor tehát a tárcsaprofil maximális
deriváltjának értékét kell még figyelembe venni az inhomogén eloszláshoz.
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a maximális egyenértékû feszültség az
elméletihez képest [%] (ballaszttal)

250.00

225.00

200.00

175.00

150.00

125.00

100.00
-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

a maximális derivált értéke
h0=0.01

h0=0.05

h0=0.1 [m]

2-17. ábra Az egyenszilárdságú tárcsában ébredõ maximális egyenértékû feszültség a tárcsaprofil maximális
deriváltjának függvényében (B=1-1000)

A vastagság változása által okozott feszültségeltérés azt fogja eredményezni, hogy a
tárcsában megengedhetõ maximális elméleti feszültség értékét a valós maximális
feszültség/elméleti maximális feszültség aránnyal csökkenteni kell. A (2-48) kifejezésbõl
pedig látszik, hogy az energiasûrûség is pontosan ilyen arányban csökken ennek
következtében. Ezt mutatja a 2-18. ábra alsó görbéje.
250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

0.00
-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

a profil maximális deriváltjának értéke [-]
Maximális feszültség [%]

Maximális energiasûrûség [%]

Állandó szélességû tárcsával elérhetõ energiasûrûség [%]

2-18. ábra A maximális feszültség és az energiasûrûség alakulása az elméleti értékhez (100 %) képest, a
maximális derivált értékének függvényében, végtelen tárcsára
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A fentiek alapján az egyenszilárdságú tárcsa túl hirtelen meredekséggel rendelkezõ profil
esetén elveszíti elõnyét az állandó vastagságú tárcsához képest. A vizsgálatokat tehát csak
abban a tartományban érdemes folytatni, amelyeken az elõny még megvan. Ez pedig a 0 és
-0.6 értékek közötti szakasz. Ebben a szakaszban az energiasûrûség változása a maximális
derivált függvényében még jól közelíthetõ lineáris függvénnyel.
A gyakorlatra nézve ez az eredmény azt jelenti, hogy adott anyag esetén a fordulatszám és
a tárcsa kezdeti vastagsága nem választható meg egymástól függetlenül, ha adott
energiasûrûséget kívánunk elérni.
A kezdeti vastagságot a fentiek alapján célszerû minél kisebbre választani, akár úgy, hogy
a tárcsát több egyenszilárdságú tárcsára bontjuk. Erre ad példát a 2-19. ábra [30 89.o.].

2-19. ábra A hat közül két tárcsa keresztmetszete, amelyet a General Electric egy hibrid busz számára
tervezett [30 89.o.]

2.3.5.5 A ballaszt méretezése, és hatása az energiasûrûségre
Ballaszttal biztosíthatjuk azt, hogy az egyenszilárdságú tárcsa külsõ pereme megfelelõ
lezárást kapjon, és az anyag széle se maradjon kihasználatlanul. Legegyszerûbb esetben a
lezárás vastagsága az egyenszilárdságú rész külsõ vastagságával egyezik meg. Amennyiben a
vastagság ettõl különbözik, úgy a tárcsa profilja nem lesz folytonos, és az ugrásnál
feszültségkoncentráció léphet fel.
A továbbiakban emiatt azt az esetet vizsgálom, amikor a profil folytonos marad. Ekkor az
állandó vastagságú tárcsára érvényes differenciálegyenlet alapján számítható az állandó
vastagságú ballaszt külsõ sugara.
Az ismert feszültségegyenletek [40 674.o.]:
σt =

E
1 −ν 2



C 2 1 + 3ν 1 − ν 2
(
)
(
)
1
+
ν
⋅
C
+
1
−
ν
−
ρ ⋅ω2 ⋅ r2  ,
1

2
r
8
E



(2-54)

σr =

E
1 −ν 2



C 2 3 + ν 1 −ν 2
(
1
+
ν
)
⋅
C
−
(
1
−
ν
)
−
ρ ⋅ω 2 ⋅ r 2  ,
1

2
r
8
E



(2-55)

A peremfeltételek ebben az esetben a következõk, ha r0 az egyenszilárdságú tárcsa külsõ
sugara (a ballaszt belsõ sugara), és R0 a ballaszt külsõ sugara:
σt

r =r 0

σr

r =R 0

= σr

r =r 0

= σ meg ,

(2-56)

=0,

(2-57)

Az egyenletrendszer így három egyenletbõl áll, és három ismeretlent tartalmaz, hiszen R0
is ismeretlen. A C1 és C 2 állandók (az R0 -ra kapott eredményt nem helyettesítettem be,
mivel az áttekinthetetlenné tenné a kifejezéseket):
C1

2
(
3 + ν )(1 − ν ) ⋅ ρ ⋅ ω 2 2 (1 − ν ) ⋅ r04 ⋅ ω 2 ⋅ ρ
,
=
R −

8⋅ E

0

8 ⋅ E ⋅ R02

(2-58)
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(

)

C2 = −

r04 1 −ν 2
ρω 2 ,
8E

R0 =

(1 +ν ) r 2 + 2  1 +
(3 +ν ) 0 (3 +ν )  B

(2-59)

R0 pedig:

r2
1 
1 + ν 0 + r04 + 2   ,
B
B 



(2-60)

A ballaszt vastagsága ( hb ), folytonos profil esetén:
2

hb ( r0 ) = 2h0 ⋅ e − B⋅r0

(2-61)

,

A ballaszt tömege ( mb ) így:

) (3 +2ν ) ρπB2h

(

mb = ρ ⋅ hb R 02 − r02 π =

0

(1 − B'+ 1 + (1 +ν )B'+B' )e
2

−B'

(2-62)

,

A teljes tárcsa tömege:

)

(2-63)

1
ρ ⋅ hb R 04 − r04 π =
2
,
ρπ 2h0 − B '
2
2
2
e 2 + (1 +ν ) 2 B'− B ' + (2 + (1 +ν )B ') 1 + (1 +ν )B'+ B'
(3 + ν )2 B 2

(2-64)

m=

ρ ⋅ π ⋅ 2h0
B

(


2
−B '
2
−B' 
 1 − e + (3 + ν ) 1 − B'+ 1 + (1 + ν )B'+ B' e  ,



(

)

A ballaszt tehetetlenségi nyomatéka ( θ b ):
θb =

(

)

(

(

)

)

A teljes tárcsa tehetetlenségi nyomatéka:
θ r0

(

)

 1 − (1 + B' )e − B ' +
ρ ⋅ π ⋅ 2h0 
=
2
+
e − B ' 2 + (1 + ν ) 2 B'− B' 2 + (2 + (1 + ν )B ') 1 + (1 + ν )B'+ B' 2
B2
 (3 + ν )2

(

(

)


,



)

(2-65)

Ezekkel pedig az energiasûrûség már kifejezhetõ. Ezt azonban nem sikerült az osztás után
lényegesen egyszerûbb alakra hozni, így ennek alakját nincs értelme közölni. A 2-20. ábra
grafikonján ábrázoltam a ballaszttal elérhetõ alaktényezõt a B ' paraméter függvényében.
Látható, hogy a B ' paraméter 0 értékéhez, azaz amikor az egyenszilárdságú rész sugara
zérus, és így a tárcsa maga a ballaszt, visszakapjuk az állandó vastagságú tárcsára vonatkozó
elméleti értéket, ami helyénvaló.
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1
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0.9

K [-]

0.85
0.8
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0.65
0.6
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5

6

B' [-]

2-20. ábra Az elérhetõ alaktényezõ elméleti értéke (a feszültségeloszlás homogénnek tekintett) a B '
paraméter függvényében, állandó vastagságú ballaszttal, folytonos profil mellett

Természetesen a valós alaktényezõ értékéhez ekkor is figyelembe kell vennünk az
inhomogén feszültségeloszlást, ami a 2-18. ábra szerinti. Ezt is figyelembe véve a
gyakorlatban elérhetõ alaktényezõket a 2-21. ábra mutatja.
Nem mindig célszerû azonban állandó vastagságú ballasztot alkalmazni, mert pl. túl nagy
külsõ átmérõt eredményezne. Ekkor célszerû olyan ballasztot alkalmazni, amely mind a
profil, mind pedig a profil deriváltjának folytonosságáról gondoskodik, mert az átmenet ekkor
lesz mentes a feszültségcsúcsoktól. A 2-19. ábra is ilyen megoldást mutatott.

2-21. ábra Az elérhetõ alaktényezõ gyakorlati (a tárcsa vastagság változása által okozott inhomogén
feszültségeloszlást is figyelembe vevõ) értéke a B ' paraméter és a tárcsaprofil maximális deriváltjának
függvényében, állandó vastagságú ballaszttal, folytonos profil mellett
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2.4 Összefoglalás
A lendkerékrõl szóló fejezetben bemutattam a lendkerekes energiatárolás alaptörvényeit, a
különféle lendkerék alakokat, és az ébredõ mechanikai feszültségeket.
Részletesen kidolgoztam az egyenszilárdságú tárcsára vonatkozó méretezés egyenleteit,
összehasonlítottam az elméleti (kis vastagság változás mellett érvényes) és a gyakorlati
feszültségértékeket, bemutattam, hogy mely tárcsák tekinthetõk mechanikai feszültségeloszlás
szempontjából egyenértékûeknek. Megmutattam, hogy a feszültségeloszlás inhomogenitása
kizárólag a tárcsaprofil maximális deriváltjának értékétõl függ, és ennek segítségével
bemutattam, hogy milyen elméleti korlátok között ( B és h0 ) érdemes egyenszilárdságú
tárcsát készíteni.
Megvizsgáltam a végtelen profil egyik legegyszerûbb lezárási módját, az állandó
vastagságú ballasztot, és bemutattam, hogy ebben az esetben milyen alaktényezõ értékek
érhetõk el. Az inhomogenitásra vonatkozó elméleti eredmények azonban természetesen
függetlenek a ballaszt alakjától.
2.5 Tézis
A lendkerekek lehetséges alakjait vizsgálva bemutattam, hogy homogén, egyenszilárdságú
típusú tárcsák esetében a gyakorlatban kialakuló maximális egyenértékû mechanikai
feszültség és a 2 D modell szerinti elméleti maximális egyenértékû feszültség aránya csak a
tárcsaprofilt leíró függvény hely szerinti deriváltjának minimumától függ (a derivált
mindenhol negatív). A minimum függvényében a fentiek alapján általánosan, tetszõleges
anyagú és alakú, homogén egyenszilárdságú típusú tárcsára megadható egy korrigált
maximális energiasûrûség érték. Ezt összevetve az állandó vastagságú tárcsával kijelenthetõ,
hogy -0,6-nál kisebb minimális derivált érték esetén a ballaszttal lezárt egyenszilárdságú
tárcsaprofil alkalmazása az elérhetõ maximális energiasûrûség szempontjából hátrányosabb
mint az állandó vastagságú tárcsaprofil. Ezt jól szemlélteti a 2-21. ábra.
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3

A szupravezetõs csapágyazás

A lendkerekes energiatárolás szempontjából a szupravezetõs csapágyazás veszteségei,
teherbírása, merevsége és csillapítása valamint stabilitása a legfontosabb tényezõk. Ezek
mindegyikét elektromágneses térszámítás segítségével lehet közelítõen meghatározni,
azonban itt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a szimulációk a nagyfokú gyártási
bizonytalanságok, és a szupravezetõben mindig jelenlévõ inhomogenitás miatt szinte
kizárólag csak utólag (méréseket követõen) alkalmazhatóak helyesen. Így legtöbbször csupán
annak a meghatározására használhatóak fel, hogy milyen elméleti paraméterekkel írható le a
gyakorlatban alkalmazott adott szupravezetõ vagy szupravezetõ elrendezés.
3.1 Terhelhetõség
Lendkerekes energiatároló tervezése során az elsõ felmerülõ kérdések a szupravezetõs
csapággyal kapcsolatban, hogy mennyire terhelhetõ, mekkorának kell lennie a csapágynak,
milyen vastag mágnes illetve szupravezetõ anyagot alkalmazzunk, és milyen hûtésmódot
válasszunk („fagyasszunk”-e fluxust a szupravezetõbe, vagy nulla külsõ mágneses tér mellett
végezzük a hûtést?).
A fenti - gyakorlatban természetesen már a tervezési fázis legelején felmerülõ és talán
egyszerûnek tûnõ - kérdések megválaszolása igen körülményes, és pontos választ bizonyára
csak a megépített elrendezés utólagos méréseit követõen lehet adni. A bizonytalanságok fõ
oka a szupravezetõk gyártástechnológiájának kiforratlanságában és az emiatt fellépõ
jósolhatatlan, inhomogén anyagparaméterekben rejlik.
A kérdések elõzetes megválaszolásához azonban mindenképpen ismerni kell a
szupravezetõ-állandómágnes elrendezés körül kialakuló mágneses teret, hiszen ez alapján az
erõ számítható. A következõkben a terhelhetõséget és a merevséget a mágneses tér alapján
vizsgálom viszonylag egyszerû modellekbõl kiindulva.
Tekintsünk most egy talán az elképzelhetõ legegyszerûbb analitikus modellt, amellyel
képet kaphatunk a szupravezetõs csapágyak mûködésérõl.
A gyakorlatban kétféle szupravezetõs csapágyelrendezést különítenek el élesen, az axiális
fluxusút és a radiális fluxusút. A két csapágy alapvetõ különbségeit a 3-1. ábra mutatja.

3-1. ábra Axiális és radiális fluxusú szupravezetõs csapágy felépítése

Az ábrán látható elrendezések esetében az, hogy a mágnes vagy a szupravezetõ van felül
illetve hogy a szupravezetõ veszi körül a mágnest vagy a mágnes a szupravezetõt, esetenként
változhat. A fentiek azonban a legelterjedtebben használt elrendezések.
Radiális fluxusú csapágyak esetén gyakran használnak kontrapolár elrendezésben axiális
fluxusú mágneseket (ekkor legalább két mágnes szükséges). Ezzel a mágnesezési folyamat
egyszerûsödik, az összeszerelés azonban bonyolultabb. A mágnesek ugyanis taszítják egymást
több réteg esetén, míg tényleges radiális mágnesezés esetén a szomszédos mágnesek vonzzák
egymást, és a taszítóerõk az anyag belsejében okoznak húzó igénybevételt. Emellett axiális
mágnesezés esetén ferromágneses betétekre van szükség a mágnesek között, amelyekben
veszteségek keletkezhetnek. Ugyanakkor e betétek a mágneses tér inhomogenitásait
csökkentik, ami a szupravezetõben keletkezõ veszteségek csökkenését eredményezi.
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3.1.1 Axiális fluxusú csapágy terhelhetõsége
A szupravezetõt az egyszerûség kedvéért tekintsük ideális diamágnesnek ( µ r = 0 ), ezzel az
elméleti maximális terhelhetõséget határozhatjuk meg. A 3-1. ábra jól mutatja, hogy axiális
fluxusú csapágy esetén a légrésben jó közelítéssel radiális irányban haladnak az erõvonalak,
míg a mágnesben axiális és radiális komponens is fellép. Ennek felhasználásával felírhatók a
magnetosztatika Maxwell-egyenletei (gerjesztési törvény és a fluxus megmaradás törvénye) a
következõképpen:
R

∫ H (r )dr = − H (r )h
δ

m, z

m

,

(3-1)

r

ahol H δ a mágneses térerõsség a légrésben (tengelyirányban homogénnek tekintettem, ami
a kis méret miatt jó közelítéssel teljesül), H m , z a mágneses térerõsség axiális ( z ) komponense
a mágnesben, hm pedig a mágnes axiális vastagsága.
Amennyiben a légrés axiális mérete is jelentõs a radiális mérethez képest, úgy célszerû az
integrálási útban az axiális részt is figyelembe venni. Egyszerûsített modellemben ezt úgy
vettem figyelembe, mintha a H értéke a mágnes felülettõl a szupravezetõ felületig állandó
volna, noha ez a gyakorlatban valójában a szupravezetõ felületig állandó csökkenést mutat, és
amennyiben nincs behatolás, úgy a szupravezetõ felületén a légrésben haladó axiális
komponens zérus. A hiba a mágnes külsõ széle felé egyre növekszik, hiszen a szélen az
axiális komponens eltûnése még intenzívebb. A fenti (3-1) differenciálegyenlet ezzel a
következõképpen módosul:
R

∫ H (r )dr + B
δ

m

(r )kδ hδ = − H m , z (r )hm ,

(3-2)

r

A kδ matematikai tényezõvel lehet „hangolni” a megoldást, részletesen ennek hatását a
számítás pontosságára nem vizsgáltam, számításaim során kδ =1-gyel számoltam, mivel ez
elfogadhatóan pontos megoldást adott kis és nagy légrések esetére egyaránt. Fizikai
1
1
megfontolások alapján kδ ∈ [0,1] , a legkönnyebben a kδ =
illetve kδ =
használata
2
3
indokolható fizikai alapon, hiszen ekkor a légrésben H axiális komponensének lineáris illetve
parabolikus változását feltételezzük, és ezek átlagából adódnak a fenti értékek.
A gerjesztési törvény a fenti egyenletek segítségével valójában végtelen, a 3-2. ábran
látható hurokra írtam fel. Feltételeztem, hogy az erõvonalak ferromágneses anyagon keresztül
záródnak így a mágnesen és a légrésen kívüli erõvonal szakaszokon elhanyagolható mágneses
feszültség esik. Az ábra szemléletesen mutatja a közelítés hibáját is, hiszen az erõvonalak a
valóságban elhajlanak. Emiatt a közelítés hibája a mágnes széle felé növekszik.
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3-2. ábra Integrálási út axiális csapágyelrendezésben, ideális diamágnesként modellezett szupravezetõvel

A fluxus megmaradás értelmében a mágnesben axiálisan haladó indukciónak a légrésen
illetve a mágnesen magán keresztül kell záródnia sugárirányban (ezzel a szupravezetõt, mint
ideális diamágnest modellezem). Eszerint:
r

Bδ (r ) ⋅ 2rπ ⋅ hδ + Bm , r (r ) ⋅ 2rπ ⋅ hm = ∫ Bm , z (r ) ⋅ 2rπ ⋅ dr ,

(3-3)

0

ahol Bδ a légrésindukció (csak radiális komponense van), hδ a légrés axiális vastagsága,
Bm , r illetve Bm , z pedig rendre a mágneses indukció radiális és axiális komponense a mágnes
belsejében.
Egy adott sugár mentén a mágnesben illetve a légrésben haladó oldalirányú indukciók
aránya az adott részre jutó gerjesztéstõl és a rész mágneses vezetõképességétõl függ (lineáris
modell). A levezetést nem részletezve:

Bm , r (r )
µ
≈ km m ,
Bδ (r )
2

(3-4)

adódik, ahol µ m a mágnes „relatív permeabilitása”, amely az alábbi mágnes-modell
használatából adódik (lemágnesezési görbe lineáris szakaszát közelíti):
µ0 µr (H m (r ) − H c ) = Bm (r ) ,

(3-5)

A k m matematikai paraméter a közelítés „hangolására” szolgál, ugyanis a (3-4) egyenlet
eredménye is csak közelítõen teljesül az elhanyagolások miatt, így itt is célszerû bevezetni
egy matematikai paramétert, amellyel a megoldás pontossága hangolható. A számítások során
km = 1,5 -tel számoltam.
A modellezés során olyan mágnes viselkedést feltételeztem, amelyben a sugárirányú és
axiális indukció komponensek egymástól függetlenek. Azaz a mágnes mind axiális, mind
pedig radiális irányban a fenti egyenlet által leírt módon viselkedik azzal a különbséggel,
hogy radiális irányban H c = 0 . A gyakorlatban használt mágnesek közel egységnyi relatív
permeabilitása miatt a fenti modell nem okoz jelentõs hibát, ugyanakkor jelentõsen
egyszerûsödik a matematikai leírás, mivel nem kell a komponensekbõl vektort és abszolút
µ
értéket képezni. Érdekességképpen megjegyzem, hogy amennyiben (3-4)-be m helyére
2
1
-et írunk, úgy olyan mágnes modellt kapunk, amely axiális irányban állandómágnesként,
2
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radiális irányban pedig levegõként viselkedik, azaz a domének nem hajlandóak még kis
mértékben sem elfordulni külsõ mágneses tér hatására.
Az integrál egyenletek differenciál egyenletekké alakíthatók megfelelõ peremfeltételek
megadása mellett.
H δ (r ) =

dH m, z (r )
(hm + µ mkδ hδ )
dr

(3-6)

d
(Bδ (r ) ⋅ 2rπ ⋅ hδ ) + d (Bm,r (r ) ⋅ 2rπ ⋅ hm ) = Bm, z (r ) ⋅ 2rπ
dr
dr

(3-7)

A fenti egyenletrendszer az anyagegyenletek (3-5) illetve Bδ (r ) = µ0 H δ (r ) , valamint (3-4)
felhasználásával már megoldható amennyiben megfelelõ peremfeltételeket tudunk megadni.
Ezek a következõk:
H δ (0 ) = 0
H m, z (R ) =

(3-8)

µ m kδ hδ
Hc
hm + µ m kδ hδ

(3-9)

A H δ (0 ) = 0 peremfeltétel nem szorul különösebb magyarázatra, hiszen a szimmetria
illetve az ideális diamágneses modell miatt az elrendezés közepén nincs sem sugárirányú, sem
axiális légrésindukció. A második peremfeltétel a (3-9) egyenletbõl adódik r = R
helyettesítés mellett. Könnyen belátható ennek fizikai tartalma, hiszen pl. kδ = 0 illetve
hδ = 0 mellett H m , z ( R ) = 0 adódik, ami az erõvonalak ferromágneses anyagon keresztül
történõ záródást írja elõ. Ez alapján a mágnes külsõ peremének már nem kell gerjesztést
elõállítania, hiszen „rövidre van zárva”. Nagy légrés esetén a modell szerint légrés mélységéig
még el kell juttatnia a mágnesnek a fluxust, így kell, hogy legyen mágneses feszültség a külsõ
peremen is. Ennek köszönhetõ, hogy nagy légrés és kis mágnes vastagság mellett a fluxus
gyakorlatilag nem tud eljutni a szupravezetõ felületéhez, így a valóságban tapasztaltaknak
megfelelõen az erõ is közel nulla lesz.
Az egyenletrendszer megoldása a következõ:
H δ (r ) = − hm K cs [C1Y1 (rK cs ) + C2 J1 (rK cs )] ,

(3-10)

H m (r ) = C1Y0 (rK cs ) + C2 J 0 (rK cs ) + H c ,

(3-11)

illetve:
ahol J i (r ) valamint Yi (r ) a matematikában közismert elsõ illetve másodrendû
Bessel-függvények, C1 és C2 pedig a peremfeltételektõl függõ állandók. Mivel r → 0 esetén
Yi (r ) → −∞ illetve J1 (r ) → 0 , így C1 értéke nulla kell legyen, ezzel az elsõ peremfeltétel
teljesül. A második peremfeltétel (3-7) alapján adódik C2 értéke:
C2 = −


1
µ m kδ hδ
1 −
J 0 (R ⋅ K cs )  hm + µ m kδ hδ


 H c ,


(3-12)

2 µm
,
(2hd + µm kmhm )(hm + µm kd hd )

(3-13)

K cs értéke:
K cs = −
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A megoldás tehát a mágneses térerõsséget adja eredményül a sugár függvényében mind a
mágnesben, mind pedig a légrésben. Ez utóbbiból (mivel a szupravezetõ felületével
párhuzamosan fut) a lebegtetõ erõ (F ) algebrai úton közvetlenül számolható a következõ
képlet alkalmazásával [42, 17. oldal] (hengerszimmetrikus eset):
H δ2 (r )
F = ∫ 2rπµ0
dr ,
2
0
R

2

(3-14)

B [T]

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
r [mm]

0
0

5

10

hm=10mm hd=1mm Véges elem
hm=10mm hd=10mm Analitikus

15
hm=10mm hd=1mm Analitikus
hm=10mm hd=2mm Véges elem

20

25

hm=10mm hd=10mm Véges elem
hm=10mm hd=2mm Analitikus

3-3. ábra Az indukció sugárirányú komponense a szupravezetõ (ideális diamágnes) felületén

Az analitikus és véges elemes eredményeket (erõk szempontjából lényeges a szupravezetõ
felületén létrejövõ (sugárirányú) indukció eloszlás) a 3-3. ábra mutatja. A számításokat
10 mm vastagságú NdFeB mágnes (µ r = 1,02 , H c = 10 6 A / m ), különbözõ légrés és mágnes
vastagságok illetve R = 20 mm sugár mellett végeztem el. Az erõvonalképet és az indukció
eloszlás abszolút értékét a 3-2. ábra mutatja a hm = 10 mm és hδ = 2 mm esetre.
Az ábrán látható, hogy az eltérések a mágnes szélénél válnak igen jelentõssé (kb. 15-20 %
a maximális hiba), ahol a légrésindukció tengelyirányú inhomogenitása jelentõssé válik. Az
elõbbi hiba a lebegtetõ erõben is hasonló mértékû hibát okoz (noha ebben az esetben a
második hatvány szerepel, az integrálás miatt a hiba nem hatványozódik).
A szupravezetõ mûködése ebbe a modellbe – ismét jelentõs elhanyagolásokat alkalmazva –
viszonylag egyszerûen integrálható.
A Bean-modell szerint a szupravezetõben folyó áram mindig a szupravezetõ kritikus
áramával ( J c ) egyezik meg. Amennyiben az áramot külsõ mágneses tér hozta létre, úgy az
áramjárta tartomány mélysége a felülettõl a mágneses tér behatolásának mélységével egyzik
meg.
Ha a mágneses térerõsségnek illetve a mágneses indukciónak a z irányú komponensét
elhanyagoljuk, és hengerszimmetriát feltételezünk, mint esetünkben, úgy a rot (H ) = J
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∂H r
= J φ = J c , amely azonos a szupravezetõs
∂r
irodalomban szinte mindenhol megtalálható végtelen szupravezetõ falra vonatkozó esettel.
Az általam vázolt egydimenziós modell esetében ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a
behatolási mélység profilja a szupravezetõ keresztmetszetében éppen a felületi indukciónak
megfelelõ lesz. A tengelyirányú indukció komponenseket a szupravezetõ belsejében is
elhanyagolom (minél nagyobb a kritikus áram, annál jobb ez a közelítés), a szupravezetõben
haladó fluxus pedig a behatolási mélység (kritikus áram) és a felületi indukció alapján minden
pontban számítható. Az itt haladó fluxust a (3-3) egyenletben kell figyelembe venni a
következõ módon:
A szupravezetõben haladó fluxus a sugárirányú felületi indukció (Bδ (r )) és a kritikus

I. Maxwell egyenlet a következõ alakot ölti:

áramsûrûség ( J c ) ismeretében:

1
1 Bδ (r )
φs (r ) = 2rπ ∆(r ) ⋅ Bδ (r ) = 2rπ
⋅ Bδ (r ) ,
2
2 µ0 J c

(3-15)

ahol ∆ a szupravezetõben a behatolási mélység, vagyis az a felülettõl mért távolság, ahol
az indukció az anyagban zérussá válik. Ezzel módosítva a (3-3) egyenletet:
1 Bδ (r )
Bδ (r ) ⋅ 2rπ ⋅ hδ + 2 rπ
⋅ Bδ (r ) + Bm,r (r ) ⋅ 2rπ ⋅ hm = ∫ Bm ,z (r ) ⋅ 2rπ ⋅ dr ,
r

2 µ0 J c

(3-16)

0

A fenti egyenlet differenciál-egyenletté alakítva:


d
(Bδ (r ) ⋅ 2rπ ⋅ hδ ) + d (Bm,r (r ) ⋅ 2rπ ⋅ hm ) + d  2rπ 1 Bδ (r ) ⋅ Bδ (r ) = Bm ,z (r ) ⋅ 2rπ , H m, z (R ) = 0 ,
dr
dr
dr 
2 µ0 J c


(3-17)

Ezzel és a (3-1) egyenlettel már számítható közelítõleg a Bean-modellnek megfelelõ
szupravezetõs megoldás. Az egyenletrendszer addig használható jól, amíg a szupravezetõben
be nem következik az úgynevezett teljes behatolás, amikor ∆(r ) értéke eléri a szupravezetõ
vastagságát. Ezt követõen a megoldás már nem ad helyes eredményt.
A fenti egyenletrendszert analitikusan nem sikerült megoldani. A numerikus megoldást
MatLab segítségével végeztem el. A megoldást 4-ed rendû Runge-Kutta módszer
alkalmazásával kaptam meg, és mivel a peremfeltételek az elrendezés két végpontjában
adottak, a numerikus megoldás pedig csak egyetlen pontból indítható. Mivel a középpontban
az egyenletek szingulárisak, az r = 0 + ε pontból indítottam a megoldást (H δ (ε ) ≈ 0 ) , a
mágnesbeli térerõsséget itt H m (ε ) = kh H c -nak választottam, ahol kh < 1 . Amennyiben az
r = R helyen a H m (R ) = 0 peremfeltétel nem teljesült, úgy k h értékét módosítottam (nullánál
nagyobb érték esetén k h -t növelni, egyébként csökkenteni kell).
A 3-4. ábra egy analitikus számítás véges elemes ellenõrzõ számítását mutatja. A
végeselemes számítás során a szupravezetõ relatív permeabilitását egységnyinek írtam elõ, az
analitikus úton (fenti számítással) kapott behatolási mélység függvény alapján pedig a
megfelelõ részére (aktív rész) a kritikus áramot, más részeket pedig árammenteseknek írtam
elõ.
Ezzel a mágneses térszámítás véges elemes programmal egyszerûen, a szupravezetõ egyéb
tulajdonságainak megadás nélkül modellezhetõ, és az ábrán látható, hogy a tér valóban nem
hatol be a szupravezetõ árammentes részeibe.
Az ábrán a szupravezetõ széleinél, bal és jobb oldalon már fellép a teljes behatolás, ezen a
szakaszon a fenti analitikus számítás már nem ad jó eredményt.
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3-4. ábra A mágneses tér eloszlása szupravezetõs csapágyban 30 A/mm2 kritikus áramsûrûségû szupravezetõvel
számolva (közelítõleg a Bean-modell alapján)

3.2 Veszteségek
A szupravezetõs csapágyazás elsõdleges célja a forgási veszteségek csökkentése, így
kiemelkedõen fontos azt vizsgálni, hogy milyen veszteségek ébrednek benne. A
veszteségekhez a csapágyveszteségeken kívül természetesen a vákuum esetén is jelen lévõ
közegsúrlódási veszteségek is hozzájárulnak.
Bár ezek a csapággyal csak kismértékben állnak kapcsolatban, mégis logikailag ebben a
fejezetrészben mutatom be ezt a veszteségkomponenst is.
3.2.1 Légsúrlódási veszteségek
Általánosan a lendkerekes energiatárolók veszteségei két fõ részbõl tevõdnek össze, amelyek
a légsúrlódási és az elektromágneses veszteségek. Noha a lendkerék vákuumban forog, a
közegellenállás jelentõs veszteségek forrása lehet, és csak viszonylag nagy (•10-6 mbar)
vákuum esetén lehet szó a teljes elhanyagolhatóságról.
A légsúrlódási veszteségeket részletesen tárgyalja [30]. Ennek egy korrigált kivonata
megtalálható a 6.1. mellékletben. Tárcsa típusú lendkerék esetében a belsõ részeknél, ahol a
villamos gép állórésze egy néhány milliméteres légrésnyi távolságra helyezkedik el a
forgórésztõl úgynevezett Couette-áramlás feltételezhetõ. Amennyiben az áramlás lamináris (a
Reynolds szám megfelelõen kicsi), az okozott fékezõ nyomaték ( M l ) a szögsebességgel
egyenesen arányos, így a veszteség a szögsebességgel négyzetesen változik. Érdekesség, hogy
amíg a közeg folytonosnak tekinthetõ a viszkozitása a nyomástól független, és így a veszteség
sem függ a vákuum mértékétõl. Amennyiben a tárcsának van olyan külsõ része, amely
szabadon forgónak tekinthetõ, úgy az e részen keletkezõ veszteség (lamináris áramlást
feltételezve) a szögsebesség 2,5. hatványával arányos, a nyomásnak pedig négyzetgyökével
arányos a veszteség.
Amennyiben a vákuum mértéke olyan nagy, hogy a közeg már nem tekinthetõ
folytonosnak, úgy a szögsebesség négyzetével és nyomással egyenesen arányos a veszteség.
Gyakorlati rendszereknél ha igazán alacsony üresjárási veszteségekre törekszünk, a
vákuum nagyságának akkorának kell lennie, hogy a közeg már szabad molekula áramlásnak
tekinthetõ legyen. Különösen igaz ez a villamos gép kis fizikai légrése miatt, hiszen az itt
ébredõ veszteségek a vákuum nagyságával nem is igazán befolyásolhatóak.
A felületek megfelelõ bevonatolásával most nem foglalkozom, de létezik olyan
technológia, amivel csökkenthetõk a felületi veszteségek, azaz a 6. rész egyes képleteiben
szereplõ tapadási (akkomodációs) együttható csökkenthetõ.
A légsúrlódási veszteség az alábbi általános képlettel írható le:
Pl (ω (t )) = −ΘAω x +1 (t ) ,

(3-18)
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ahol Θ a forgórész forgástengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatéka, A a
légsúrlódási együttható, ω a forgórész mechanikai szögsebessége, x az áramlás típusától
függõ kitevõ. Lamináris áramlás esetén (úgynevezett edényben forgó tárcsára) illetve nagy
vákuumban x = 1 . Mivel a lendkerekes energiatárolók jellemzõen ritka közegben üzemelnek,
így a továbbiakban ezt az értéket feltételezem.
A légsúrlódási veszteségeket az általam készített kísérleti elrendezésekre meghatároztam
mind elméleti úton mind pedig mérések segítségével [43] a fordulatszám és nyomásfüggés
ellenõrzése céljából. Az eredményeket a 6.2. mellékletben mutatom be részletesebben.
3.2.2 Örvényáramú és hiszterézis veszteségek
Szupravezetõs csapágyazás esetén az elektromágneses veszteségek két komponensbõl
tevõdnek össze [5, 44, 45]. Az elsõ az örvényáramú veszteség, amely a szögsebesség
négyzetével arányos, a második pedig a hiszterézis veszteség, amely a szögsebesség lineáris
függvénye. Az elõbbi modell tartalmaz egyszerûsítéseket, hiszen feltételezi, hogy a
hõmérséklet állandó valamint a szupravezetõk AC szuszceptibiltásának frekvencia függését
[13] sem veszi figyelembe. A gyakorlati mérések kiértékelése során azonban a fenti modell
igen jó közelítésnek bizonyult, a hiba jóval 1 % alatti volt a görbeillesztések során. (E
méréseket részletesen a 6.2. melléklet mutatja be.)
A fenti modell alapján tehát adott fordulatszámon az elektromágneses veszteségi
teljesítmény ( Pem (ω (t )) ):

(

)

Pem (ω (t )) = −Θ B ⋅ ω 2 (t ) + C ⋅ ω (t ) ,

(3-19)

ahol B és C a megfelelõ veszteségi együtthatók, amelyeket leginkább mérésbõl lehet
meghatározni egy adott csapágyelrendezésre.
A fenti összefüggés a csapágyterhelést változóként nem tartalmazza. Ezt valójában nem is
tudjuk közvetlenül (3-19)-ben figyelembe venni. (Konkrét csapágyelrendezés esetén
természetesen felvehetõ a terhelés függvényében is B és C, és ilyen függvények
meghatározását a gyakorlatban egyébként hasznosnak is tartom).
Mivel a szupravezetõs csapágyaknál a mágneses tér változása okoz veszteséget mind a
szupravezetõben mind pedig az állandómágnesben, így az érzékelt tér változásoknak két
forrása van: az egyik a szupravezetõ és az állandómágnes mágneses tereinek inhomogenitása.
Azaz a mágneses szimmetriatengelyeket adott távolságon (sugáron) körüljárva a mágneses
indukció nem állandó. A másik ok pedig a csapágyrészek relatív mozgásából adódik. E
jelenségek miatt mindkét együttható valójában a csapágy légrésében mérhetõ mágneses
indukció, valamint az indukció eloszlás homogenitásának függvénye. Egy adott csapágy
esetén, adott terhelés vagy adott légrés mellett B és C csak a kritikus fordulatszám felett
tekinthetõ állandónak.
Tekintsük át a különféle lehetséges idealizált és valóságos eseteket:
1. Ideális szimmetria, ideális forgás
Ebben az esetben a szupravezetõ és az állandómágnes is tökéletesen hengerszimmetrikus
mágneses térrel rendelkezik, és a csapágy mûködése közben a hengerszimmetria nem sérül,
azaz a mágneses szimmetriatengelyek egybe esnek, és az állandómágnes forgása e tengely
körül történik. Ebben az esetben a csapágyban semmilyen elektromágneses veszteség nem
keletkezik. Természetesen a csapágynál is keletkeznek légsúrlódási veszteségek, amelyeket a
mérések és az üzemeltetés során figyelembe kell venni. Ezek a korábban bemutatott módon
kezelendõek és közelítõleg a 6.1 mellékletben leírtak alapján számíthatók.
2. Tökéletlen szimmetria, ideális forgás
Ebben az esetben a szupravezetõ és/vagy az állandómágnes tere nem tökéletesen
hengerszimmetrikus. Az aszimmetria ekkor [44] alapján mágneses dipólusok megfelelõ
eloszlásával leírható, és az elektromágneses veszteség közelítõleg számolható. A forgást még
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mindig ideálisnak tekintjük, azaz a mágneses szimmetriatengelyek és a forgástengely minden
fordulatszám mellett egybeesnek.
3. Tökéletlen szimmetria, excentricitás
A szupravezetõ és/vagy az állandómágnes tere sosem tökéletesen hengerszimmetrikus és
általában a szimmetriatengelyek sem esnek egybe. Ezen felül a forgórész mindig excentrikus,
azaz a mágneses szimmetriatengely nem esik egybe a mechanikai szimmetriatengellyel. Ez
utóbbi azt eredményezi, hogy a csapágy állandómágneses részének szimmetriatengelye a
szupravezetõ mágneses szimmetriatengelye körül a fordulatszámtól függõ sugáron kering.
[45] Ennek egy egyszerûsített modelljét a késõbbiekben részletesen bemutatom a 3.5. részben.
Elõzetesen érdemes azonban megjegyezni, hogy B és C közelítõleg állandónak tekinthetõ, ha
a szögsebesség a rezonancia szögsebességtõl távol van, és az elrendezés a kritikus
fordulatszám felett üzemel. Ez pedig a gyakorlatban jól teljesül, hiszen a szupravezetõs
csapágyak kis merevsége miatt a rezonancia frekvencia igen alacsony fordulatszámoknál
jelentkezik.
További odafigyelést igényel az, hogy a modellben a hiszterézis nyomaték állandó. Ez
fizikailag jól írja le a jelenséget, azonban csak akkor, ha a szögsebesség nem negatív értékû.
Nulla szögsebesség mellett nyílván C is nulla, negatív szögsebességekre pedig C is elõjelet
vált, azaz negatív lesz. Ezt a képletekben az egyszerûség kedvéért nem tûntettem fel, hiszen
fizikai jelentõsége nincs a negatív fordulatszámnak, a veszteségek szempontjából teljesen
közömbös, hogy az elrendezés melyik irányba forog.
A különféle esetekre vonatkozó elméleti és gyakorlati eredményeket a 6.2. mellékletben
mutatom be részletesebben.
3.2.3 Hûtési veszteségek
A szupravezetõs csapágyak egyik legfontosabb sajátossága, hogy a mûködéshez a
szupravezetõ folyamatos hûtésére van szükség. A hûtést ipari rendszereknél igen kis
hõmérsékleten mûködõ mélyhûtõvel (cryocooler) szokás megoldani. Ezek zárt hûtõrendszerû
gépek egy hideg fejjel, ami konduktív úton képes eltávolítani a hõt a vele érintkezõ, keringõ
hûtõközegbõl
A hûtés legfontosabb jellemzõje a hatásfoka, azaz az, hogy 1 W teljesítmény adott
hõmérsékletrõl történõ eltávolításához hány W teljesítményt vesz fel a hûtõgép. Mint késõbb
látni fogjuk, a hûtõgép hatásfoka közvetlenül megjelenik az energiatároló óránkénti
energiaveszteségében.
A hûtõgépek elméleti maximális hatásfoka (Carnot) a következõ módon fejezhetõ ki [46,
47]:
η=

Thi deg
Tmeleg − Thi deg

(3-20)

,

ahol Thi deg < Tmeleg . Ebbõl következõen a különféle hûtõközegek alkalmazása
Az 3-1. táblázatban összefoglaltam az 1 W eltávolításához a hûtõgép által a hálózatból
felvett teljesítményt (fajlagos hûtõteljesítmény) illetve az elméleti maximális hatásfokot
( Tmeleg =293 K mellett).
Hûtõanyag:

Forráspont [K]:

LHe (folyékony hélium)
LH2 (folyékony hidrogén)
LN2 (folyékony nitrogén)

4.2
20.28
77

Maximális hatásfok [%]:
elméleti
1,4
7,4
35,6

gyakorlati
0,4
2,2
10,7

Fajlagos hûtõteljesítmény
[W]:
elméleti
gyakorlati:
68,8
229
13,4
44,7
2,8
9,3

3-1. táblázat Legfontosabb hûtõközegek, forráspontjuk és az elérhetõ maximális elméleti hatásfok illetve
fajlagos hûtõteljesítmény
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A táblázatból jól látszik a magashõmérsékletû szupravezetõk alkalmazásának elõnye a
hûtõgép hatásfoka szempontjából. A modern hûtõgépek a Carnot-hatásfok kb. 30 %-át tudják
megvalósítani [47], ennek megfelelõen töltöttem ki a táblázat jobb szélsõ oszlopát.
A hûtõrendszer kritikus része a szupravezetõ és az állandómágnesek közötti légrés.
Vákuumban a konvektív veszteségektõl eltekinthetünk, azonban amíg a molekulák átlagos
szabad úthosszát nem a geometria korlátozza, azaz az úthossz kisebb mint a légrés, addig a
hõvezetés a nyomástól független. A levegõ hõvezetését figyelembe véve ez kb. 22 W/m2
veszteséget jelent (77 K à 293 K, 1 mm légrés), ami a légréssel fordítottan arányos.
Jelentõs szerepe van a hõsugárzásnak, amely a Stefan-Boltzmann törvény alapján
számítható:

(

)

Psug = ε eσA T04 − T 4 ,

(3-21)

ahol σ a Stefan-Boltzmann állandó (5.67·10ƒ8 W·m-2·K-4), ε e pedig a felületre jellemzõ
sugárzási együttható (tökéletesen fekete testre ε e =1), A a sugárzó felület nagysága, T0 a
környezeti hõmérséklet, T a hideg rész hõmérséklete. Az egyenlet bal oldalán szereplõ
teljesítmény a hideg részre a környezetbõl érkezõ hõteljesítményt adja.
A sugárzási együttható a fémes, tükrözõdõ felületekre a legalacsonyabb, néhány század
értékû. Mûanyagokra 0,7-0,9 közötti érték, a szupravezetõ anyagokra ez az érték 1-hez közeli,
így sugárzás ellen védeni kell a csapágy hûtött részét.
A képletben szereplõ 4. hatvány miatt itt a hideg rész hõmérséklete 77 K alatt szinte
közömbös, hiszen a hideg rész által visszasugárzott teljesítmény a kívülrõl érkezõhöz képest
már 77 K-en is kevesebb mint 0,5 %. Ezt elhanyagolva tehát a várható sugárzási veszteség
417,9 W/m2 ideális fekete test esetén. Ez réz illetve alumínium fóliával, polírozással
20-100-ad részére csökkenthetõ a sugárzási tényezõn keresztül.
A veszteségek jelentõs csökkentéséhez mindenképpen szükséges a sugárzás elleni
árnyékolás és vagy nagyobb légrés vagy nagyvákuum alkalmazása.
A különféle hûtõgépek tárgyalásától itt eltekintek, ezeket részletesen tárgyalja pl. [46],
[47]. Igazán hatékony hûtõrendszer úgy készíthetõ, hogyha a hûtõközeg áramlása természetes,
azaz mindig csak annyi mozgás van a hûtõkörben, amennyit a termikus folyamatok
indokolnak. Egy ilyen módon mûködõ, úgynevezett zárt termoszifonos hûtést alkalmaz a
Boeing a lendkerekes rendszerében. A keringetõ szivattyú elhagyása jelentõsen egyszerûsíti is
a hûtõrendszert, növelve annak megbízhatóságát. A 3-5. ábra a Boeing által használt
termoszifonos hûtõrendszer sémáját mutatja.

3-5. ábra Boeing 5kWh lendkerekes energiatároló csapágyának hûtési sémája [16]

3.3 A kifutási függvény
Az A , B és C veszteségi paraméterek és a szögsebesség kezdeti értékének ismeretében a
veszteségek (3-18) és (3-19) szerinti kifejezései alapján meghatározható, hogy egy magára
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hagyott szupravezetõs csapágy vagy akár egy teljes lendkerekes energiatároló forgórészének
szögsebessége az idõ függvényében hogyan változik (szabad kifutás). Ehhez két további
alapvetõ fizikai összefüggést kell felhasználni:
M v (t ) = Θ

dω (t )
,
dt

(3-22)

ahol M v (t ) a veszteségek által okozott fékezõ nyomaték, valamint
Pv (t ) = M v (t )ω (t ) ,

(3-23)

ahol Pv (t ) a veszteségi teljesítmény. Ezek felhasználásával:
dω (t )
= − Aω x (t ) − Bω (t ) − C ,
dt

(3-24)

ahol az A , B , C együtthatók rendre a légsúrlódási, örvényáramú és hiszterézis
veszteségeket reprezentálják.
Az x kitevõ értéke a korábbiaknak megfelelõen más és más lehet az áramlási viszonyoktól
függõen (ennek részletesebb leírása a 6.1 mellékletben található). A feltételezhetõ alacsony
nyomás miatt x = 1 -el számolok a késõbbiekben.
A (3-24) kifejezést kifutási egyenletnek neveztem el. Az általa leírt ω (t ) függvényt,
amelyre ω (0) = ω0 > 0 teljesül, pedig kifutási függvénynek hívom.
A (3-6) egy kifutási görbét mutat légköri nyomáson mérve. A görbe teljes leírásához a
forgórész mozgásának dinamikus leírására van szükség, és fenti (3-24) egyenletet is ki kell
terjeszteni az ábra jobb felsõ részén feltûntetett, általam λ -jelenségnek keresztelt lépcsõ
miatt. A késõbbiekben (3.5 rész és 6.2 melléklet) ezt részletesen bemutatom.

3-6. ábra YBCO szupravezetõ gyûrû felett szabad levegõn lebegtetett forgó mágnes gyûrû kifutási görbéje

3.4 A teljes rendszer energiavesztesége, a kifutási függvény gyakorlati alkalmazása
Általánosan elfogadott, hogy szupravezetõs csapágyazású lendkerekes energiatárolók
esetében az önkisülés jellegû veszteségeknek 0,1 %/h nagyságrendjébe kell esniük, hiszen a
csapágyveszteségek is ilyen nagyságrendûek [5]. A következõkben bemutatom, hogy ez mit
jelent a veszteségi együtthatókra nézve különbözõ eseteket vizsgálva.
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3.4.1 Veszteségek hiszterézis veszteség kizárólagos jelenlétekor
Amennyiben csak hiszterézis veszteségek vannak jelen, úgy a rendszerre a következõ
egyenletrendszer írható fel:
I . M (t ) = Θ ⋅

dω (t )
dt

dω (t )
= −C
dt
,
1
III . P(t ) = M (t ) ⋅ ω (t )
ηh
II .

IV . ∆E (t0 , ∆T ) =

(3-25)

∆T

∫ P(t ) dt

t0

ahol •E(t0,•T) a •T idõ alatt a fékezõnyomaték hatására bekövetkezett energiaváltozás.
Nem közömbös a veszteségek szempontjából az, hogy milyen hõmérsékleten keletkeznek,
hiszen az alacsonyabb hõmérsékleten keletkezõ veszteségek eltávolításához több energiára
van szükség. Így a számításoknál figyelembe kell venni a hûtõgép hatásfokát (η h ) is. A
veszteség és a hatásfok ismeretében meghatározható az energiatároló óránkénti
energiavesztesége (ˆEh), ami egy nagyon fontos jellemzõ. A (3-25) egyenlet felírásakor
feltételeztük, hogy hiszterézis veszteség csak a szupravezetõben lép fel. Amennyiben ez nem
teljesül, úgy is használható a fenti matematikai alak, de ekkor η h helyére nem a tényleges
hûtõgép hatásfokot kell helyettesíteni, hanem egy fiktív η h* hatásfokot. Pl.: ha a veszteségek
k-ad része keletkezik csak alacsony hõmérsékleten, akkor:
k

P (t ) =  M (t ) ⋅ ω (t ) + M (t )(1 − k ) ⋅ ω (t ) ,
 ηh


(3-26)

azaz

η h* =

ηh
,
k + η h (1 − k )

(3-27)

Az egyenletrendszer megoldásából a veszteségi teljesítmény:

P(t ) =

Θ
⋅ (C 2 ⋅ t − C ⋅ ω0 ) ,
*
ηh

(3-28)

A •T idõ alatt bekövetkezõ százalékos energiaveszteség a kiindulási energiára
vonatkoztatva pedig:
∆e(t0 , ∆T ) =

[

]

1 C 2∆T 2 − 2C ⋅ ω0 ⋅ ∆T
,
η h*
ω02

(3-29)

Innen jól látszik, hogy a százalékos energiaveszteség nem állandó, a fordulatszám
növekedésével hiperbolikusan csökken, vagyis ilyen esetben - a veszteségek szempontjából célszerû minél magasabb fordulatszámon járó lendkereket építeni.
A meghatározott 0,1 %/h veszteséget az elsõ órára vonatkoztatva a rendszer akkor tudja
teljesíteni, ha

(

)

C ≤ 2,777 ⋅10 −6 100 − 104 − 10η h* ω0

(3-30)
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Amennyiben a hûtõrendszer fiktív hatásfokát 1-nek tekintjük (pl. ha a hiszterézis
veszteségek jelentõs része nem a szupravezetõben keletkezik), akkor
C ≤ 1,39 ⋅ 10 −7 ω0

(3-31)

Egy jóval reálisabb 10 %-os hatásfokot feltételezve:
C ≤ 1,39 ⋅10 −8 ω0

(3-32)

A fenti értékek szigorúságát jól mutatja, hogy méréseim során a C értéke 10-4
nagyságrendjébe esett, ami 10 %-os hûtõgép hatásfok esetén több százezres névleges
fordulatszám esetén felelne csak meg a követelményeknek. (A méréseket komplett rendszeren
végeztem, nem pusztán egyetlen szupravezetõs csapágyon!)
3.4.2 Veszteségek örvényáramú és hiszterézis veszteségek együttes jelenlétekor
Az örvényáramú veszteségeket nem célszerû kihagyni az egyenletekbõl, mert bár a csapágy
esetében ez a veszteségkomponens legtöbbször elhanyagolható, az energiatároló
nélkülözhetetlen részét képezõ elektromechanikai átalakító egyes részeiben jelentõs
örvényáramú veszteségek keletkezhetek. Ezek jó része feltételezhetõen szobahõmérsékleten
keletkezik, így a továbbiakban η h* -hoz hasonló korrekciós tényezõt itt nem alkalmaztam.
A korábbiakban láttuk, hogy a légsúrlódási veszteségek a feltételezhetõ üzemi
körülmények között az örvényáramú veszteségekkel azonos módon viselkednek a
fordulatszámtól való függés tekintetében. (A (3-24)-ben szereplõ x kitevõ értéke 1).
Ennek következtében a kifutási görbe alapján az örvényáramú és a légsúrlódási veszteségre
vonatkozó különbözõ A és B együtthatók matematikailag nem választhatók szét. A most
levezetett eset tehát általánosnak tekinthetõ, hiszen így magába foglalja az összes fellépõ
veszteségkomponenst.
Egyenletrendszerünk most érvényes alakja a következõ:
I . M örv (t ) = −Θ ⋅ B ⋅ ω (t )
II . M hiszt (t ) = −Θ ⋅ C
dω
(t ) = − B ⋅ ω (t ) − C
dt
1
IV . P(t ) = M örv (t ) ⋅ ω (t ) + * M hiszt (t ) ⋅ ω (t )
ηh
III .

(3-33)

∆T

V . ∆E (t0 , ∆T ) = ∫ P(t ) dt
t0

A kifutási függvény erre az esetre:
ω (t ) = (ω 0 +

C − Bt C
)e − ,
B
B

(3-34)

Az egyenlet természetesen csak ω > 0 -ra érvényes. Ezzel a pillanatnyi veszteségi
teljesítmény:



C
1 
C
1  C2 
P (t ) = −Θ  ω0 +  B ⋅ e − 2 Bt −  2 − *  ω0 + C ⋅ e − Bt + 1 − *  
B
B
 ηh 
 ηh  B 

2

(3-35)
,

Valamint a T idõ alatti százalékos energiaváltozás a kiindulási energiára vonatkoztatva:
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2
∆e(t 0 , ∆T ) = 2
ω0

2
1 


C  − 2 B∆T 
1 
C C
1  C2
−  2 − *  ω 0 +  ⋅ e − B∆T − 1 − * 
∆T  ,
  ω0 +  ⋅ e
B
BB
 2 

 η h 
 ηh  B

(3-36)

Ebben az esetben a relatív veszteségek még végtelen névleges fordulatszám mellett sem
csökkenthetõk nullára. Amennyiben a hiszterézis veszteségek teljesen elhanyagolhatóak, úgy
a 0,1 %/h veszteséget az elsõ órára vonatkoztatva a rendszer akkor tudja teljesíteni, ha
B ≤ 1,39 ⋅10−7

(3-37)

Ez ismét nagyon szigorú követelményt jelent a rendszerre nézve, az általam végzett elsõ
olyan mérések során, ahol a légsúrlódási vesztségeket és az örvényáramú veszteségeket
sikerrel szétválasztottam, ennél 2-4 nagyságrenddel magasabb értékeket mértem [43]. (A
méréseket komplett rendszeren végeztem, nem pusztán egyetlen szupravezetõs csapágyon
(6.3 melléklet)!)
3.4.3 A lendkerekes energiatárolók veszteségeire vonatkozó elvárások teljesítése
3.4.3.1 Az energia-átalakító villamos gép veszteségei
Az elõzõekben bemutatott eredmények alapján a lendkerekes energiatárolónak mint
rendszernek igen szigorú feltételeket kell teljesítenie ahhoz, hogy az önkisülés jellegû
veszteségek megfelelõen alacsonyak lehessenek.
Alkalmazások szempontjából ma lendkerekes energiatárolót szinte kizárólag szünetmentes,
jó minõségû energiaellátás illetve rövid ideig tartó terhelés kiegyenlítés területén használnak.
E területeken a korábban említett 0,1 %/h veszteségszint elérése nem cél, hiszen gyakorlatilag
megvalósíthatatlan a nagy csúcs teljesítmény/energiatároló képesség arány miatt.
Pl. egy 10 kWh (36 MJ) energia tárolására képes szünetmentes ellátásban alkalmazott
energiatároló teljes vesztesége - az elsõ órában átlagosan - nem haladhatja meg a 10 W-ot.
Ilyen nagyságú energiatárolóhoz tipikusan 500-2000 kW teljesítményû motor/generátor
egység tartozik, hiszen a lendkerekes energiatárolók tipikus mûködési tartománya (áthidalási
idõ) 10-60 s. Hagyományos tervezés esetén egy ilyen egység hatásfoka legjobb esetben is
csak 97-99 % közötti, az üresjáráskor is jelen lévõ vasveszteség önmagában a névleges
teljesítmény 0,5 %-1 %-ára tehetõ, azaz 1 MW-os gép esetén is 5 kW-10 kW, ami már
önmagában 500-1000-szerese az elõbbi - 0,1 %/órához tartozó - korlátnak. E számok jól
kifejezik, hogy hagyományos felépítésû elektromechanikai átalakítóval a fenti követelményt
lehetetlenség akár csak közelítõen is teljesíteni. Általában azonban erre nincs is szükség,
hiszen itt a cél, hogy a hálózat kiesésekor megfelelõ ideig a villamos energia továbbra is
rendelkezésre álljon. Az egység folyamatosan pótolja a veszteségeit amíg a hálózat
rendelkezésre áll, és a nagyobb veszteségek csak valamivel nagyobb üzemeltetési költséget
jelentenek, de a rendszer gazdaságossága szempontjából nem kritikusak.
A veszteségek más szempontból azonban kritikusak, hiszen a vákuumban vagy héliumban
üzemelõ energia/átalakító hûtése esetenként komoly problémát jelent. A Piller alapvetõen a
tömeg és a veszteségek csökkentése miatt kezdett bele a szupravezetõs lendkerekes
energiatároló fejlesztésébe. A veszteségek csökkentésével ugyanis nagyobb teljesítményû
egységek vákuumbeli hûtése is megoldhatóvá válik.
A fenti példán keresztül belátható az is, hogy nagyon fontos a hasznos tárolt
energia/névleges teljesítmény viszony (azaz az áthidalási idõ vagy névleges kisütési idõ),
hiszen az energia-átalakító veszteségei csak ennek ismeretében számíthatóak bele az
önkisülés mértékébe. Szünetmentes tápegységként alkalmazott lendkerekes energiatárolók
esetében az áthidalási idõ néhányszor 10 s. Hasonló tulajdonságú energiatároló szükséges a
szélturbinák esetében a turbulens légáramlatok okozta teljesítményingadozás
kiegyenlítésekor, hiszen ezek legfeljebb néhány percnyi idõtartamot fognak át.
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Egy lehetséges igen fontos alkalmazás volna a villamos energia igények napi szintû
ingadozásának kiegyenlítése. Ekkor a névleges kisütési idõ jóval hosszabb, kb. 4-8 óra. Ez az
idõtartam az elõbbi legfeljebb 1-2 perces áthidalási idõhöz képest több mint 2 nagyságrenddel
nagyobb, azaz ebben az esetben az alkalmazott villamos gép veszteségei is – természetesen az
arányaiban jóval kisebb névleges teljesítményhez képes – ennyivel nagyobbak lehetnek.
A következõ táblázatban két-két elméleti példát mutatok be a különbözõ alkalmazási
területek esetében.

Szün1
Szün2
Napi1
Napi2

Tárolt
energia

Névleges
teljesítmény

Áthidalási
idõ

10 kWh
10 kWh
1000 kWh
1000 kWh

3600 kW
600 kW
250 kW
125 kW

10 s
60 s
4h
8h

Csapágy
és
légsúrlódási
veszteség
(0,1 %/óra)
10 W
10 W
1000 W
1000 W

Villamos gép
veszteség
(0,1 %/óra)

Villamos gép
hatásfok

10 W
10 W
1000 W
1000 W

99,99972 %
99,99833 %
99,6 %
99,2 %

3-2. táblázat Elméleti elvárások a csapágy és a villamos gép veszteségeivel szemben 0,2 %/óra önkisüléssel
rendelkezõ rendszer esetén

Látható, hogy az elsõ két esetben az az elvárás, hogy a villamos gép veszteségei a
szupravezetõs csapágyéival azonos nagyságrendbe essenek, szinte teljesíthetetlenek.
A két utolsó rendszer esetében is rendkívül jó hatásfokú gépek szükségesek, amelyek
azonban különleges konstrukció alkalmazásával megvalósíthatók.
Doktorim egyik fõ célja az volt, hogy olyan gépkonstrukciót találjak, amelynek az
üresjárási veszteségei igen alacsonyak – a megszokottnál nagyságrendekkel alacsonyabbak –
lehetnek. Az általam javasolt villamos gép konstrukció, amely elsõ kísérleti változatát még
mint diplomatervet készítettem el, számításaim szerint alkalmas a feladatra. A konstrukciót,
és a számításokat részletesen bemutatom az 4. fejezetben.
A gép veszteségei mellett igen lényegesek a teljesítmény elektronikai veszteségei is. Ezzel
részletesebben nem foglalkoztam, de több helyen utaltam olyan megoldásra, amellyel ez
lényegesen csökkenthetõ (pl. szinuszmezõs gép négyszögmezõs táplálása).
3.5 Dinamikus stabilitás, a kiegyensúlyozatlanság által okozott többletveszteségek
Szupravezetõs csapágyak esetében a dinamikus stabilitás vizsgálata meglehetõsen bonyolult
kérdés. Egyfelõl azért, mert már az általam elképzelhetõ legegyszerûbb modell –amely csupán
egyetlen erõt tartalmaz– is meglehetõsen bonyolult, másrészt pedig a mûködés összetettségét
tovább növelik az örvényáramok és az esetleges légsúrlódás által keltett különbözõ erõk,
amelyek hely szerinti eloszlását is ismerni kellene a pontos modellezéshez.
3.5.1 Egydimenziós modell
A kritikus fordulatszám létezését azonban jól mutatja a -fizikailag csak a kritikus
fordulatszám alatt helyes eredményt adó- úgynevezett egydimenziós modell, amely szerint
egy excentrikus, forgó tárcsára (a forgó állandó mágnes vastagága tegyük fel elhanyagolható
az átmérõjéhez képest) ható erõk eredõje a centrifugális erõ és a tengely által (szupravezetõs
csapágy esetén ez a mágneses szimmetriatengelynek felel meg) kifejtett rugalmassági erõ
(centripetális erõ) különbségébõl származik. E szerint az érvényes mozgásegyenlet a
következõ:
Fe = m ⋅ ( y + e) ⋅ ω 2 − D ⋅ y ,

(3-38)

ahol m a forgórész tömege, e az excentricitás, azaz a forgórész tömegközéppontjának és a
mágneses tengelynek a sugárirányú távolsága, y pedig mágneses tengely nyugalmi
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tengelyálláshoz képesti kitérése (kihajlása), D pedig a csapágy rugalmassági együtthatója. A
különbözõ mennyiségeket a 3-7. ábra szemlélteti.
Az ábrán „eredeti mágneses szimmetriatengely”-nek jelölt rész a szupravezetõ lehûtésekor
- a fluxus rögzülésekor - jön létre, és a szupravezetõ anyag minõségétõl függõen kismértékben
akár mozoghat is a mûködés során. E mozgás veszteségekkel jár, célunk olyan szupravezetõ
anyag alkalmazása, ahol a már rögzült fluxusszálak nem képesek mozogni. A továbbiakban
feltételezem, hogy e tengely csak elhanyagolható mértékben változtatja helyzetét.

3-7. ábra Axiális, excentrikus szupravezetõs csapágyelrendezés modellje

A rugalmassági együttható a mérések alapján még többpólusú elrendezések esetén is közel
állandónak tekinthetõ a kitérés viszonylag nagy (0,5 mm-1 mm) tartományában. Ezt
szemléletesen mutatja egy általam végzett oldalirányú erõmérés eredménye (3-8. ábra).

3-8. ábra Szupravezetõ-állandómágnes pár oldalirányú erõmérésének eredménye

A mérés során egy hengerszimmetrikus mágneses térrel rendelkezõ többpólusú
állandómágneses elrendezést (mágnesgyûrûk: •40/•20/11;•17,5/•9/10;•6/10 mm,
vasfoglalat: •50 mm, mágnesek 1 mm-re besüllyesztve, 1 mm légrés a vas mellett)
(3-9. ábra) mozgattam oldalirányban egy szupravezetõ gyûrû felett (•41/•15/15 mm). A
szupravezetõ többkristályos szerkezetû volt, ezt jól mutatja a tesztelés céljából végzett
felmágnesezés (1,8 T indukcióban történõ lehûtés) utáni befagyott fluxus (3-10. ábra)

3-9. ábra A rugalmassági együttható mérésénél
használt többpólusú állandómágneses elrendezés

3-10. ábra A rugalmassági együttható mérésénél
használt szupravezetõ által befogott fluxus eloszlása
1,8T térben történõ lehûtés után
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Visszatérve a stabilitásra, a (3-38) egyenlet alapján az elrendezés addig stabil, amíg
∂Fe
D
< 0 , ez pedig csak az ω < ω krit =
fordulatszám tartományban teljesül. A modell
∂y
m
azonban közismerten hibás, hiszen a tapasztalatok szerint a forgás jóval efölött a kritikus
fordulatszám felett is stabil. Az 1800-as évek elején egyébként éppen e modell kapcsán
kezdtek a gépszerkesztés csõdjérõl beszélni.
Az egyszerû modell alapján is jól látszik azonban, hogy létezik kritikus fordulatszám
amennyiben van excentrikusság, ennek értékét egyébként ez a modell is helyesen adja, az e
fölötti stabilitásra azonban nem tud magyarázattal szolgálni.
Szupravezetõs csapágyak esetében a rugalmassági együttható és a tömeg hányadosa
jellemzõen kis értéket ad a viszonylag kis merevség miatt. A bevezetõben említett 400 kg
névleges teherbírású 17,1 kg saját forgórész tömeggel rendelkezõ ATZ csapágy oldalirányú
merevsége 1800 N/mm, amivel a névleges terhelés mellett a fenti képlettel számított kritikus
fordulatszám 627 1/min. (Terhelés nélkül ez az érték 3098 1/min) A fenti, általam mért
mágnes és szupravezetõ csapágy kombináció esetén terhelés nélkül a kritikus fordulatszám
érték 688 1/min-nek adódik. Jellemzõen a megvalósított rendszerek esetében 500 és
1000 1/min fordulatszám közé esik az így számított kritikus fordulatszám.
A fentiekbõl az következik, hogy névleges üzemben a szupravezetõs csapágyazású
energiatárolók a kritikus fordulatszám felett üzemelnek, így a forgás a tömegközéppont körül
valósul meg. Amennyiben ez a pont nem esik rá a csapágy mágneses szimmetriavonalára, úgy
a tömegközéppont - és az egész forgórész is - a forgás mellett egy a mágneses
szimmetriatengely körüli keringést is végez, ami az álló szupravezetõ számára egy folyamatos
mágneses térváltozást fog eredményezni, ahogy azt már a 3.2.2 részben is leírtam.
Ez a térváltozás a veszteségekben is megjelenik, így egy kifutási görbe alapján a
kiegyensúlyozatlanság mértékére is következtetni lehet.
A kritikus fordulatszám feletti üzemet különösen fontos figyelembe venni nagy áthidalási
idõvel tervezett lendkerekes rendszerek esetén. Ilyen esetben ugyanis az energia-átalakító
teljesítménye a lendkerékhez képest kicsi, azaz a gyorsítás lassú. A kritikus fordulatszám
környékén azonban nem tölthet sok idõt a rendszer, így legalább akkora nyomatékot tudnia
kell az energia-átalakítónak, hogy a kritikus fordulatszámon a lendkereket megfelelõ
sebességgel átvigye. A megfelelõ sebesség mértékét a megengedhetõ rezgés amplitúdók
határozzák meg.
3.5.2 A háromváltozós modell
A kritikus fordulatszám feletti üzemet egy háromváltozós modell (Laval-modell) alapján
végeztem, amely kulcspontjait és a vázlatos elrendezést a 3-11. ábra mutatja. A modellt
gyakran polár koordinátákban szokás felírni, azonban én egyszerûbbnek találtam a Descartes
koordinátarendszerbeli leírást, így a továbbiakban ezt mutatom be.
A kulcspontok általános helyzetét és a lényeges távolságokat, illetve az egyetlen
felhasznált szöget a 3-12. ábra mutatja.
Az ábrán az axiális csapágy forgórésze felülnézetbõl látható három fontos pontjának
kiemelésével. Az O pont a mágneses tengely nyugalmi állapotbeli helyét mutatja. Ez a pont az
állórészhez van rögzülve, felfogható a befagyott fluxus szimmetriapontjaként is. A D pont a
forgórész csapágy mágnesének mágneses szimmetriapontja. Az S pont pedig a forgórész
tömegközéppontjának helye. A két utóbbi pont tehát a forgórészhez rögzített. Az SD távolság
így állandó, és definíció szerint az excentricitással egyezik meg, ugyanis a forgórész
tömegközéppontjának és a mágneses szimmetriapontnak a távolságát adja. Az anyag
nyúlásától a modellben eltekintünk. Az OD távolság a forgó és álló mágneses tengelyek
egymáshoz képesti rugalmas elmozdulását adja a forgás hatására. Mechanikai rendszernél ez
a tengely kihajlásának felel meg. Az OS távolság amit r-rel jelöltem, ebben a modellben nem
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egyezik meg az e+h távolsággal, és ez adja az alapvetõ eltérést az 1D modellhez képest (ott a
h távolságot a szokásoknak megfelelõen y-nal jelöltem).

3-11. ábra Szupravezetõs csapágy a háromváltozós
modell szerint (O, D, S pontok nem feltétlenül esnek
egy vonalba!)

3-12. ábra A háromváltozós modell

Az Fr erõ a szupravezetõ mágneses tere által kifejtett húzóerõ, ami e modell szerint a
forgórészt mindig az eredeti nyugalmi pont felé húzza. Ez a valóságban nem teljesül
tökéletesen, hiszen az erõ-elmozdulás diagram hiszterézises, azonban kis kitérésekre a
különbség olyan kicsi, hogy megengedhetõ ez a közelítés. Ezt szemlélteti a 3-13. ábra és a
3-14. ábra. A méréseket egy mágneskorong-szupravezetõ korong párral végeztük. A mágnes
50 mm távolságban volt, amikor a szupravezetõt lehûtöttük, majd közelítõ és távolító mozgást
végeztünk, miközben minor hurkokat is felvettük. Az ábrákon látható, hogy kis elmozdulások
esetén azonos pozícióban gyakorlatilag azonos erõt kapunk, a minor hurok területe minimális.
Ez fõként a visszatérõ ágban kiemelt fontosságú, hiszen itt már a szupravezetõ jelentõs
befagyott fluxussal rendelkezik. Az ehhez hasonló mérési eredményeim alapján tehát az O
pont rögzítettsége megengedhetõ közelítésnek látszik.

3-13. ábra Függõleges irányú erõ hiszterézise
0,5 mm-es minor hurkokkal

3-14. ábra Függõleges irányú erõ hiszterézise
2 mm-es minor hurkokkal

E modellnél használt közelítések összefoglalva tehát a következõk:
• A szupravezetõ által kifejtett erõhatások egyetlen erõvel helyettesíthetõk, nevezzük
ezt behúzó erõnek
• A behúzó erõ mindig olyan irányú, hogy a szupravezetõ lehûtését követõ nyugalmi
helyzet felé húzza a csapágy mágnes mágneses szimmetriapontját
• A behúzó erõ nagysága a forgórész mágneses szimmetriapontjának nyugalmi
helyzete és a szimmetriapont adott pillanatbeli helyzete közötti távolságnak lineáris
függvénye (hiszterézis jelenség elhanyagolása, kis kitérések feltételezése, egyfajta
munkaponti linearizálás)
• A behúzó erõ a mozgás következtében (a távolságfüggéstõl eltekintve) nem változik
(a szupravezetõ hõmérsékletét állandónak tekintem, a befagyott fluxus is állandó)
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•

A forgórész forgás közben síkját megtartja, így a szupravezetõ forgatónyomatékot
nem kényszerül kifejteni a csapágy mágnesre (második kritikus fordulatszám
elhanyagolása)
• A rendszer elemei merev testek, csak elhanyagolható mértékû megnyúlásra képesek
Az elsõ négy pont szerint a szupravezetõ által kifejtett erõt rugóerõként veszem
figyelembe, és így ez a modell energiaveszteséggel nem számol, azt kívülrõl, az •
szögsebesség változtatásával lehet kényszeríteni.
A rendszerre felírható differenciálegyenletek a 3-12. ábra alapján a következõk (a levezetés
megtalálható a 6.4 mellékletben):
2

d 2 hx
d 2α
D
Cs dhx
 dα 
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e
sin α + e
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2
2
dt
dt
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m dt
 dt 
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2
2
dt
dt
m
m dt
 dt 
2
d α 1
dh dh dα
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)
2
dt
Θ
dt dt dt

d 2 hy

= −e

(3-39)

Az elsõ két egyenlet a rugóerõt veszi figyelembe, míg a harmadik a forgórész súlypont
körüli szögsebességének változását adja a 3-12. ábra jelölései alapján. Az egyenletekben - az
1D modellhez hasonlóan - D a rugalmassági modulus, valamint Cs a csillapítás, amely a
szupravezetõ csapágy veszteségeinek egy részét veszi figyelembe. Ezeket mérésekkel, esetleg
végeselemes számításokkal lehet meghatározni. A modell elméletileg kiterjeszthetõ
hiszterézises esetekre is, ekkor D-t a h függvényeként kell megadni.
A csillapító erõ szögsebesség változást nem képes okozni, hiszen nincs olyan erõ a
rendszerben, amellyel nyomatékot képezhetne, mivel az egyetlen másik erõ - a rugóerõ - vele
azonos pontban hat. A rugalmas elmozdulásokat azonban természetesen fékezi.
A harmadik egyenleten keresztül kell a forgásból adódó mozgásokat megfogalmazni. Az
elsõ két egyenlet ugyanis csak a rugalmas mozgásokat írja le, a forgással csak α értékein
keresztül állnak kapcsolatban. Az egyenlet fenti általános alakja szerint lehet megfogalmazni
a – forgást érintõ - figyelembe venni kívánt további külsõ és belsõ hatásokat (pl. a villamos
gép által kifejtett gyorsító nyomatékot illetve a veszteségek által okozott fékezõ hatásokat.
Ezen f függvény egy részének meghatározására tettem kísérletet az úgynevezett kifutási
elmélet megalkotása során, amelyet a 3.3 illetve 3.4 fejezetekben mutattam be.
A vákuumban, jóval a kritikus fordulatszám fölött végzett mérések kiértékelése során az
állandó veszteségi együtthatókat tartalmazó modell széles fordulatszám tartományban nagy
pontossággal egyezett a mérési eredményekkel (6.2. melléklet). A kritikus fordulatszám
környékén azonban - bizonyos forgórészeknél - a rugalmas rezgésekbõl származó mozgás oly
mértékben megnövelte a veszteségeket, hogy az egy, a λ jobb oldali szárához hasonló
görbületet hozott létre a kifutási görbében.
Ennek leírásához elegendõnek találtam két egyszerû, lineáris összefüggés beépítését a
kifutást leíró egyenletbe, amellyel az, az alábbi új alakot ölti (a fenti egyenletrendszerbe
illeszthetõség kedvéért az ω szögsebesség helyére a fenti α szög deriváltját írtam, amely
azzal ekvivalens):

d 2α
dα
= −[ A + (1 + bh) B]
− (1 + ch)C ,
2
dt
dt

(3-40)

Eszerint a veszteségi együtthatók a h távolság függvényévé válnak, azaz a rezgések
amplitúdójának növekedésével a veszteségek is nõnek, ahogyan azt a gyakorlatban végzett
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mérések során is tapasztaltam. A h távolság képletben szereplõ együtthatóinak
meghatározása esetemben a mérésekhez történõ illesztések során történt.
3.5.3 A háromváltozós modell numerikus megoldása
A fenti differenciál egyenlet rendszert, amely 6 db elsõrendû differenciálegyenletbõl álló
rendszerré bontható, analitikusan nem sikerült megoldani, így maradt a numerikus megoldás.
A rendelkezésre álló matematikai kínálatból a széleskörûen alkalmazott 4-ed rendû
Runge-Kutta módszert választottam [48].
dy (t )
Ebben az esetben, amennyiben a
= f ( y, t ) elsõrendû differenciálegyenlettel leírt
dt
ismeretlen függvény egy adott y (tk ) pontban ismert, úgy a következõ idõpillanatban a
y (t k +1 ) = y (tk ) +

1
(k1 + k2 + k3 + k4 )
6

(3-41)

alakban számítható, ahol

k1 = f ( y (tk ), tk ) ⋅ (tk +1 − tk )

k
(t − t ) 

k2 = f  y (tk ) + 1 , tk + k +1 k  ⋅ (tk +1 − t k )
2
2


k
(t − t ) 

k3 = f  y (tk ) + 2 , tk + k +1 k  ⋅ (tk +1 − tk )
2
2


k4 = f ( y (tk ) + k3 , tk +1 )

(3-42)

A megoldás különbözõ paraméterek melletti kiszámításához és az eredmények
kiértékeléséhez C++ Builder környezetben készítettem programot.
3.5.4 Mérési eredmények
Számos mérést végeztem mind vákuumban, mind pedig szabad levegõn. A mérési
eredmények kiértékelése során arra jutottam, hogy amennyiben a forgórész egyik oldalán (a
csapágyoldalon gyakorlatilag mindig) csak kis légrés van (gyakorlatban néhány mm), akkor a
légsúrlódási veszteségek a szögsebesség négyzetével igen jól közelíthetõek, így lamináris
áramlás esetén a 6.1 mellékletben szereplõ (6-15)és (6-16) képletek használhatók.
Mindazonáltal a szabad levegõn végzett mérések az áramlási viszonyok bizonytalansága miatt
mindig nehezebben értékelhetõk, mint a vákuumban végzettek.
Néhány fontosabb mérési eredményt és értékelésüket a 6.2 mellékletben mutatok be a hely
szûkössége miatt.
3.6 Tézisek
(a) Általános, fizikai alapokon álló modellt dolgoztam ki egyszerû szupravezetõs
csapágyak mechanikai viselkedésének leírására, amely megfelelõ kifutási egyenlettel
párosítva képes visszaadni a gyakorlatban mért kifutási görbéket. A modell jellegre
helyesen, kis hibával adja vissza a görbében a kritikus fordulatszám környékén
tapasztalt ˜-jelenséget. A modellhez használható kifutási egyenlet általános alakját is
megadtam, illetve megadtam a konkrét alakot nagyvákuum (szabad molekulafolyam)
és lamináris áramlás (folytonos közeg) esetére is.
(b) Analitikus, a magnetosztatika Maxwell-egyenleteinek közvetlen megoldásán alapuló,
közelítõ számítási eljárást dolgoztam ki axiális fluxusú szupravezetõs csapágyak
lebegtetõ erejének számításához.
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4

Az energia-átalakító kiválasztása

4.1 Bevezetés
A lendkerekes energiatároló szempontjából nélkülözhetetlen elem az energia-átalakító,
amennyiben nem közvetlenül a rendszerben tárolt mechanikai energiát akarjuk hasznosítani.
Az energiatároló legszélesebb körû felhasználása akkor lehetséges, ha a tárolt mechanikai
energiát villamos energiává alakítják. Ez az átalakítás forgó villamos gépet igényel.
A megfelelõ géptípus kiválasztásánál a következõ szempontokat kell figyelembe venni:
• Nagy teljesítménysûrûség (tömegre és térfogatra egyaránt)
• Nulla közeli üresjárási veszteségek
• Jó hatásfok
• Vákuumbeli üzemeltethetõség
• Kis mágneses húzóerõk oldalirányban
A nagy teljesítménysûrûség általános követelmény, de szupravezetõs csapágyazás esetében
ennek különleges jelentõsége van a szupravezetõs csapágyak viszonylag kis terhelhetõsége és
magas ára miatt.
A térfogati energiasûrûség nagysága is különösen fontos, mivel a forgó villamos
energia-átalakítót a vákuumtérben kell elhelyezni, a vákuumkamra fal vastagságát pedig a
kamra térfogata erõsen befolyásolja.
A nulla közeli üresjárási veszteségek az energia hatásfok miatt fontosak, különösen akkor,
ha viszonylag ritkán mûködik névleges terhelésen a rendszer, és idejének jó részét
üresjárásban tölti. Amennyiben az üresjárási veszteségek jelentõsen meghaladják a
szupravezetõs csapágy veszteségeit, úgy a teljes konstrukció értelme megkérdõjelezõdik, így
e paraméter különösen fontos.
A jó hatásfok, terhelés (kisütés) és feltöltés alatt fontos. Jó minõségû energiaellátás esetén,
amikor az energiatároló ritkán lép mûködésbe, ez talán az egyik legkevésbé fontos paraméter.
Természetesen a hatásfok kapcsolatban van az üresjárási veszteségekkel is, mivel ez utóbbiak
állandóan jelen vannak. Az alacsonyabb hatásfok azonban nem jelenthet magas üresjárási
veszteségeket.
A vákuumbeli üzemre kis fordulatszámokon is szükség van a légsúrlódási veszteségek
miatt. Emiatt a lendkerekes energiatárolók villamos gépei különleges, zárt rendszerû hûtést
igényelnek.
Az oldalirányú húzóerõk a szupravezetõs csapágyak kis merevsége miatt nagyon fontosak.
4.1.1 A villamos energia-átalakító típusa
E doktori munka keretében képtelenség lett volna az összes szóba jöhetõ forgó villamosgép
típus tudományos igényû összehasonlítása, így néhány paraméter összevetése alapján az
állandómágneses szinkrongépek mélyrehatóbb vizsgálata mellett döntöttem. A választásomat
a következõkben röviden indoklom.
A lendkerekes energiatárolás által támasztott legfontosabb követelmény a villamos géppel
szemben, hogy kis üresjárási veszteségekkel rendelkezzen. A veszteségekkel késõbb
részletesen foglalkozom az 5.1.3 és 5.5.11 részekben. A két legfontosabb veszteség a
rézveszteség (Joule-hõ keletkezése az áramjárta vezetõkben) és a vasveszteség (hiszterézis és
örvényáramú elektromágneses veszteségek). A gépben ezen felül további súrlódási és
ventillációs veszteségek léphetnek fel a környezeti nyomástól és a konstrukciótól függõen.
Azokat a villamosgép konstrukciókat (kommutátoros egyenáramú gép, csúszógyûrûs
aszinkron gép, gerjesztõtekercses szinkron gép), amelyek súrlódó alkatrészeket (kefe,
kommutátor, csúszógyûrû) tartalmaznak, rögtön elvethetjük, hiszen az ezek által okozott
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veszteségek a mechanikai csapágyak veszteségeinek nagyságrendjébe esnek, így
értelmetlenné teszik a szupravezetõs csapágyazást.
Maradnak tehát azok a villamosgép típusok, amelyek forgórészét kívülrõl nem kell
táplálni. Ezek:
• kalickás forgórészû aszinkrongép (a tekercselt forgórészû csúszógyûrû nélküli
konstrukció gyártása költségesebb, így mivel elvi különbség nincs a két felépítés
között, a továbbiakban csak a kalickás forgórészû aszinkron géppel foglalkozom)
• szinkron reluktancia gép
• kapcsolt reluktancia gép
• állandómágneses szinkrongép
A következõkben az elsõ három géptípus elõnyeit és hátrányait mutatom be röviden, majd
az általam javasolt állandómágneses szinkrongép részletes bemutatása következik.
4.1.2 Az állandómágneses szinkrongépek versenytársai
4.1.2.1 A kalickás aszinkron gépek lehetõségei és problémái szupravezetõs csapágyazású
lendkerekes energiatárolókban
A kalickás aszinkron gépeknek elvi mûködésükbõl adódóan kis légréssel kell készülniük, ami
merev csapágyat igényel. Üresjárásban vas- és réz- (helyesebben Joule-) veszteségek
keletkeznek mind az állórészben, mind a forgórészben, bár az állórész veszteségek
egyértelmûen dominálnak ilyenkor. A forgórész veszteségek az elvi mûködésbõl
szükségszerûen következnek, így még elvben sincs arra mód, hogy pl. szupravezetõs huzallal
tekercselt forgórész segítségével a forgórész Joule-veszteségét megszûntessük, ekkor ugyanis
a gép mûködésképtelenné válik.
A vasveszteségek megszûntetésére szintén ugyan elvben van mód, a gyakorlatban azonban
vasmentes állórész készítése nagyon kis teljesítménysûrûséget eredményezne, így ipari
méretû energiatárolóknál ez a módszer nem jön szóba.
A gép esetleg készülhetne kettõs forgórésszel, de ez a gép mágneses körének mágneses
vezetõképességét nagyon lerontja. A vasmentes állórész és a kétoldali légrés következtében
olyan gépet kapnánk, amelynek szórási reaktanciái a szokásos gépekénél nagyobbak, a
fõmezõ reaktancia a szokásosnál jóval kisebb, és így a gép teljesítménytényezõje jelentõsen a
szokásos 0,8 körüli érték alatt maradna a nagy mágnesezõ áram következtében. A hatások
ellensúlyozására a gépet nagyobb kerületi árammal kellene elkészíteni, ami intenzívebb hûtést
vagy vastagabb állórészt igényel. Ez utóbbi pedig tovább növelné a légrést.
Szintén nehezen megoldható a forgórész hûtése vákuumban. A gyakorlatban is lehetséges
azonban olyan megoldás kivitelezése, amelynél a lendkerék vákuumban van, a villamos gép
pedig légköri nyomás alatt, de ez ismét csak többlet veszteségeket okoz és lehetetlenné teszi a
kompakt, integrált felépítést.
A fenti számos, elõre látható probléma miatt aszinkron gépes konstrukciókkal mélyebben
nem foglalkoztam.
4.1.2.2 A reluktancia gépek lehetõségei és problémái szupravezetõs csapágyazású
lendkerekes energiatárolókban
A reluktancia gépek (szinkron és kapcsolt reluktancia gép) forgórészében üzemi áramok nem
folynak, a mûködés a forgórész mágneses anizotrópiáján alapul. Emiatt üresjárásban és
névleges üzemben is csak az állórészben van jelentõsebb vas és rézveszteség.
Ez a konstrukció lehetõvé teszi nagyfordulatszámú forgórészek készítését, olcsó,
karbantartást nem igényel, hûtésre csak az állórész oldalról van szükség. Az eddigiek szerint
tehát ideális energia-átalakító lendkerekes energiatároló számára.
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Probléma azonban, hogy mivel a mágneses teret a gépben egyedül az állórész hozza létre,
itt is szükség van arra, hogy a légrés minél kisebb legyen, annak érdekében, hogy a
mágnesezõ áram komponens ne legyen jelentõs. Nagy légrés esetén tehát a gép az aszinkron
géphez hasonlóan rossz teljesítménytényezõvel tud csak üzemelni.
A szupravezetõs csapágyazás lágysága miatt a légrést a szokásosnál egyébként is
nagyobbra kellene méretezni az oldalhúzás miatt.
Bár ez a gép bizonyos tekintetben ígéretes, az alacsony teljesítménytényezõ nagy
teljesítményeken valószínûleg nem engedhetõ meg, ezért ezeket a konstrukciókat sem
vizsgáltam tovább.
4.1.2.3 Elektrodinamikus gépek
A lendkerekes energiatárolók nagyvákuumbeli üzeme elvben (Paschen-törvény) lehetõvé
teszi, hogy nagy térerõsségeket alakítsunk ki álló és mozgó alkatrészek közötti légrésekben.
Ezáltal lehetõség adódik a mágneses térben tárolt energia változásának elvén mûködõ
hagyományos villamos gépek helyett a villamos térben tárolt energia változásán alapuló gép
építése. Ez utóbbiak nagy hátránya normál körülmények között az, hogy a villamos térben
tárolható energia sûrûsége a mágneses térhez képest kb. 4 nagyságrenddel kisebb. Emiatt
villamos tér változásain alapuló gépek szokványos körülmények között igen nagyok lennének.
A vákuum azonban igen jó szigetelõ, így a térerõsség értékek két nagyságrenddel történõ
növelése a légrésben lehetségessé válik, és ezzel az energiasûrûség azonos nagyságrendbe
kerül a mágneses elven mûködõ gépekkel. Ugyanakkor az elektrodinamikus gépeknek számos
elõnye van. A szigetelõanyagok sûrûsége töredéke a ferromágneses anyagokénak. Nincs
szükség zárt villamos kör kialakítására, hiszen a villamos térnek vannak forrásai. Emiatt az
ilyen gépek kialakítása igen egyszerû és kompakt lehet, továbbá a megosztási elv miatt, akár
maga a szálerõsített lendkerék anyag is lehet a forgórész, amelyben a töltések vándorolnak.
E dolgozat keretében ennek kifejtésére sem idõm, sem terjedelembeli lehetõségem nem
volt, de érdekes és ígéretes kutatási iránynak tartom ezeket a gépeket. Az irodalomban efféle
dolognak még a csíráját sem találtam.
4.2 Az állandómágneses szinkrongépek
Az állandómágneses szinkrongépek állórészének felépítése azonos az aszinkron gépek és a
szinkron reluktancia gépek állórészének felépítésével. Forgórészén azonban az elõbbiekkel
ellentétben állandómágnesek találhatók, amelyek a forgórészhez rögzített idõben állandó
mágneses teret hoznak létre.
A fentiekbõl következik, hogy a forgórészben, mivel az a mágneses térrel együtt forog,
elvben semmiféle mágneses veszteségek (vasveszteség) nem keletkeznek (fogazott állórész
esetén felharmonikus veszteségek keletkeznek a mágnesekben, de ezek általában nem
jelentõsek).
Áramok üzemszerûen a forgórészben nem folynak, így Joule-veszteség sem keletkezik.
Veszteségek szinte kizárólag az állórészben keletkeznek, így a forgórész hûtést nem igényel.
Az állórészben ébredõ vasveszteség csak a vas elhagyásával csökkenthetõ a szupravezetõs
csapágyveszteségek nagyságrendjébe, így ebben az esetben vasmentes állórész készítésére
van szükség. Az ebbõl származó nagyobb légrés a beépített mágnes mennyiség növelésével
ellensúlyozható. Ez azonban az elõbbiekkel ellentétben nem eredményezi sem a hatásfok, sem
pedig a teljesítménytényezõ romlását, gazdasági hátrányokkal azonban jár.
Az állórész szórási reaktanciájának növekedését ellensúlyozza az armatúra reaktancia
csökkenése, ami a nagyobb légrés és a több beépített mágnes anyag következménye, így a
megnövekedett szórás sem rontja a teljesítménytényezõt.
Az üresjárási áramok így összevetve az eddigi konstrukciókkal ebben az esetben lesznek a
legkisebbek azonos nyomaték mellett.
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Összefoglalva tehát ez a konstrukció biztosítja a legkisebb üresjárási és üzemi veszteséget,
ennél fogva teljesítmény és nyomatéksûrûsége a legnagyobb. A kereskedelmi forgalomban
kapható ritkaföldfém mágnesek rendkívül jó tulajdonságai (nagy remanens indukció, nagy
fajlagos energiasûrûség) miatt a forgórész köbtartalma szinte tetszõlegesen megválasztható,
kis méretû, nagy fordulatszámú gépek is készíthetõk. Ugyanakkor tekintetbe kell venni, hogy
a mágnesek rossz mechanikai tulajdonságai miatt a rögzítésre különös figyelmet kell
fordítani.
A konstrukció az állórész felõl hûthetõ, ezt vákuumban zárt rendszerû folyadék vagy gáz
hûtéssel meg lehet valósítani.
A nagy légrés és a vasmentes állórész a szupravezetõs csapágyak szempontjából ideális
(nincs jelentõs mágneses húzóerõ az állórész és a forgórész között), a mechanikai rezgések
nem annyira kritikusak.
A fentiek alapján ezt a géptípust tartom legalkalmasabbnak szupravezetõs csapágyazású
lendkerekes energiatárolók energia-átalakítója számára.
4.2.1 Állandómágneses szinkrongépek vasmentes kialakítással
Lendkerekes energiatárolóhoz kapcsolt energia-átalakítóként többféle állandómágneses
szinkrongép konstrukció képzelhetõ el.
A két alapeset az axiális és a radiális fluxusú gép, azaz a hengeres gép és a tárcsagép.
Mindkét esetben elképzelhetõ kettõs forgórészû kialakítás, amely vasmentes állórésszel
kombinálva - ahogy késõbb látni fogjuk, megfelelõen kis huzalátmérõt választása mellett - az
üresjárási veszteségek jelentõs csökkenéséhez vezet. A hengeres konstrukciónál (4-1. ábra)
azonban ez a megoldás jóval nehezebben megvalósítható, mint tárcsagép esetén (4-2. ábra). A
gyakorlatban azonban mindkét megoldásnak van jelentõsége [49], én azonban a továbbiakban
csak a tárcsa kialakítású változattal foglalkozom.

4-1. ábra Kettõs forgórészû, hengeres kialakítású
állandómágneses forgógép

4-2. ábra Kettõs forgórészû, tárcsa kialakítású
állandómágneses forgógép keresztmetszete integrált
csapággyal
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5

Állandómágneses,
kéttárcsás
szinkron,
vasmentes
tárcsagépek elmélete, tervezése, optimalizálása

állórészû

5.1 Irodalmi áttekintés
Az irodalomban tervezési eljárás leírása egyáltalán nem fordul elõ, a tervezésre vonatkozó
részek gyakorlatilag kimerülnek az általános tervezési egyenletekben, bizonyos konstrukciós
kérdésekben és konkrét gépek számított és mért értékeinek összehasonlításában. Az
optimalizálásra vonatkozóan van részletesebb irodalma a témának.
Campbell [50] 1974-ben lényegében letette az axiális fluxusú gépek méretezési
elméletének alapjait. Felismerte, hogy a külsõ és belsõ átmérõ aránya igen fontos a
teljesítménysûrûség szempontjából, és ennek optimumát is meghatározta arra az esetre, ha az
igénybevételek a geometriától függetlenül felvehetõek. Rámutatott arra is, hogy a sugárirányú
méretektõl (is) függ a hasznos légrésindukció, azonban ennek figyelembe vétele gyakorlatilag
csak bonyolult térszámítási módszerekkel érhetõ el, ami a gyakorlat számára fontosabb,
általános tervezési egyenletek megalkotását lehetetlenné teszi. Amennyiben azonban ettõl a
függéstõl eltekintünk, úgy a klasszikus (radiális fluxusú gépekre vonatkozó) gépelmélet kis
módosításokkal alkalmazhatóvá válik az axiális fluxusú gépekre is [51].
5.1.1 Mágneses tervezés
A mágnesek elhelyezése tárcsagépeknél is lehet rotorba épített (buried) [52], [53],[54] vagy
felületi elhelyezésû (surface mounted) [49], [55], [56], [57]. Az utóbbi elrendezésnek számos
elõnye van, pl. egyszerû gyártás, ventilláció a mágnesekkel, mint lapátokkal, ha nem töltik ki
teljesen a pólusosztást, ugyanakkor az általában elõforduló nagy légrések miatt az armatúra
reakció nem a felületre helyezett mágnesek lemágnesezõdését nem tudja elõidézni. (Az egy
pólusra jutó kerületrészt - az aktív rész közepes átmérõjén értve - a továbbiakban
pólusosztásnak hívom, és τ p -vel jelölöm.)
A különféle, gyakorlatban is alkalmazott mágnes elrendezéseket a 5-1. ábra mutatja.

5-1. ábra Különféle mágnesalakok [54]

Az ábrán látható, hogy kör alakú pólus alak is elõfordul, ez elsõsorban a régebbi idõkre
volt jellemzõ, amikor a mágnesek gyártástechnológiája még árban jelentõs különbséget
eredményezett a széles körben használt alakok és az egyedi alakok között. Campbell
1975-ben összehasonlította a trapéz (gyûrûcikk) alakú és a kör alakú pólusokat, és kimutatta,
hogy az utóbbival arányaiban jelentõsen nagyobb hasznos fluxus érhetõ el (a kisebb
oldalszórás miatt). (Csupán érdekességképpen jegyzem meg, hogy az általam elsõként – még
végzõs hallgató koromban - tervezett axiális fluxusú gép még szintén kör alakú mágnesekkel
készült.
Azok a kommutátor nélküli állandómágneses gépek, amelyeknek a név alapján
trapézmezõsnek kell(ene) lenniük (a BLDC szóhasználat nem túl következetes, így szinuszos
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gépekre is elõfordul) trapéz alakú mágnesekkel készülnek, mert így lehet a leginkább trapéz
jellegû indukált feszültséget létrehozni.
Szintén népszerû a téglatest alakú mágnes kiképzés, amely a sugárirányú vezetõkkel
szinuszosabb eloszlást képez, és a mágnes anyag jobb felhasználási arányához (kevesebb
vágási hulladék) vezet [51]. A szinuszosság elõsegítése érdekében pólussaru alkalmazása is
felmerül [51], ez azonban bonyolultabb kialakítást eredményez, és nagy fordulatszámon
mechanikai problémákhoz vezet. A saru elõnyei elsõsorban olyan alkalmazásokban
számottevõk, amelyeknek a mezõgyengítés tartományában is üzemelni kell, mert a saruval a
kis d-irányú reaktancia mellett nagy q-irányú reaktancia hozható létre. Lendkerekes
energiatárolók esetében – amennyiben az energia hatásfok maximalizálása a célunk – a
mezõgyengítés alkalmazása nem jön szóba legfeljebb igen rövid ciklusidõk esetében.
A pólusok közötti szórás jelentõsen csökkenthetõ (kb. 20 %-kal [58] Halbach
elrendezéssel, melynek felépítését a 5-2. ábra mutatja.

5-2. ábra Halbach elrendezés és mágneses tere [54]

Elvben ideális Halbach elrendezés mellett nincs is szükség ferromágneses rotor koszorúra,
ami a motor tömegének jelentõs csökkenéséhez vezet. Ez különösen fontos nagy
energiasûrûségû lendkerekes energiatárolók esetén. Egy összehasonlító tanulmány szerint [59]
koszorú nélkül a Halbach elrendezés mindig nagyobb nyomaték létrehozását eredményezi, de
koszorú alkalmazásával, bizonyos optimum feltételek teljesülése esetén a hagyományos
kialakítás az elõnyösebb a légrésindukció és így a teljesítmény sûrûség szempontjából.
A mágneses kör kialakítása az axiális fluxusú gépek esetében sokféle lehet. Léteznek egy
rotor-egy sztátor, két rotor-egy sztátor, két sztátor-egy rotor felépítésû konstrukciók, illetve a
különbözõ rotor tárcsákon egymással szemben elhelyezkedõ pólusok is lehetnek egymással
megegyezõ avagy ellentétes irányú mágnesezettségûek. A különféle konstrukciós változatokat
a 5-3. ábra mutatja. Az általam javasolt vasmentes konstrukció az ábrán a jobb alsó.

5-3. ábra Különféle axiális fluxusú tárcsagép változatok [55]

Részletesebben csak a két rotor-egy sztátor felépítésel foglalkozom a továbbiakban, mivel
ez a konstrukció az egyedüli, amelyben a mágneses kör vasmentes állórész esetén is
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viszonylag rövid levegõ utakon és forgó vasrészeken keresztül záródni képes. Ehhez
természetesen az szükséges, hogy a szemközti mágnesek mágnesezettsége azonos irányú
legyen.
A mágneses körre, ez utóbbi esetben, - a koszorúkra esõ mágneses feszültség és a szórás
elhanyagolásával – felírható a gerjesztési törvény a következõ módon [60]:
2 ⋅ (H m hm + H δ ∆ ) = 0 ,

(5-1)

ahol H m a mágneses térerõsség átlagos axiális értéke a mágnes közepén (negatív érték!),
h m a mágnes vastagsága, H δ a mágneses térerõsség axiális komponense a légrésben, ∆ a
mágneses légrés fele (egyoldali légrés és a vasmentes állórész vastagsága felének összege)
(5-3. ábra, jobb alsó metszet). (A mágneses légrés fogalmát az egyszerûsítés kedvéért
vezettem be. A mágneses kör szempontjából ugyanis az állórész is légrésnek számít, így meg
kell különböztetni a fizikai légrést és a mágneses kör szempontjából a permeabilitás alapján
légrésnek számító részt. Ez utóbbit hívom mágneses légrésnek.)
A fluxus megmaradás és a szórás elhanyagolása miatt:
Bm = Bδ ,

(5-2)

ahol Bm a mágneses indukció axiális komponense a mágnes közepén, Bδ a mágneses
indukció axiális komponense a légrésben. Felhasználva a vonatkozó anyagegyenleteket, azaz

Hm =

Bm − Br
B
, Hδ = δ ,
µ 0µ m
µ0

(5-3)

ahol B r a mágnes remanens indukciója, µ m a mágnes relatív permeabilitása az üzemi
hõmérsékleten, µ 0 pedig a vákuum permeabilitás.

Bδ = Br

hm
,
hm + µ m ∆

(5-4)

A fenti képlet bár nagy ∆ /pólusosztás esetén a légrésindukciót erõsen felülbecsüli, a
pólusok középvonalában jó eredményt ad, és a késõbbiekben segítséget nyújt a kerületi áram
és a légrésindukció arányának megfelelõ megválasztásában.
Gyakran azonban a fenti közelítés nem engedhetõ meg. Ekkor az irodalomban háromféle
megoldással találkozhatunk:
• Koncentrált paraméterû helyettesítõkép felállítása [56], [73]
• Végeselemes számítás (2D vagy 3D) [56], [69], [73]
• Analitikus számítás a téregyenletek alapján [61]
Az utóbbi két megoldás igen jó pontossággal képes a fluxus eloszlást megadni. A
mágneses tér számítása tehát megoldottnak tekinthetõ, ugyanakkor általános, optimalizálásra
alkalmas, az általános tervezési egyenletekbe integrálható, egyszerû alakban ilyen megoldás
nem adható.
A mágneses tervezés során az optimális mágnes kitöltés (ƒ) (5-4. ábra) kérdésével is
számos irodalom foglalkozik pl.: [51], [56].
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5-4. ábra A mágnes kitöltés (ƒ), és a különféle sugarak az aktív részen

Trapézmezõs gépekre (BLDC) 3D optimalizálás alapján ƒ-ra 135•-153• közötti érték a
leginkább megfelelõ [56], míg szinuszmezõs gépekre a 150•-os érték a szokásos. Ekkor
ugyanis a 5-4. ábra trapéz alakú mágneseit alkalmazva, a szórások elhanyagolásával, - a 3-mal
osztható felharmonikusokat nem számolva (kivezetetlen csillagpont és 3 fázis esetén ezek
nem hozhatnak létre nyomatékot) - a felharmonikusok energiatartalma minimális az
alapharmonikus energiatartalmához viszonyítva.
Amennyiben a 3. harmonikusokat is figyelembe kell venni, úgy a fenti energiatartalomra
vonatkozó minimum 134•-nál található. Ezeknek ellentmond, hogy az irodalomban a 120•-os
kitöltésekre is találunk javaslatot szinuszos mezõ létrehozása céljából [51].
5.1.2 Tekercsek kialakítása
A leggyakrabban használt tekercsalak vasmentes állórész esetében a trapéz (5-5. ábra, (a))
[57], [69], [70], hiszen ezzel lehet a legnagyobb fluxust közrefogni, és így a legnagyobb
teljesítmény sûrûséget elérni. Ugyanakkor jobb hatásfokú gép készíthetõ rombusz alakú
tekercsekkel (5-5. ábra, (c)), hiszen ekkor a tekercsfejek hossza igen kicsivé válik [51].
A tekercsek vastagságára is léteznek ajánlások. Ofori-Tenkorang és szerzõtársa [59]
radiális fluxusú, légréstekercselésû gépet vizsgálva azt találták, hogy a tekercsvastagságnak
van optimuma a rézveszteség/nyomaték arányra vonatkozóan. Takano és szerzõtársai [62] a
tekercsvastagságra vonatkozó becslést mutattak be, amely alapján az állandómágnesek és a
tekercs vastagság optimális aránya 2:1, amennyiben a gép axiális mérete, indítónyomatéka
kötött.

5-5. ábra Különféle tekercsalakok (a) trapéz, (b) téglalap, (c) rombusz [51]

A tekercsek kialakítása során elsõsorban a tekercselési tényezõ értéke a lényeges. Ezzel a
kérdéssel számos irodalom foglalkozik [63], [64], [73]. Ezek közül az utóbbi foglalkozik a
számunkra lényeges, vasmentes állórész kialakítású esettel. A tekercselési tényezõket a 5-6.
ábran látható kialakítást feltételezve, különbözõ szögek segítségével határozza meg. Ezt a
megoldást nem tartom szerencsésnek, mert a hagyományos felfogástól nagyon különbözik,
valamint a tekercselési tényezõ teljes egészében a sugár arányainak függvényévé válik,
miközben elegendõ volna egyetlen, különálló tekercselési tényezõben figyelembe venni a
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tárcsa alak sajátosságait. Ez utóbbi utat követve az 5.5.8 részben levezettem a tekercselési
tényezõk számítására vonatkozó képleteket.

5-6. ábra M. J. Kamper és szerzõtársai által alkalmazott paraméterek a tekercselési tényezõk
meghatározására [73]

5.1.3 Veszteségek számítása
A tekercselési veszteségeket vasmentes állórész esetén két részre kell bontani. Üresjárási
örvényáramú veszteségekre és „vezetési” veszteségekre. Erre számos irodalomban találunk
utalást [65], [66], [69]. Vezetési veszteségeknek hívom az armatúraáram által okozott
veszteségeket. Az armatúrában folyó váltakozó áramok természetesen szintén létrehoznak
örvényáramú veszteségkomponenseket, de ezeket a vezetési veszteségekbe beleértem.
Az üresjárási örvényáramú veszteségeket a vezetõkön áthaladó, a forgórész
állandómágnesei által létrehozott mágneses mezõ kelti. Ezek számítása homogén, forgó
mezõre, a mezõ irányára merõlegesen elhelyezett, kör keresztmetszetû vezetõk egységnyi
hosszára vonatkoztatva a következõ [74], [78], [80]:

p0 =

πσω 2 B 2 r 4
,
4

(5-5)

ahol σ a vezetõ anyagának vezetõképessége, ω a mezõ forgásának körfrekvenciája, B az
indukció nagysága, r pedig a vezetõ sugara. Lüktetõ mezõ esetén a fenti veszteség fele jön
csak létre.
Amennyiben a mezõ elliptikus, úgy a Bx és By irányú maximumok ismeretében a számítás a
következõ:

p0 =

(

)

πσω 2 Bx2 + By2 r 4
2

,

(5-6)

5.1.4 Mûködési modellek és optimalizálás
A tárcsagépek mûködésének leírása történhet analitikus úton, vagy numerikus módszerekkel.
Manapság egyre inkább elõtérbe kerülnek a numerikus módszerek, amelyek alapján analitikus
modellek felállításával le lehet írni a gépet igen jó pontossággal. A numerikus módszerek
használata elsõsorban a mágneses kör pontosabb számítását célozza a 5.1.1-ben leírtak
szerint. Ekkor elsõsorban a gép közepes átmérõjénél kiterített 2D véges elemes modellekkel
találkozhatunk [69]. A numerikus eljárások esetenként magát az optimumkeresést is
szolgálják [69]. 3D modellekkel elsõsorban konkrét gépek néhány paraméter kis változtatásán
alapuló optimalizálása esetén találkozhatunk.
Az irodalomban elõforduló optimalizálási szempontok a maximális teljesítmény sûrûség és
hatásfok [67], [68] illetve a minimális mágnes mennyiség [69], de találunk példát maximális
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fordulatszámot [70] minimális tehetetlenségi nyomatékot [71], [72] minimális réztömeget
[72] illetve minimális anyagköltséget [73] célzó optimalizálásra is.
A kezdeti cikkekben általában egyetlen paraméter alapján történt az optimalizálás az
általános tervezési egyenletek és célfüggvények segítségével. Az általános tervezési
egyenletek, amelyek az igénybevételek (légrésindukció, kerületi áramsûrûség) segítségével
teremtenek kapcsolatot a gép látszólagos teljesítménye és a fõméretek (közepes (aktív) átmérõ
és aktív hossz) között, már a 70-es évek közepén megjelentek [50]. Már ekkor felismerték,
hogy a legfontosabb arányszám a teljesítménysûrûség és hatásfok szempontjából a belsõ és
1
külsõ aktív átmérõk aránya, amelynek optimumaként az
adódik, amennyiben az
3
igénybevételeket a geometriától teljesen függetlennek tekintjük [71], [72], [50]. A szélesebb
körben használt általános méretezési egyenletek („general sizing equations”), amelyek a fõ
méretek meghatározására irányulnak, több tényezõt (áramtényezõ, feszültségtényezõ,
teljesítménytényezõ) tartalmaznak, amelyek fizikai jelentése gyakran rejtve marad vagy
torzul, bár kétségtelenül mutatnak valamit abból, hogy milyen egymásra hatások alapján
adódik a gép hatásos teljesítménye. Az fizikai kép zavarai miatt (pl. a teljesítmény tényezõ
szinuszos esetben 0,5 cos(ϕ ) -nek adódik [67] szerint) ugyanakkor én szerencsésebbnek, és
gyakorlati szempontból is jobbnak ítélem egyetlen összevont géptényezõ használatát, amely
az összes fizikai jellegû tényezõt magába foglalja egy szorzat tényezõiként. Ezt az utat követi
[74]. Az összevont géptényezõk a különféle – gyakorlat számára fontos – géptípusokra
levezethetõek, és ideális mezõalakokat és tekercseléseket tekintve az irodalomban
rendelkezésre állnak [74]. Néhány elméleti mezõalakra a fizikai jellegû géptényezõk is
rendelkezésre állnak [68].
Hiányosság azonban e területen, hogy a 3. legfontosabb igénybevétel, az áramsûrûség
nincs figyelembe véve az analitikus egyenletekben. Ez a geometriai arányoktól látszólag
független tervezési paraméter ugyanis szoros kapcsolatban áll a kerületi áramsûrûséggel a
kitöltési tényezõn keresztül. Ez utóbbi pedig a tekercsek alakja miatt függ a belsõ és külsõ
átmérõ arányától. Késõbb bemutatom, hogy ennek milyen hatásai vannak az optimumra.
Részletes, és sokoldalú optimalizálást mutat be [51]. Vasmentes állórésszel készült
tárcsagépek villamos, mágneses és termikus modellezését tárgyalja és véges elemes
módszerrel kiegészítve végzi el egy 300 kW névleges teljesítményû, 2300/min névleges
fordulatszámú generátor teljes körû optimalizálását.
5.2 Célkitûzés
Az irodalomban nem találtam tervezési algoritmust, amelynek segítségével a gép fõ méretein
kívül a tekercsoldalak, mágnesek, tárcsák, azaz a gép elemeinek teljes körû tervezését el
tudtam volna készíteni. Elsõdleges célom egy ilyen tervezési eljárás és a mögöttes elmélet
kialakítása volt. Ennek eredményeképpen egy „durva”, még nem optimális geometriát
reméltem, amelyet a késõbbiekben mind kézi, mind pedig gépi úton finomítani lehet.
További célom volt azoknak az arányoknak a felderítése, amelyek analitikus számítások
alapján egyértelmû optimumhoz vezetnek. Ezeket kívántam részletesen megvizsgálni, és
ellenõrizni, hogy az adódó matematikai optimum valóban optimum-e, avagy csak a modell
megfogalmazása miatt az, és jobb modell esetén jobb eredményt is el lehet-e érni.
Össze kívántam hasonlítani a különféle mezõalakokkal bíró gépeket, és egyértelmû választ
próbáltam találni arra a kérdésre, hogy minimális üresjárási veszteségek mellett, a lehetõ
legkisebb géptömeget és térfogatot melyik géptípus eredményezi.
5.3 Alkalmazott módszerek
Miután a korábbiak alapján a konstrukció (kéttárcsás, vasmentes állórésszel készített
tárcsagép) kiválasztásra került, a feladat az igénybevételek és a geometria különbözõ
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arányainak optimális megválasztása maradt. A következõkben felírt összefüggések a villamos
gép igénybevételeinek és geometriai méreteinek, valamint az ezekbõl adódó mennyiségeknek
(térfogatok, tömegek, teljesítmények, nyomaték) a kapcsolatát írják le.
A mágneses tér számítását 2D véges elemes módszerrel végeztem, de ettõl eltekintve
analitikus módszereket alkalmaztam.
Jó néhány paramétert a gyártástechnológia határoz meg, ezeket igyekeztem nem egzakt
értékként bevonni a vizsgálataimba, ugyanakkor ahol lehet ismertetem a gyakorlati
lehetõségeket és jellemzõ értékeket.
A gépalkatrészek méretezésekor mechanikai szempontokat is figyelembe kell venni, bár a
méretezés alapegyenletei nyilvánvalóan a Maxwell-egyenletekbõl származnak. A mechanikai
szempontok figyelembe vétele általában azt eredményezi, hogy bizonyos triviális
optimalizálást (pl. a tömeg csökkentése a vas fluxusmentes részeinek elhagyásával) nem
célszerû elvégezni, mert mechanikai szempontból az optimumot a maximálisan
megengedhetõ fordulatszámú alak jelenti.
5.4

A különbözõ idealizált gépváltozatok összehasonlítása

5.4.1 Az összehasonlítás alapegyenletei
Az adott konstrukció mellett még mindig számos változat áll rendelkezésünkre a mágnesek
alakja, a pólusok kitöltése és az áramvezetés tartománya alapján. A különbözõ géptípusok
összehasonlítását [74] felhasználásával, végeztem el.
Egy szinkron gép hatásos teljesítményét (P) általánosan a következõ egyenlettel
határozhatjuk meg:
P = CmUI a ,

(5-7)

ahol m a fázisok száma. P értelmezése kétféle lehet. Definiálhatjuk villamos
teljesítményként (generátor esetében leadott, motor esetében felvett teljesítmény), ekkor U a
kapocsfeszültséget jelöli ( U = U k ), illetve definiálhatjuk mechanikai teljesítményként
(generátor esetén felvett, motor esetén leadott teljesítmény), ekkor U a pólusfeszültséget
jelöli ( U = U p ). I a az elõbb definiált feszültségen átfolyó áram (armatúraáram), C pedig a
gépállandó, amely konstrukciós és táplálási jellemzõktõl egyaránt függ, a tekercselési
tényezõt is magába foglalja. A kétféle teljesítmény között a hatásfok teremt kapcsolatot.
A levezetés során a fenti teljesítményt én mechanikai teljesítménynek fogom értelmezni
akárcsak [74], és így (5-12)-ban U = U p , azaz a feszültség a forgórész által az állórészbe
üresjáráskor indukált feszültséggel egyezik meg.
A következõkben tekintsük át az ideális, elméleti indukált feszültségalakokat, és végezzük
el az összehasonlítást ezek alapján. Általánosan a különféle gépek teljesítménye a mágneses
és villamos igénybevételekkel kifejezve a következõ:

P=C

f 2
D li Bδ max A ,
p

(5-8)

A nyomaték kifejezése a teljesítmény alapján (P=M•):
M =

C 2
D li Bδ max A ,
2π

(5-9)

Az összehasonlításnak csak akkor van értelme, ha a gépek azonos igénybevételekkel, azaz
azonos maximális légrésindukcióval (ez fizikai korlát, amit nem lehet átlépni), és azonos
effektív értékre vonatkoztatott kerületi árammal (elsõ közelítésben ez határozza meg a
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melegedést) készülnek. Még mielõtt azonban meghatároznám C értékeit a különféle
géptípusokra, vezessünk be egy fontos arányt és fejezzük ki ezzel a teljesítményt.
Tárcsagéprõl lévén szó az aktív hossz és a közepes átmérõ is kifejezhetõ a külsõ átmérõvel
( Dk ), amennyiben ismerjük az aktív rész belsõ és külsõ átmérõinek arányát ( a ). Ezzel a
közepes átmérõ és az aktív hossz:

a≡

Db
(1+ a )
(1− a )
, D=
Dk , li =
Dk
Dk
2
2

(5-10)

A teljesítmények pedig:

P=

1 f
C ( 1 + a )2 ( 1 − a )Dk3 Bδ max A
8 p

(5-11)

Ezzel gyakorlatilag megkaptuk a tárcsagépekre vonatkozó általános tervezési egyenlet egy
formáját, amely a fõ méretek ( D b , D , D k , li ) és az igénybevételek ( Bδ max , A ) között
teremtenek kapcsolatot.
5.4.2 A C tényezõ értékei a különbözõ gépváltozatokra
180•-os póluskitöltésû, ideális négyszögmezõs gépnél az üresjárási szintén idealizált indukált
feszültség kifejezése a pólusfluxussal ( φ p ):

U p eff = U p max = 4 Nξfφ p = 4 Nξf

Dπ
li Bδ avg ,
2p

(5-12)

ahol 2 N a fázisonként sorba kötött vezetõk száma, ξ a tekercselési tényezõ, f a
pólusfeszültség frekvenciája, 2 p a pólusszám, li a gép (vezetõk) aktív hossza, D az aktív
rész közepes átmérõje, Bδ avg az átlagos légrésindukció, ami ideális négyszögmezõs gép
esetében a maximális légrésindukcióval ( Bδ max ) megegyezik. (Ilyen gép a gyakorlatban nem
valósítható meg, mert a fluxusváltozás sohasem teljesen egyenletes egy fázisra nézve egy
teljes félperiódusban, így az indukált feszültség sem lehet 100 % kitöltési tényezõjû
négyszöghullám alakú).
Az armatúraáram effektív értéke ( I a eff ) kifejezhetõ a gép kerületi áramsûrûségével ( A ):
I a eff =

DπA
,
2mN

(5-13)

Ezekkel a gép által leadható maximális teljesítmény:

Pn nsz = ki π 2ξ

f 2
D li Bδ max A ,
p

(5-14)

A ki tényezõ veszi figyelembe azt, hogy az egyes fázisokban a periódusidõ mekkora
hányadában folyik áram. Az áram értékét állandónak feltételezzük ( I a ), amennyiben folyik.
Pl. ki értéke 0,66, ha egyszerre csak két fázis vezet háromfázisú gép esetén.
A különleges konstrukció miatt a kevésbé elterjedten használt 120•-os és 60•-os
póluskitöltésû gépeket is megvizsgáltam. Az ezekre vonatkozó eredményeket nem
részletezem, azokat az idealizált feszültség és áram idõfüggvények alapján kaptam [74]-nek
megfelelõen.
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Megvizsgáltam azokat a négyszögmezõs hajtásokat is, amelyek nyomatéklüktetést
eredményeznek (a nagy lendkerék mellett ez minden bizonnyal megengedhetõ).
A maximális kihasználással szabályozott ( ki = 1 ) 180• négyszögmezõs gép teljesítménye
közel másfélszerese a szinuszos gépének, ami ígéretes különbség, fajlagosan azonban még így
is több mágnesre és vastagabb koszorúra van szükség, emellett a nyomatéklüktetés is jelentõs
(kb. 17 %). Ilyen idealizált gép pedig egyébként sem valósítható meg.
120•-os négyszögmezõs gép esetén a 180•-os áramvezetés rontja a kihasználást (az áram
effektív értéke jobban nõ, mint a teljesítmény, 60•-os gépnél pedig triviálisan semmi értelme a
180•-os áramvezetésnek). 180•-os áramvezetés természetesen csak akkor képzelhetõ el, ha a
gép csillagpontja ki van vezetve.
Szinuszmezõs gépre a pólus feszültség kifejezése:

U p eff = 2πNξfφ p = 2πNξf

Dπ 2
li Bδ max ,
2p π

(5-15)

A teljesítmény tehát:

Pn sin

π2 f 2
=
ξ D li Bδ max A ,
2 p

(5-16)

Amennyiben tehát a légrésindukció maximuma és a kerületi áram (effektív értékre
vonatkoztatva, hiszen a gép melegedését ez határozza meg) azonos a két gép esetében, úgy a
180•-os négyszögmezõs gép 2 fázisú vezetés mellett 15,4 %-kal nagyobb teljesítmény
leadására képes a szinuszmezõs géphez képest. Ez azonban 57,1 %-kal több mágnes anyag
beépítését teszi szükségessé, és a forgórész koszorú(k) vastagsága is ugyanilyen mértékben
vastagabb kell, hogy legyen, a nagyobb fluxus miatt.
Nagyfordulatszámú gépek és/vagy nagy tehetetlenségi nyomatékú gépek esetében a
nyomatéklüktetés nem okoz nagy problémát, így szinuszmezõs gépek szabályozása is
elképzelhetõ négyszögmezõs gépként. Ebben az esetben a gépbõl kivehetõ teljesítmény:

Pn v =

3π f 2
ξ D li Bδ max A ,
2 p

(5-17)

Ez alig 4,5 %-kal kisebb, mint szinuszos gépbõl szinuszos szabályozás mellett kivehetõ
teljesítmény, viszont ötvözi mindkét gép elõnyeit, egyszerû és olcsó szabályozót igényel, és
jól kihasználja a beépített mágnes anyagot is. Az összehasonlításból ugyan az látszik, hogy ez
a konstrukció (ha nem is jelentõsen, de) egyértelmûen rosszabb, mint a 120•-os
négyszögmezõs gép, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 120•-os gép hajtása csak delta
kapcsolás esetén ugyanolyan egyszerû, mint a többi négyszögmezõsé, ami megköveteli, hogy
zérus sorrendû felharmonikusok ne legyenek a pólusfeszültségben, hiszen ezek köráramokat
okozhatnak. A gyakorlatban nem lehet tökéletes gépet építeni, így biztosan számíthatunk
köráramokra, és egy olyan alkalmazásnál, ahol a veszteségek ennyire kritikusak, mint a
szupravezetõs csapágyazású lendkerekes energiatároló, az ilyen megoldásokat mindenképpen
kerülni érdemes.
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Az összehasonlítás végeredményeit a 5-1. táblázat mutatja számszerûen, és a 5-7. ábra
szemlélteti.
Mezõalak
Áramszabályozás/Kapcsolás C értéke
Relatív C
[%]
Szinusz

Szinusz

π2 3
2π

100,00

szinusz

négyszög - 120• (csillag)

3π 3
2π

95,49

négyszög 180•

négyszög - 120• (csillag)

2 2
π
3

120,92

négyszög 180•

négyszög - 180• (csillag)

5 2
π
6

123,41

négyszög 120•

négyszög - 120• (delta)

2 2
π
2

104,72

négyszög 120•

négyszög - 180• (csillag)

2 2
π
3

98,73

négyszög - 60•

négyszög - 120• (csillag)

2 2
π
2 3

60,46

5-1. táblázat Különféle mezõeloszlású állandómágneses gépek teljesítmény együtthatói
160.00

140.00

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
Sz/Sz

Sz/ N (k=0,66)

150• N/ Sz

teljesítmény

180• N/ N
(k=0,66)

180• N/ N (k=1)

aktív rotor tömeg

120•N/ N
(k=0,66)

120•N/ N (k=1)

60•N/ N
(k=0,66)

relatív kihasználtság

5-7. ábra Állandómágneses szinkrongépek összehasonlítása (a szinuszmezõs gép azonos paramétereihez
viszonyítva)

69

Az ábrán „/”-jel elõtti betû a mezõalakra utal, az azt követõ betû pedig az áramszabályozás
típusára (Sz: szinusz, N: négyszög). Az N utáni zárójelben lévõ szám azt mutatja meg, hogy
az áramvezetés a periódusidõ mekkora hányadát teszi ki.
A harmadik oszlop, a relatív kihasználtság a relatív teljesítmény és a relatív rotor tömeg
hányadosát mutatja a táblázatban. A rotor tömeg a teljes fluxussal arányos, így pl. egy 180•-os
π
mágnes kitöltésû gép rotorján keresztül
-szer nagyobb fluxus záródik egy valódi
2
szinuszmezõs gép koszorújához képest.
Az eddigi idealizált összehasonlításból nem derül ki egyértelmûen, hogy melyik gép a
legalkalmasabb a feladatra, így néhány további gyakorlati támpontot is figyelembe kell venni.
180•-os négyszögmezõs gépet a gyakorlatban a szórások miatt a javasolt konstrukcióban
nem lehet megvalósítani, ráadásul a forgó tömegre vonatkoztatva e gép jóval kisebb
teljesítmény- és nyomatéksûrûséggel bír, mint a szinuszmezõs.
A 120•-os négyszögmezõs gépet a deltakapcsolásból adódó, kontrollálhatatlan
többletveszteségek miatt nem javaslom, a 60•-os gép pedig, bár igen jó kihasználtságot mutat,
a térfogat szempontjából jelenthet gondot, hiszen ugyanakkora teljesítmény eléréséhez több,
mint másfélszer akkora méretre van szükség, mint szinuszmezõs gép esetén.
Ugyanakkor a négyszögmezõs gépek mellett szól, hogy szabályozásuk jóval egyszerûbb,
mint a szinuszmezõs gépé, olcsóbb elektronikát és érzékelõket igényelnek, és további nagy
elõnye ennek a megoldásnak, hogy a félvezetõk kapcsolási veszteségeit is jelentõsen
csökkenti.
A fentiek alapján a gyakorlatban szinuszmezõs gép megvalósítását javaslom,
négyszögmezõs áramszabályozással.
5.5

Vasmenetes állórésszel készült, kéttárcsás állandómágneses gép elmélete és
tervezése

5.5.1 A forgórész koszorú méretezése
5.5.1.1 Mágneses igénybevételek
A koszorú külsõ átmérõje a tárcsagép aktív részének külsõ átmérõjével megegyezik. A belsõ
átmérõ legegyszerûbb esetben a tárcsagép aktív részének belsõ átmérõjével egyezik meg.
Mechanikai szempontokból (a maximálisan megengedhetõ fordulatszám szempontjából)
elõnyös, ha a koszorú furat nélküli teli tárcsa, hiszen ekkor a maximális mechanikai
igénybevétel a felére csökken [40]. Ebbõl a szempontból tehát kétféle választás lehetséges,
alacsony fordulatszámú lendkerekes energiatárolóknál célszerûbb gyûrû alakú koszorút
alkalmazni a jelentõsen kisebb tömeg miatt, míg nagyfordulatszámú gépeknél célszerûbb a
teli tárcsa alkalmazása, még akkor is, ha a belsõ részek nincsenek mágnesesen igénybe véve.
Esetenként szükség lehet a 2.3.5 pontban bemutatott egyenszilárdságú profil alkalmazására
is.
A koszorú mágneses szempontból történõ méretezése során legfontosabb feladatunk a
vastagság meghatározása. Legegyszerûbb esetben a koszorú állandó vastagságú, ekkor
vastagsága ( ha ) a következõ módon számítható:
ha = φ p

1
Bk max li

=

Dπ Bm avg π
1 Bm avg
,
= (1 + a) Dk
2 p Bk max 4
p Bk max

(5-18)

ahol Bk max a koszorúban maximálisan megengedett indukció, a pedig az aktív rész belsõ
és külsõ átmérõjének aránya (1-nél mindig kisebb).
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A koszorú vastagsága mechanikai okok miatt változhat (pl. egyenszilárdságú profillal
rendelkezik), jó közelítéssel azonban ekkor is az átlagos koszorúvastagságnak a fenti képlettel
meghatározottnak kell lennie. A profil ugyanis az egyenletes mechanikai feszültségeloszlás
miatt nem változhat túl hirtelen, valamint nagy fordulatszámok esetén feltételezhetõ, hogy a
koszorú sugár irányú aktív mérete ( li ) nem túl hosszú, így a fluxus eloszlás is közel
egyenletes lesz a változó vastagság ellenére.
A koszorú a mágnesek közepénél elvékonyítható, és szélsõséges esetben szûkülõ,
háromszög keresztmetszetû rudakból is állhat. Ebben az esetben a koszorú indukció
mindenhol közel azonos értékû lesz, és a tömeg közel fele elhagyható. Ez utóbbi megoldás
azonban mind gyártástechnológiai, mind mechanikai szempontokból elõnytelen, ezért a
továbbiakban nem foglalkozom vele.
A koszorú tömege az átlagos vastagsággal (tetszõleges profil esetén, könnyítések és
központi furat nélkül):
π2
1 Bδ avg
(5-19)
mk =
ρDk3 (1 + a )
16
p Bk max
5.5.1.2 Mechanikai igénybevételek, határteljesítmény
Nagy fordulatszámok esetén a koszorúban ébredõ mechanikai feszültségeket is figyelembe
kell vennünk. Az alkalmazott lágyvasas anyag valójában egy fizikai korlátot szab a gépbõl
kivehetõ teljesítménynek, hiszen adott fordulatszám mellett a mechanikai igénybevételek
miatt a gép köbtartalma nem lehet akármekkora.
A következõkben elõször vizsgáljuk meg a legegyszerûbben gyártható állandó vastagságú
koszorút. Teli tárcsa esetén a maximális mechanikai feszültségek a tárcsa közepében
ébrednek, e pontban mind a sugárirányú, mind a tangenciális feszültség értéke egyezik. A
maximális egyenértékû feszültség ( σ max ) a Mohr-elmélet alapján:
σ max =

3 + ν 2 2 3 +ν 2 2 2
ρrk ω =
π ρDk f m ,
8
8

(5-20)

Ahol ν a Poisson-szám, rk a tárcsa külsõ sugara, ω a mechanikai szögsebesség és
f m = f / p az ennek megfelelõ mechanikai frekvencia. Adott anyag esetén (ν , ρ , σ max értéke
adott), a külsõ átmérõ kifejezhetõ a következõ módon:
Dk ≤

1
π

2 2
3 +ν

σ max 1
,
ρ fm

(5-21)

A jobb oldalon szereplõ érték tehát a külsõ átmérõ felsõ korlátja. Emellett figyelembe kell
venni a mágnesek által kifejtett erõket is, és méretezni kell a mágneseket tartó gyûrût is. A
gyûrû anyaga tetszõleges lehet (célszerû nem mágnesezhetõ anyagból készítni a szórás
csökkentése érdekében. Így feltételezhetõ, hogy a mechanikai korlátot nem a mágneseket
rögzítõ nagy fajlagos szakítószilárdságú gyûrû fogja jelenteni, hanem a koszorú anyaga,
amely nagy sûrûség értéke közepes szakítószilárdság értékkel párosul.
Ha behelyettesítjük (5-21) eredményét a teljesítményekre kapott (5-11) egyenletbe, akkor a
következõt kapjuk:
1 2 2
1
2
P = C (1 + a ) (1 − a )
8
 π 3 +ν

σ max
ρ

3

 1
 2 Bδ max A ,
 f
 m

(5-22)

Ennek alapján tehát az általam javasolt tárcsa konstrukcióból rögzített igénybevételek
mellett kivehetõ maximális teljesítmény (határteljesítmény) a mechanikai frekvencia
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négyzetével, és így a fordulatszám négyzetével is fordítottan arányos. (Ugyanez az arány
l
adódik hengeres gépekre is, ha az i viszony rögzített.)
D
A kapott eredmények tehát azt mutatják, hogy egy gép teljesítménysûrûsége (térfogatra
vetítve) a fordulatszámmal nõ, ugyanakkor a megvalósítható maximális egységteljesítmény a
fordulatszámmal négyzetesen csökken.
A mechanikai határteljesítmény azonban a géptervezõk túlnyomó többségét nem érinti,
mivel hagyományos dinamólemezbõl készült gépekre e korlátozás 3000/min-es
fordulatszámon még az ismertetett tárcsa konstrukció mellett is csak néhány MW teljesítmény
környékén jelent korlátot.
A jelenség további szemléletes igazolásához tekintsünk egy kész gépet. Ekkor valóban igaz
(feltételezve, hogy a szigetelés megfelelõ), hogy az kétszeres fordulatszámon kétszeres
teljesítmény leadására képes, hiszen az indukált feszültség a kétszeresére nõ. Ugyanakkor a
mechanikai igénybevételek a fordulatszám négyzetével nõnek, így az adott gépet kétszeres
sebességgel forgatva, annak forgórészében az eredetihez képest négyszer nagyobb mechanikai
feszültségek ébrednek. A gép mechanikai kihasználtsága a fordulatszámmal tehát arányaiban
jobban nõ, mint a villamos kihasználtság.
5.5.2 A mágnesek méretezése
5.5.2.1 Négyszögmezõs gépek
Négyszögmezõs gépek esetén a mágnes és a légrés állandó vastagságú, a kitöltést – ahogy
korábban már láttuk - a gép típusa részben megszabja. A beépített mágnes anyag
kihasználtságát a korábbiak szerint részben az áramszabályozás típusa határozza meg.
A korábbi eredmények azonban ideális mezõalakokra vonatkoztak, és a gép mágneses
körét, azaz azt, hogy az adott maximális indukciót milyen mennyiségû mágnessel állítjuk elõ,
semmiféle módon nem vették figyelembe. Egyszerûen csak feltételeztük, hogy azonos fluxus
elõállításához azonos mennyiségû mágnesre van szükség a különbözõ géptípusokat
összevetve.
A mágnesek méretezésekor Maxwell I. egyenletét kell felírnunk a gépben egy megfelelõen
kiválasztott zárt görbére, és természetesen figyelembe kell vennünk a fluxus megmaradás
törvényét is (Maxwell III. egyenlete).
Állandómágneses – ráadásul vasmentes állórésszel készülõ - géprõl lévén szó sajnos
különös tekintettel kell lennünk a szórási utakra. A mágnes ugyanis – ellentétben egy
gerjesztõ tekerccsel – a gerjesztést is változtatni fogja a mágneses kör függvényében, és a
szórás nem pusztán többlet fluxusként jelentkezik, hanem a hasznos fluxust csökkenti, hatása
tehát ebbõl a szempontból káros. Emiatt már az üresjárási feszültség számításakor is
ismernünk kell a szórási fluxust.
A szórás pontos számítása analitikusan igen nehéz feladat, még egyszerû geometriák
esetén is [61]. Ugyanakkor felhasználhatjuk azt, hogy a szórás a kettõs forgórészû tárcsa
konstrukciónál ugyanúgy a mágneses légrés és a pólusosztás arányától függ, mint ahogy egy
légréses vasmag esetében.
A 5-8. ábra mutatja a konstrukciónak a 2D-ban, a közepes átmérõ (D) mentén kiterített
metszetét, egy pólusra (két szemközti mágnespárra) vonatkozóan, 180•-os gépre. Az ábra az
adott esetre az erõvonalakat is mutatja (a koszorú ideális vasként szerepel, az ennek megfelelõ
Neumann peremfeltétel megadásával).
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5-8. ábra A keresztmetszet fõ méretei

Vezessünk be két arányszámot (pólusarány - a p ; mágnesarány - am ) a mágneses kör
jellemzésére a következõ módon:

ap =

2∆
hm
, am =
τp
hm + ∆

(5-23)

A következõkben bemutatom azt a számítási módszert, amellyel tetszõleges típusú
tárcsagépben számítható a beépítendõ mágnesek vastagsága, illetve fordítva adott mágnes
vastagság esetén számítható a légrésindukció az elõbbi két arányszám felhasználásával.
A gerjesztési törvény egy megfelelõen választott zárt görbére (pl. 5-8. ábra középsõ
függõleges vonala, a koszorúkban tetszõleges helyen, és a pólushatáron):
H m hm + H δ ∆ + H k lk = 0 ,

(5-24)

ahol H m a mágnes belsejében az átlagos mágneses térerõsség (negatív érték), hm a mágnes
vastagsága, H δ a mágneses légrésben az átlagos hasznos mágneses térerõsség, ∆ a mágneses
légrésre jutó hossz fele (az állórész és a kétoldali légrés teljes vastagságának fele), H k a
koszorúban az átlagos mágneses térerõsség, lk a zárt görbe koszorúra esõ szakaszának hossza.
Nagy légrésû géprõl lévén szó, ezt az utolsó tagot el is hanyagolhatjuk, a koszorú olyan
mértékû telítettsége, amely az eredményeket jelentõsen befolyásolná nehezen képzelhetõ el
tudatos tervezés esetén.
A mágnes átlagos térerõssége a mágnes átlagos indukciójából számítható, amihez a
mágnes fluxusának ismerete szükséges. A szórt fluxus és a teljes pólusfluxus (a mágnes
fluxusa) arányának ismeretében a hasznos fluxusból kifejezhetõ a mágnes fluxusa:
φ m= φh + φs ,

(5-25)

ahol φ m egy mágnes fluxusa (pólusfluxus), φh a hasznos fluxus, φs pedig a szórt fluxus.
Ha ismerjük a szórt fluxus és a pólusfluxus arányát ( s ), akkor:
φ m=

1
φh ,
1− s

Az egyenletet elosztva a mágnes felületével:
1
Bm=
Bδ ,
1− s

(5-26)

(5-27)
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a mágnes átlagos mágneses indukciója ( B m ) adódik. Ebbõl pedig számítható a mágnes
átlagos hosszegységre esõ gerjesztése (mágneses térerõsség) a permeabilitás és a remanens
indukció felhasználásával. Ritkaföldfém mágnesek esetében a lemágnesezési görbe lineáris,
ezért az átlagos mágneses térerõsség az átlagos indukcióból közvetlenül számítható. Ezzel:

H m=

1  1

Bδ − Br  ,

µ0 µ m  1 − s


(5-28)

A kapott eredményt behelyettesítve (5-24)-be adódik:

1  1
1

Bδ − Br  hm +
Bδ ∆ = 0 ,

µ0 µ m  1 − s
µ0


(5-29)

Ez az egyenlet már csak a hm -et tartalmazza ismeretlenként, a további mennyiségek vagy
anyagjellemzõk vagy pedig általunk felvett igénybevételek (tervezési paraméterek). A 2∆
mágneses légrés értéke az állórész vastagságától is függ, ez azonban, amint a késõbbiekben
látni fogjuk, a tervezési paraméterek alapján a mágneses körtõl függetlenül meghatározható.
Ha az indukció eloszlás a légrésben homogénnek tekinthetõ, és a szórás jelentéktelen, úgy
a kapott Bδ érték a korábbiakban szerepeltetett Bδ max értéknek felel meg (négyszögmezõs
gépekre), és (5-27)-nek megfelelõen két mágnes között ekkora a légrésben az indukció, máshol
pedig csak szórt illetve szóródó terek vannak. Ha a homogenitás nem áll fenn, úgy Bδ értéke
két mágnes közötti átlagos hasznos indukció értékének felel meg, eloszlása és maximuma
pedig csak pontos térszámítással határozható meg.
A szórási szám ( s ) értéke, ahogy már korábban említettem, két arányszámtól függ.
(5-29)-et elosztva ∆ -val az egyenletben megjelenik a mágnesarány, és így közvetlen
kapcsolatot teremthetünk a légrésindukció és a mágnes remanens indukciója között:
Bδ =

1− s
(1 − am ) µ Br ,
1 + (1 − s )
m rel
am

(5-30)

s meghatározása -amely mind a mágnesaránynak, mind pedig a pólusaránynak függvényecsak numerikus módon történhet, ám elegendõ a gyakorlatban elõforduló tartományát
vizsgálni az említett két aránynak, és így az összes lehetséges gép közül kereshetünk
optimálist valamilyen szempont alapján.
Az 5-9. ábra, 5-10. ábra, és 5-11. ábra a szórás ( s ) értékét mutatja különbözõ
póluskitöltésû elrendezésekre. Az eredmények egy általam végzett véges elemes analízis
eredményeként adódtak. A számításokat 2D-ben végeztem, ezt az eredmények
felhasználásakor fontos figyelembe venni. Ugyanakkor alapelvem az volt, hogy tárcsagéprõl
lévén szó, a tengely irányú méretek jóval kisebbek a sugárirányú méreteknél, így pl. az aktív
hosszhoz viszonyítva a fizikai légrés mérete legalább egy nagyságrenddel kisebb.
Amennyiben ez nem teljesül, úgy csak 3D-s analízissel lehet az alábbi görbeseregeket
elõállítani, és a lenti eredmények csak közelítésnek tekinthetõk.
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5-9. ábra 60•-os gép szórt fluxusának változása a pólusarány és a mágnesarány függvényében

5-10. ábra 120•-os gép szórt fluxusának változása a pólusarány és a mágnesarány függvényében
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5-11. ábra 180•-os gép szórt fluxusának változása a pólusarány és a mágnesarány függvényében

A görbék alapján tetszõleges arányokkal rendelkezõ gépre leolvasható a szórás aránya, és
számítható a légrésindukció.
A számításkor figyelembe kell azonban venni, hogy az indukció eloszlás valójában nem
homogén. Az eloszlás akkor tekinthetõ homogénnek, ha a mágnesek közötti térben az átlagos
és a maximális indukció eltérése kicsi. A véghatásoktól (külsõ és belsõ átmérõ) eltekintve, a
maximális légrésindukció a (5-30) egyenletbõl számítható s=0 helyettesítéssel.
5.5.2.2 Szinuszmezõs gépek
Szinuszmezõs gépek esetén a számítás jóval bonyolultabb, hiszen a mágnes vastagsága ekkor
nem szükségképpen állandó. Ugyanakkor a helyzet kedvezõbb abból a szempontból, hogy a
szinuszoshoz hasonló (sarkokon lekerekített trapéz alakú) fluxus eloszlás a szórás
következtében nagy légrés esetén szinte magától létrejön, anélkül, hogy a mágnesek állandó
vastagságán változtatnánk.
5.5.2.2.1 Szinuszmezõs gépek változó mágnes vastagsággal
Szinuszmezõs gép tervezése a mágnesek alakjának változtatásával nem könnyû feladat, és
igazán jól csak numerikusan végezhetõ el. Ha a légrés nagy, akkor már az a kérdés sem
egyértelmû, hogy mit nevezünk szinuszmezõs gépnek, hiszen a légrésen belül több helyen is
elõírhatunk szinuszmezõs eloszlást.
Amennyiben a mágneses légrés közepén, azaz az állórész közepén írjuk elõ a szinuszos
eloszlást, úgy az állórész tekercseivel teljesen kapcsolódó fluxus lesz szinuszos. A szórás
miatt azonban jelentõs részlegesen kapcsolódó fluxus is jelen lehet. Az 5-12. ábra egy változó
mágnes vastagsággal készült gép mezõeloszlását mutatja a mágneses légrésben. Látható, hogy
a szórt fluxus jelentõs része kapcsolódik részlegesen a tekercsekkel. Emiatt a vizsgált térrészt
célszerûbb a mágneses légrés alsó vagy felsõ negyedénél kijelölni, hiszen megközelítõleg itt
még jelen van az „átlagos” szórt fluxus is. A cél azonban természetesen az indukált feszültség
szinuszossága.
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5-12. ábra Változó mágnes vastagsággal tervezett gép véges elemes módszerrel számított mezõeloszlása

Szinuszos mezõeloszlás közelítésére többféle analitikus közelítõ módszer ismert pl. [75],
de olyat, amely a szórást is figyelembe veszi, nem találtam.
Közelítõ számításnál úgy járhatunk el, hogy a kerület mentén zárt görbéket veszünk fel,
mindegyikhez rendelünk egy megfelelõ szélességû fluxus csatornát, és a gerjesztési törvényt
valamint a fluxus megmaradás törvényét alkalmazva meghatározzuk a felvett helyeken a
szükséges mágnes vastagságot. Ehhez természetesen minden fluxus csatorna szórását ismerni
kellene, hogy tudjuk mekkora fluxust kell a csatornához tartozó mágnes résznek létrehoznia.
Ez nyilvánvalóan igen nehézkes számítási módszer.
Számíthatunk oly módon, hogy a szórást minden csatornában állandónak (a mágnes
minden pontjában a hasznos légrés indukció valahányszorosát állítja elõ) vagy akár nullának
vesszük, és így írjuk fel a megfelelõ egyenleteket.
Nagy légrésû géprõl lévén szó, elhanyagolva a tárcsákon esõ mágneses feszültséget, és
felhasználva a korábban levezetett (5-29) egyenletet, amelyet most vékony fluxus csövekre
alkalmazva a következõ egyenletet kapjuk:
−

1
µ0 µm



1
1
 Br −
Bδ ( x) hm ( x) +
Bδ ( x)∆( x) = 0 ,
1 − s ( x)
µ0



(5-31)

ahol x ∈ [0, τ p ] Ezzel elvben számítható a mágnes vastagságának szükséges eloszlása a
pólus mentén ( x függvényében). A korábban említettek szerint azonban hm (x ) mellett s(x)
is ismeretlen, ennek eloszlásához különféle elméletek kidolgozhatóak. A gyakorlatban,
hengeres és tárcsa gép tervezésénél is ez a módszer jól használhatónak bizonyult mind nulla
szórás, mind pedig állandó szórás figyelembe vételével. A szórás teljes elhanyagolása mellett
is ( s( x) ≡ 0 ) elég jól teljesül a szinuszos mezõeloszlás. Ezt igazolja az 5-14. ábra, amelyet az
általam analitikusan számított elrendezések véges elemes ellenõrzése alapján kaptam.
Numerikus módszerrõl lévén szó, a mágnes vastagságát egy pólus mentén 10 ponton
határoztam meg, 10 fluxuscsõre felírt egyenlet segítségével (Valójában 5-5 egyforma
eredményt adott a szimmetria miatt).
Az eddigieknek megfelelõen megvizsgáltam különféle pólus- és mágnes arányok mellett a
szórt fluxus arányát (5-13. ábra), illetve a torzítást is (fluxus térbeli eloszlásának eltérése a
szinuszostól) (5-14. ábra). A torzítási értékeket a következõ képlet alapján számoltam:
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∞

Tf =

∑ B 22i+1
i =1

B12

∞

, valamint Tv =

∑B
i =2

2

(5-32)
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78

A diagramokból látható, hogy a szinuszos mezõeloszlás viselkedése erõsen más jelleget
mutat, mint a négyszögmezõs. A szórás esetünkben kis pólusarányoknál jóval kisebb, mint a
négyszögmezõs esetben, ugyanakkor nagyobb pólusarányok esetében nagy mágnesarány
mellett sem csökken a szórás jelentõs mértékben.
Ez természetesen a mágnes alakjával tökéletesen magyarázható, ugyanis míg
négyszögmezõs esetben az 1-es mágnesarány ténylegesen azt jelentette, hogy a mágnesek
között nincs légrés, és így a szórás szinte nullára csökkent, a szinuszmezõs gépeknél ez a
mágnesarány érték is csak azt eredményezi, hogy a mágnesek egyetlen ponton összeérnek, és
a pólusszéleken továbbra is 0 vastagságúak. Emiatt még ekkor is jelentõs szórással
számolhatunk.
Ugyanakkor 0,1-nél kisebb értékû pólusarány vizsgálatára nem volt szükség, hiszen a
szórás abban a tartományban már szinte elhanyagolható, jelentõsen nem befolyásolja a gép
mûködését.
5.5.2.2.2 Szinuszmezõs gépek állandó mágnes vastagsággal
Éppen a szórás miatt találhatunk olyan mágnes és pólusarányt, állandó vastagságú mágnessel,
amelyek szinuszmezõs eloszláshoz vezetnek. A mágnes szélessége (póluskitöltés) a
felharmonikusok szempontjából 3 fázis esetén [74] szerint akkor ideális, ha a kitöltés közel
150•. Ez azonban ideális négyszög mezõalakra vonatkozik, ami esetünkben a szórás miatt
csak kis pólusarány értékek mellett áll fenn. Ideális négyszög alak esetében felharmonikusok
szempontjából az elõzõekben ismertetett különbözõ póluskitöltésû (60•-os, 120•-os és
180•-os) gépek ekvivalensek, azonban a szórás miatt a valóságban ez nem így alakul.
60•-os gép esetében a tér sosem lesz akárcsak közelítõen szinusz alakú, bármilyen
arányokat is választunk.
120•-os gép esetében a mágnesek széleinél a mágneses légrés közepén a hasznos indukció
mindig fele a maximális indukciónak, ami ideális szinuszos eloszlás mellett is fenn kell, hogy
álljon. Emellett található olyan pólusarány is (akár a mágnesarány késõbb bemutatandó
optimuma mellett is), ahol a mezõalak a szinuszhoz nagyon közel áll, igen kis felharmonikus
tartalommal. A probléma ugyanakkor ezzel a módszerrel az, hogy a mezõalak szempontjából
optimális arány mellett a mágnes fluxusának közel 65 %-a szórt fluxus, azaz a mágnesanyag
kihasználtsága rossz, és emiatt a gép kihasználtsága sem lesz jó, hiszen a nagy szórás miatt
még nagy remanens indukciójú mágnesanyag estén is viszonylag kicsi lesz a hasznos
légrésindukció.
180•-os póluskitöltésû gépek csak még nagyobb szórási arány mellett képesek szinuszos
mezõeloszlást létrehozni, így ezzel a megoldással - hasonlóan a szinuszos 60•-os géphez nem is érdemes foglalkozni.
A korábban említett közel 150• kvázi szinuszos eloszlás természetesen alkalmazható, és
nagyon szép szinuszos vonali feszültség alakokat lehet létrehozni. Az 5-2. táblázat közel
optimális mágnesarány mellett (lásd késõbb) különbözõ pólusarány értékekre mutatja a
légrésindukció harmonikusokat és torzítási tényezõt a 3. harmonikus figyelembe vételével
(fázisfeszültség) és anélkül (vonali feszültség). A táblázat utolsó oszlopa a végtelen
pólusosztású géphez képest (150• ideális négyszögmezõs) elérhetõ teljesítménysûrûséget
mutatja. A harmonikusok oszlopaiban szereplõ számok Teslában értendõek, azonban csak
adott tulajdonságú mágnes esetén egyeznek meg pontosan ezekkel az értékekkel, így inkább
az értékek egymáshoz való viszonya a fontos, nem pedig maga az abszolút érték.
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5-2. Táblázat A 150•-os gép légrésindukció harmonikusai és torzítása 0,5-ös mágnesarány és a pólusarány
különbözõ értékei mellett

A táblázat jól mutatja, hogy a szép szinuszos alakért szórással kell fizetnünk, ami
csökkenti a légrésindukciót és így a gép teljesítménysûrûségét is.
További probléma az, hogy ha ilyen módon, 150•-os mágnesekkel állítunk elõ szinuszos
feszültséget, akkor a beépített mágnes anyag mennyisége 30,8 %-kal több lesz, mint amennyi
változó légrés esetén kellene. Az alapharmonikus ugyan nagyobb lesz, mint az indukció
maximuma, azonban a fentinél kisebb mértékben (ideális 180•-os négyszög esetén is csak
27 %-kal nagyobb az alapharmonikus), így a mágnesek és a koszorú kihasználtsága romlik.
5.5.3 Az állórész méretezése
Az állórész méretezése tárcsamotor esetében az aktív hossz közepes átmérõjének, magának az
aktív hossznak és az állórész lemez vastagságának a meghatározását jelenti.
Ezek kiszámításához a gép kerületi áramát ( A ) - amelyet az aktív rész közepes átmérõjére
vonatkoztatok - meg kell választani, valamint ismernünk kell a tekercselés gyártástechnológia
korlátját, ami itt a kitöltési tényezõben (η ) jelentkezik, ezen felül pedig tudnunk kellene,
hogy mekkora maximális effektív áramsûrûséget engedhetünk meg a vezetõkben ( J Cu ). E
paraméterek meghatározásakor elõzetesen csak gyakorlati tapasztalatokra támaszkodhatunk,
utólagos ellenõrzésük szükséges (melegedés-számítás).
A kerületi áram definíció szerint a kerületen elhelyezett összes gerjesztés elosztva a
kerülettel, így:

A=

2mNI a eff
Dπ

(5-33)

Ezt azonban kifejezhetjük a kitöltési tényezõvel és az áramsûrûséggel is:
A = haηJ Cu ,

(5-34)

ahol ha az állórész tárcsa vastagsága. Az egyenletben a kitöltési tényezõ értékét, amely a
tárcsafelépítés miatt sugárirányban változik, a közepes átmérõn kell felvenni, mivel a kerületi
áram is erre az átmérõre vonatkozik. Átrendezve az egyenletet adódik az állórész tárcsa
vastagsága:

ha =

A
ηJ Cu

(5-35)

Ezzel pedig a mágneses légrés (egy pólusmágnes - feltételezve, hogy mindkét forgórész
tárcsán vannak mágnesek - csak a mágneses légrés felét gerjeszti):
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∆=

1 A
+δ
2 ηJ Cu

(5-36)

5.5.4 A teljesítmény térfogati optimalizálása
Az elõbbiek során bemutattam azokat az egyenleteket, amelyek a gép egyes részeinek
geometriáját meghatározzák. A legfontosabb egyenletek a teljesítményre és a mágnesek
vastagságára vonatkoznak.
A különbözõ mágneses elrendezésekkel épített gépek teljesítményére vonatkozó
egyenletek között csak egy állandóban volt különbség, egyébként a tervezési paraméterek
azonosak. Az (5-11) egyenletet itt megismételve:
1
2
P = C (1 + a ) (1 − a )Dk3 f m Bδ max A ,
8

(5-37)

A mágneses körre felírt egyenletben pedig szerepel Bδ és burkoltan am -ben A értéke is.
Itt megismételtem az (5-30) egyenletet.
Bδ =

1− s
Br
(
1 − am )
1 + (1 − s )
µ m rel
am

(5-38)

Célunk természetesen minél nagyobb teljesítmény elérése a lehetõ legkevesebb anyag és
hely felhasználásával.
Az idealizált géptípusok vizsgálatánál C értékeit már meghatároztuk. Az egyszerûsített
vizsgálatok alapján (azonos fluxushoz azonos mennyiségû mágnes, szórással nem
foglalkozva) forgó tömeg szempontjából egyértelmûen a 60•-os négyszögmezõs gép a
legjobb, térfogatra vetítve azonban a 180•-os négyszögmezõs gép az optimális, és a 60•-os
gép messze a legrosszabb. Mindkét szempontból jónak mondható a szinuszmezõs gép
(szinusz vagy négyszög alakú árammal) illetve a 120•-os négyszögmezõs gép delta
kapcsolásban. Ez utóbbit – ahogy már korábban is szerepelt - a valószínûsíthetõ nagy
tekercselési veszteségek miatt nem javasoltam.
Az (5-37)-ben az a -tól függõ tényezõk szorzatának van szélsõértéke, ami azonos
igénybevételek és teljesítmény esetére minimális aktív térfogatot eredményez. Ez az optimum
2
az a = 0,33 értéknél van, ekkor (1 + a ) (1 − a ) = 1,185 . A maximum azonban nem túl éles,

a = 0,6 esetén is még (1 + a ) (1 − a ) = 1,024 . Emiatt a értékének megválasztásakor az
állórész tekercsek lehetõ legjobb elhelyezését is jól figyelembe lehet venni.
A mágneses és villamos igénybevételekre jellemzõ Bδ max A szorzatnak is létezik
maximuma a korábban említett mágnes arány és pólusarány függvényében, rögzített
tárcsatávolság, mágnes anyag, áramsûrûség és kitöltési tényezõ esetén.
E maximum analitikusan csak akkor számítható, ha a szórt fluxus arányát a két korábbi
arányszám függvényében analitikusan ki tudjuk fejezni. Ennek híján azonban használhatók az
5-15. ábra-5-17. ábra, amelyek rendre 60•-os, 120•-os, 180•-os gépekre mutatják a Bδ max A
szorzat viszonylagos értékét az arányszámok különbözõ értékeire. A szorzat analitikusan a
következõképpen közelíthetõ a mágnesaránnyal:
2

Bδ A =

1− s
[dt (1 − am ) − 2δ ]ηJ Cu Br ,
(
1 − am )
1 + (1 − s )
µ m rel
am

(5-39)
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ahol d t a tárcsák távolsága az aktív résznél ( dt = 2 hm + 2δ + ha ). A fenti egyenlet alapján
analitikusan is kereshetõ maximum érték a szórás, a légrés és a mágnesanyag ismeretében.
(Az egyenletben Bδ szerepel, hiszen kis szórás esetén Bδ ≈ Bδ max , illetve négyszögmezõs
gépeknél a teljesítmény az áramvezetési tartománybeli Bδ átlag -tól függ, mivel az áram e
tartományban állandó. Bδ definíciója szerint éppen ez az érték.)
Amennyiben a szórás elhanyagolható, a képlet a következõ alakra írható át:

Bδ A =

(

)

am
(1 − am ) dt − 2δ * ηJ Cu Br ,
am + (1 − am )µm rel

(5-40)

ahol δ * egy fiktív légrés méret, melynek bevezetésével úgy tekintjük a gépet, mintha nem
lenne fizikai légrés, de a forgórész tárcsák távolsága csak d t − 2δ * lenne.
A fentiekbõl következõen:

δ* =

δ
,
1 − am

(5-41)

(5-42) alapján am optimuma analitikusan meghatározható. Ezt követõen természetesen
ellenõrizni kell, hogy a d t − 2δ * még pozitív-e. Ha nem, akkor a fizikai légrést
csökkentenünk kell, mert a választott nagy légrés miatt az optimális mágnesarány nem
valósítható meg. A gyakorlatban azonban nehezen képzelhetõ el, hogy a fizikai légrés a
tárcsák távolságának (a mágneseket is beleértve!) közel felét adja.
µ − µ mr
am
Az optimum, azaz
(1 − am ) maximuma: am , opt = mr
. A
am + (1 − am )µm rel
µ mr − 1
L’Hospital szabály segítségével belátható, hogy µ mr → 1 esetén a hányados 0,5-höz tart.
Az alábbi ábrákon a Bδ A szorzat alakulását mutatom be végeselemes számítások alapján.
A számítások során a légrés mérete a mágneses légrés kb. huszadrésze volt. (A különbözõ
számítások során nem egyforma légréssel számoltam, de a légrés mértéke megállapítható
abból, hogy nagy mágnesarányoknál a szorzat mikor csökken nullára.
Matematikailag a szórást is figyelembe vehetnénk (5-38) maximumának keresésekor,
azonban a mágnesarány és a szórás nem független egymástól, a kettõ közötti bonyolult
függvénykapcsolatot pedig csak a pólusarány felhasználásával lehetne felírni. Ezt nem
végeztem el. Ehelyett véges elemes módszerrel megvizsgáltam az átlagos indukció (szinuszos
esetben alapharmonikus maximális indukció) és a kerületi áram szorzatát különféle pólus- és
mágnesarány értékek mellett.
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5-15. ábra 60•-os gép Bδ A szorzatának alakulása a mágnesarány és a pólusarány különbözõ értékei mellett

5-16. ábra 120•-os gép Bδ A szorzatának alakulása a mágnesarány és a pólusarány különbözõ értékei mellett
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5-17. ábra 180•-os gép Bδ A szorzatának alakulása a mágnesarány és a pólusarány különbözõ értékei mellett

5-18. ábra Szinuszmezõs gép Bδ max A szorzatának alakulása a mágnesarány és a pólusarány különbözõ értékei
mellett

Az ábrákból látható, hogy az optimális mágnesarány 50 % körülinek adódik, ha a szórás
viszonylag kicsi, és a nagyobb értékek felé tolódik el, ha jelentõssé válik. Az eredmények
függetlenek a tárcsák távolságától, hiszen nagyobb légrés esetében is azonos arányszámok
azonos indukciót hoznak létre, csak a kerületi áram lesz nagyobb a vastagabb állórész tárcsa
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miatt. A Bδ max A szorzat maximuma így bár nagyobb lesz, de ugyanazoknál az
arányértékeknél fog jelentkezni.
Itt is megmutatkozik a tárcsagép azon sajátos tulajdonsága, hogy a kerületi áram függ a
tárcsák közötti légréstõl (ez határozza meg az állórész tárcsa vastagságát).
Az ábrákon az is jól látszik, hogy a pólusosztást a légréshez képest érdemes minél
nagyobbra választani. Ez természetes, hiszen a pólusok növelése a gép semmilyen villamos
vagy mágneses paraméterére nincs negatív hatással, ugyanakkor a szórt fluxust csökkenti.
Geometriai és gyártástechnológiai korlátai azonban vannak a pólusok méretének, befolyásolja
a gép tömegét mivel a koszorú vastagságát meghatározza. A nagy pólusosztás ezen felül
növeli a tekercselés inaktív részeinek hosszát, így rontja a gép hatásfokát nagyobb réz igény
és intenzívebb melegedés mellett.
Az ábrák alapján 120•-os gép esetében célszerû legalább a tárcsák közötti távolság
(mágnesek+légrés) legalább 3-szorosának, 180•-os és 60•-os gép esetében a tárcsák közötti
távolság legalább 4-6-szorosának választani a pólusosztást a közepes aktív átmérõn. Ekkor
legfeljebb kb. 10-12 %-ot veszítünk - a szórás miatt - a kivehetõ maximális teljesítménybõl a
szinte végtelen nagy pólusosztású (a tárcsák közötti távolság 100-szorosa) géphez képest.
Szinuszmezõs gép esetén a szórás jelentõsen kisebb az optimum környékén, és így a
mágnesek kihasználtsága is sokkal jobb, amennyiben változó mágnes alakot alkalmazunk.
Mezõalak szempontjából tehát a szinusz mezõ egyértelmûen elõnyös.
5.5.5 A külsõ és belsõ átmérõ arányának hatásai
(5-37) alapján a=1/3 adódik optimumnak a külsõ és belsõ átmérõk arányára nézve.
Ugyanakkor bemutattam, hogy (5-34) alapján a kerületi áramsûrûség függ a kitöltési
tényezõtõl. A továbbiakban azt vizsgálom, hogy ezen arányszámnak milyen hatása van a
kitöltési tényezõre, és lehet-e olyan optimumot találni, amely ezt is figyelembe veszi.
5.5.5.1 Huzaltekercselés
Elõször tekintsük a hagyományosan rézhuzallal tekercselt állórészt. Ebben az esetben a
tekercsoldalak szélessége sugárirányban sajnos nem változhat, így - mivel a tekercsoldalak a
külsõ átmérõ felé nem követik a szélesedõ geometriát – a kitöltési tényezõ sugárirányban
folyamatosan csökken.
Az állórész tárcsa tekercselésének az aktív rész belsõ átmérõjén van a legmagasabb
kitöltési tényezõje (a továbbiakban η 0 ). Ez az érték gyártástechnológia függõ, ugyanakkor
van elméleti maximuma is, ami a huzal profiljától függ. Pl. kör keresztmetszetû vezetõk
esetében ha azok pontosan egymás fölött és mellett helyezkednek el, úgy az elméleti
π
maximum . A gyakorlatban ennek az értéknek kb. 60 %-át lehet elérni kör keresztmetszetû
4
vezetõkkel, ami kb. 47 %-os kitöltést eredményez.
A belsõ sugáron vett kitöltési tényezõvel kifejezhetõ tárcsa közepes átmérõjén vett kitöltési
tényezõ (η ) - amit már korábban is felhasználtam a kerületi áram meghatározására -, és a
tárcsa átlagos kitöltési tényezõje (η avg )is.
η=

a
2a
1
η 0 valamint η avg =
ln  η 0 ,
1− a  a 
1+ a

(5-42)

Grafikonon ábrázolva a kapott a -tól függõ együtthatókat (relatív kitöltési tényezõk) a
következõt kapjuk:
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5-19. ábra A közepes sugáron érvényes és az átlagos relatív kitöltési tényezõk értékei

A maximum természetesen ott található, ahol a külsõ és a belsõ átmérõ megegyezik, hiszen
ilyenkor a kitöltés η 0 -lal egyezik meg. A görbék érdekessége, hogy az átlagos kitöltöttség
mindig jobb, mint a közepes átmérõ kitöltöttsége. A méretezés a korábbiak miatt
természetesen ez utóbbi alapján történik.
A teljesítmény (5-37) egyenletébe behelyettesítve a kerületi áramra felírt (5-34) egyenletet,
felhasználva a közepes átmérõre vonatkoztatott kitöltési tényezõ (5-42) szerinti kifejezését, a
következõt kapjuk:
1
P = C (1 + a )(1 − a )2aDk3 f m Bδ max haη0 J Cu ,
8

(5-43)

Az a -tól függõ tényezõket, azaz (1 + a )(1 − a )2 a -t ábrázolva a következõt kapjuk:
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5-20. ábra Az (1 + a )(1 − a )2a szorzat értéke
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3
≈ 0,58 -nál van, és ez azt jelenti, hogy az említett tekercselés mellett
3
létezik olyan elméleti teljesítmény maximum, amely a kitöltési tényezõt is figyelembe veszi.
Az (5-43) egyenlet tulajdonképpen a kerületi áram, mint igénybevétel helyett az
áramsûrûséget veszi figyelembe. A kitöltési tényezõ pedig, mint gyártástechnológia
paraméter, közvetlenül megjelenik az egyenletben.
Campbell [50] ugyanezt az optimumot találta meg. Más feltételezésekkel élt, azonban ezek
az én feltételezéseimmel egyenértékûek. Ahogyan én is, feltételezte, hogy az indukció a
véghatásoktól függetlennek tekinthetõ (sugárirányú szórás elhanyagolása). A kerületi áramot
a belsõ sugáron definiálta, hiszen a vezetõk számát a belsõ sugár határozza meg. Ezzel
egyenértékû az általam felvett, a belsõ sugár által megszabott kitöltési tényezõ A vezetõkben
folyó áramot függetlennek tételezte fel a gép méreteitõl, ezzel gyakorlatilag az áramsûrûséget
tekintette állandónak. Így tehát nem meglepõ, hogy vele azonos eredményre jutottam.
Mindazonáltal úgy gondolom, hogy az áramsûrûséggel (amely a kerületi áramhoz hasonlóan
igénybevétel) és a kitöltési tényezõvel (amely gyártástechnológiai korlát) egyszerûbb
számolni, mint a kerületi árammal és a vezetõszámmal, hiszen ez utóbbinak valójában nincs
közvetlen fizikai vagy gyártástechnológiai korlátja.
A maximum a =

5.5.6 Nyomtatott áramköri tekercselés
A rendelkezésre álló helyet sokkal jobban képes kihasználni a nyomtatott áramköri
tekercselés, amely - kis túlzással - bármilyen huzalozási geometriát lehetõvé tesz. Az aktív
tekercsoldalak így kifelé követhetik a tárcsa sugárirányú szélesedését, így ezzel az eljárással
készíthetõ el a legjobb tulajdonságú villamos gép. A réz átlagos kitöltési tényezõje elérheti a
60 %-ot, ami hagyományos gépek esetében is igen jó érték. Ugyanakkor a menetszám
növelése csak sokrétegû nyomtatott áramköri lemezzel valósítható meg, vagy nagy
fordulatszám esetén esetleg sok pólussal az egyes tekercsek sorba kötésével. Az eljárás
ugyanakkor jól automatizálható.
A tekercselés kitöltési tényezõje szintén független lesz a külsõ és belsõ átmérõk arányától.
A maximális teljesítményt eredményezõ optimum (rögzített kitöltési tényezõ, áramsûrûség és
légrésindukció értékek mellett) a külsõ és belsõ átmérõ arányát tekintve ekkor a korábban az
(5-37) egyenlet alapján meghatározható a = 0,33 érték.
Nagy hátránya ugyanakkor e megoldásnak, hogy a nyomtatott huzalok összesodrása nem
oldható meg, így a veszteségek extrém csökkentésére ebben az esetben nincs lehetõség.
5.5.7 A tekercselés kialakításának hatásai
5.5.7.1 A tekercsfejek és tekercsek elrendezése
Az eddigiekben a mágneses indukció nagyságának és eloszlásának vizsgálatával adtam meg
az adott aktív térfogat és igénybevételek mellett elérhetõ maximális teljesítményt különféle
mezõalakú gépekre. A ténylegesen leadható teljesítmény azonban nagyban függ a
tekercseléstõl is.
Az 5.1.2 részben áttekintettem a tekercselés kialakításának lehetõségeit. A továbbiakban a
trapéz alakú tekercsekkel foglalkozom, mivel ezzel érhetõ el a legnagyobb teljesítmény
sûrûség. Ilyen tekercsalak esetében vannak azonban további lehetõségek a tekercsek
elrendezésében, és a tekercsfejek kialakításának tekintetében. A tekercsszámtól függõen a
tekercsek elhelyezkedhetnek átlapoltan (a két alapvetõ változatot erre az esetre az 5-21. ábra
és az 5-22. ábra mutatja).
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5-21. ábra Tekercsfejek két síkban, egyréteges,
átlapolt tekercselés [51]

5-22. ábra Tekercsfejek egy síkban, kétréteges,
átlapolt tekercselés [76]

Amennyiben a tekercsek között nincs átlapolás, úgy a tekercsfejeket a tekercsekkel egy
síkban szokás elhelyezni. Ezt mutatja az 5-23. ábra.

5-23. ábra Tekercsfejek egy síkban, egyréteges, nem átlapolt tekercselés [77]

Az elõbbi megoldások közül lendkerekes energiatárolókban inkább az egysíkúak jönnek
szóba, hiszen a tekercsfejek behajtogatására nem nagyon van mód, hiszen a mágneseket a
mechanikai igénybevételek miatt jól meg kell támasztani, ami azt jelenti, hogy hely csak a
támasztógyûrûn kívül volna a tekercsfejeknek, ami jelentõs passzív hossznövekedést
eredményezne.
A kétréteges elrendezés mellett szól az, hogy a tekercsek kivezetéseit jobban el lehet
vezetni ebben az esetben. A tekercsek kialakítása során ugyanis az egyik vég mindig belülre
kerül, amit csak a tekercs fölött vagy alatt lehet elvezetni. Ez szükségtelenül növeli az állórész
vastagságát. Az egyréteges tekercsek mindig felbonthatók két villamosan 180•-ra eltolt
kétréteges tekercselésre, ahol az egyik rétegben a tekercsek csévélése fordított irányú. Ekkor a
belsõ tekercsvégek egy adott rétegbõl kihozhatóak a másik réteg két tekercse között, és így
értékes helyet spórolhatunk. Ezt a megoldást mutatja az 5-22. ábra, amelyen egy általam
tervezett 3,5 kW névleges teljesítményû tárcsagép állórészének mûgyantával kiöntött
tekercselése látható. Különösen nagy átmérõjû tekercselési huzal vagy fonat esetén célszerû
ezt a megoldást követni.
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A számítások során azonban ebbõl a felosztásból származó két réteget nem kezelem külön,
hiszen a mûködést ez a „konstrukciós trükk” nem befolyásolja. Így a továbbiakban a mûködés
leírása során átlapolás nélküli, egyréteges tekercseléssel számolok.
5.5.8 A tekercselési tényezõk meghatározása szinuszos esetben
Hagyományosan a tekercselési tényezõt az elosztási tényezõ, a húrtényezõ, és esetlegesen a
horony vagy pólusferdítésbõl adódó tényezõ szorzataként szokás meghatározni a fluxus
harmonikusaira vonatkozóan. A számítás alapja az egy fázishoz tartozó hornyokban indukált
menetfeszültségek fázishelyzetének és amplitúdójának meghatározása, majd ezek vektoriális
összegzése. A tekercselési tényezõ a vektoriális összeg abszolút értékének és a vektorok
abszolút értéke algebrai összegének hányadosa [78].
A tekercselési tényezõ ennek megfelelõen egy 1-nél kisebb vagy azzal egyenlõ szám.
Légréstekercselés (vasmentes állórész) esetén a fluxus fókuszálása, és így a tekercseken való
irányított átvezetésére nincs lehetõségünk. Emiatt a tekercselési tényezõ az ilyen
konstrukcióknál kiemelt jelentõséggel bír, és a tervezés jósága nagyban múlik azon, hogy
sikerül-e olyan pólusszám-tekercsszám kombinációt találni, melyekkel egyidejûleg egyhez
minél közelebbi tekercselési tényezõ érhetõ el, miközben a kitöltési tényezõ is a lehetõ
legnagyobb.
A teljességhez hozzá tartozik, hogy a forgórészen ugyan elhelyezhetõek lennének fluxus
koncentrátorok (pólussaru), de ezek többlet mechanikai igénybevételeket jelentenének az
amúgy is túlterhelt részeken, így hatékony megvalósítási módot itt valószínûleg nem
találhatunk. Alacsony fordulatszámok esetén természetesen nincs akadálya az ilyen
megvalósításnak. A továbbiakban ezt a lehetõséget nem vizsgáltam.
Esetünkben a felharmonikus tartalom és a szinuszosságra való törekvés nem jelentõs
(elsõsorban a szinuszosság miatt alkalmaznak hagyományos kialakítás esetén 1-nél kisebb
tekercselési tényezõjû megoldásokat), hiszen az energia-átalakító feszültségét közvetlenül a
változó frekvencia miatt nem lehet megfelelõen hasznosítani. Az egyenirányító pedig a
harmonikusok energiatartalmát is hasznosítani tudja megfelelõ kialakítás (pl. csillagponti
diódák) esetén. A csillagponti diódákat elterjedten használják a hagyományos körmös pólusú
jármûgenerátorok elektronikáiban [79].
5.5.8.1 A tekercsmodell
A vizsgálatokat a közepes átmérõn végeztem el. Ez a számításokban némi hibát okoz attól
függõen, hogy a belsõ és külsõ sugár mekkora, azonban ezzel a megoldással a hagyományos
eljárásokhoz hasonló módon lehet a tekercselést kezelni, és az eltéréseket késõbb egy erre
vonatkozó tekercselési tényezõben figyelembe lehet venni.
A feltételezett felépítést, és a késõbbiekben alkalmazott jelöléseket az 5-24. ábra és az
5-25. ábra mutatja.

5-24. ábra Tekercsek elhelyezése az állórészen 2
rétegben, nem átlapoltan

5-25. ábra Egyetlen tekercs metszete a közepes
átmérõn
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Az ábrán do a tekercsoldal szélesség, dt a tekercsszélesség, ltf ,idealizált pedig az idealizált
tekercsfejhossz. Mindhárom mennyiséget a közepes átmérõn, ívhosszokként értelmezem.
A vizsgálathoz a következõ arányszámokat vezettem be:
• Tekercsoldal tényezõ:

do
dt

ko :=
•

Tekercsszélesség tényezõ:

dt

kd :=
•

(5-44)

(5-45)

dt max

Tekercsfej tényezõ:
ktf :=

ltf ,valós

(5-46)

ltf ,idealizált

A tekercsek maximális szélessége a tekercsek számától ( nt ) és a közepes átmérõn vett
kerülettõl ( Dπ ) függ az alábbi módon:

dt , max =

Dπ
nt

(5-47)

Ezzel pedig:
kd =

nt dt
Dπ

(5-48)

5.5.9 A tekercsoldal szélességének hatásai a tekercselési tényezõre
A tekercsoldal szélessége vasmentes tekercselés esetén a több hatással is rendelkezik. A
tekercsoldalak által közrefogott fluxust tekintve a tekercsoldal szélessége lépésrövidítésként
jelenik meg. Ez kifejezhetõ a következõ módon:

s dt − do
=
τp
τp

(5-49)

Ezzel a húrtényezõ szinuszos esetre [78]:

 1 − ko π 

ξ h = sin d t


τ
2
p



(5-50)

A másik hatás a fázistolás, ami a tekercsoldalban elhelyezett vezetõk különbözõ
pozíciójából adódik. Ez egy elosztási tényezõ jellegû mennyiség, amelyet az egyértelmûség
kedvéért tekercsoldal tényezõnek hívok a továbbiakban. Ez szinuszos esetben [78]:
 d π
sin ko t 
 τp 2 
ξt =
d π
ko t
τp 2

(5-51)
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A fentiek tehát az egyes tekercsekre vonatkoznak. A hagyományos horonyközpontú
szemlélet helyett célszerûnek láttam a tekercselési tényezõket az egyes tekercsekre
meghatározni, és a továbbiakban a tekercseket kezelem úgy, mint a hagyományos elmélet a
hornyokat. Emiatt természetesen a fentiek mellé szükség van egy harmadik tekercselési
tényezõre, az elosztási tényezõre, amely a tekercsfeszültségek harmonikusainak vektoriális és
algebrai összegének hányadosából adódik, ugyanúgy mint hagyományos esetben a hornyok
esetében. Ez utóbbi tényezõ a pólusszám és a tekercsszám függvénye.
Amennyiben a pólusszám és a tekercsszám legnagyobb közös osztója o , akkor az nt
n
n
tekercsszám egy fázisra esõ t tekercseiben összesen t különbözõ fázisú feszültség
m
om
indukálódik (ezek mindegyikét egy-egy vektorral reprezentálhatjuk). (Az egymással
ellenfázisban indukálódó feszültségeket nem különböztetjük meg, mivel a tekercsvégek
n
felcserélésével ez megváltoztatható.) Az ilyen tekercselés egy q = t paraméterû,
om
hagyományos, egész horonyszámú tekercselésnek felel meg, így az elosztási tekercselési
tényezõ számítása [78] alapján:
 π 
sin

2m 

ξe =
 π 
nt
sin

om  2 qm 

(5-52)

A szimmetria feltétel esetünkben az, hogy minden fázisra azonos számú különbözõ fázisú
n
tekercs jusson, azaz t egész szám kell, hogy legyen. Amennyiben ez nem teljesül, úgy nem
om
készíthetõ el a szimmetrikus m fázisú tekercselés az adott elrendezésben.
Az eredõ tekercselési tényezõ az elõbbiek alapján tehát:

 d π
sin ko t  sin π 
 1 − ko π   τ p 2 
 2m 

ξ = ξ hξtξ e = sin dt

τ p 2  k d t π
 oπ 
nt


sin
o
τp 2
om  2 nt 

(5-53)

Ez az egyenlet már alkalmas arra, hogy különféle szempontból optimumokat keressünk.
Önmagában is érdemes olyan megoldásokat keresni, amelyek a tekercselési tényezõ
maximumát adják. Ezek eredményezik a maximális teljesítmény sûrûséget egy adott gép
esetén. Ugyanakkor célszerû lehet a bevezetett arányok felhasználásával kifejezni az
üresjárási és az üzemi veszteségeket is, hiszen ezek segítségével kereshetünk hatásfok
optimumot, illetve a legkisebb üresjárási veszteségeket eredményezõ, legnagyobb
teljesítménysûrûségû megoldást is kereshetjük. Ez utóbbi különösen fontos lehet lendkerekes
energiatárolás esetén.
5.5.10 A teljesítmény
A továbbiakban azt vizsgálom, hogy a gép teljesítményére és hatásfokára a bevezetett fenti
arányszámok és a tekercselési tényezõ milyen hatással vannak. Célom a probléma olyan
matematikai megfogalmazása, amely az igénybevételekre (kerületi áramsûrûség, felületi
áramsûrûség és a hasznos légrésindukció) vezeti vissza a teljesítményt és késõbb a
veszteségeket.
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A kerületi áram definíciója alapján ((5-13)-t itt megismételve):
I a ,eff =

DπA
,
2mN

(5-54)

Egyetlen tekercs esetén a rézhuzal keresztmetszete a közepes átmérõn a következõ
képlettel írható le:
Aréz , tek = 2d o haη

(5-55)

Felhasználva a korábban bevezetett ko tekercsoldal illetve kd tekercsszélesség tényezõt,
d o kifejezhetõ a következõképpen:

d o = ko kd

Dπ
nt

(5-56)

Ezzel az összes tekercsre jutó réz keresztmetszet a közepes átmérõn:

Aréz = nt 2ko k d

Dπ
haη = 2k o kdηDπha
nt

(5-57)

A teljes réz keresztmetszet szorozva az áramsûrûséggel megadja a teljes áramot, ami éppen
a kerületi áram kerületszerese:
Aréz J Cu = DπA

(5-58)

Innen a kerületi áram:
A = 2 ko k dηha J Cu

(5-59)

Ebbõl pedig a fázisáram:
I a = ko kdη

Dπ
ha J Cu
mN

(5-60)

Tekintsük most az indukált feszültséget:

U p ,eff = 2πξNfφ p

(5-61)

A pólusfluxus kifejezése szinuszos esetben:

φp =

2
Dπ
Bδ
li
π
2p

(5-62)

Ezzel az indukált feszültség:

U p ,eff = 2πξN

f
Bδ Dli
p

(5-63)

A fázisáram és az indukált feszültségbõl adódó látszólagos teljesítmény:

S = 2π 2 k o kdηξ

f 2
D li ha Bδ J Cu
p

(5-64)

Ezzel megkaptuk a teljesítménynek azt a képletét, amely részben már tartalmazza a
vizsgálni kívánt arányszámokat. Korábban láttuk azonban, hogy a tekercselési tényezõ is függ
ko értékétõl. Behelyettesítve (5-64)-be (5-53)-at:
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 d π
sin ko t  sin π 
 1 − ko π   τ p 2 
 2m  f D 2 l h B J

S = 2π 2 ko k dη sin d t
i a δ Cu


d
π
τp 2 k t
 oπ  p
nt


sin
o
τp 2
om  2nt 

A kifejezésben szereplõ

(5-65)

dt
arányt vizsgálva vegyük észre, hogy:
τp

Dπ
dt
2p
nt
=
= kd
Dπ
τp
nt
2p
kd

(5-66)

Ezzel a látszólagos teljesítmény:

2p π 

S = 2π 2 k o k dη sin  (1 − k o )k d
nt 2 



2p π 
 sin  π 
sin  k o k d
n
2

t

 2m 
2p π
 oπ
n
t
ko k d
sin 
nt 2
om
 2 nt

f 2
D li ha Bδ J Cu
 p



(5-67)

A látszólagos teljesítmény maximuma tehát - a bevezetett arányokat tekintve - a következõ
szorzat ( Ct ) maximumától függ:

2p π
 sin  π 
sin  ko k d

nt 2 
2p π 
 2m  ,

Ct = sin  (1 − ko )k d
2p π
nt 2 
 oπ 
nt


sin 
nt 2
om  2nt 

(5-68)

azaz
S = 2π 2 C t D 2 li ha η

f
Bδ J Cu
p

(5-69)

5-26. ábra A tekercsek elhelyezése felülnézetbõl huzaltekercselés esetén

Huzaltekercselés esetén - a tárcsa kialakítás miatt - a belsõ sugáron kisebb hely van a
tekercsoldalak számára, mint a közepes átmérõn (5-26. ábra). (Emiatt kd értéke a valóságban
nem érheti el az 1-et, hanem közelítõleg csak a következõ lehet:
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kd ,max ≈

1 + 3a
2(1 + a )

(5-70)

Ugyanígy ko sem érheti el a 0,5-öt, hanem közelítõleg csak a következõ lehet:
ko ,max ≈

2a
1 + 3a

(5-71)

A fenti képletek azt feltételezik, hogy a tekercsoldalak közepén elhelyezkedõ vezetõk
sugárirányúak. A közelítés abból adódik, hogy d o -t ívként értelmeztem. A belsõ átmérõn vett
do ,b ívhosszt, pedig azonosnak tekintettem a közepes átmérõn értelmezett do ívhosszal. A
levezetést a 6.5. mellékletben részleteztem.
A valóságban természetesen a tekercsoldalak szélessége állandó, nem az ívek. A
tekercsoldalak azonban a gyakorlatban a sugarakhoz képest kis méretûek, így a húr/ív viszony
jó közelítéssel 1.
Nyomtatott áramköri tekercselésnél a kifelé szélesedõ vezetõk miatt elvben ko = 0,5 és
kd = 1 is megvalósítható.
Keressük most Ct maximumát! A ko paraméter csak két tényezõben található meg.
Igazolható, hogy a maximum ezek szorzatára akkor adódik, ha ko = 0,5 . (A veszteségek
szempontjából ez, mint késõbb látni fogjuk, nem túl jó választás).
2p
A maximum keresése tovább egyszerûsödik, ha észrevesszük, hogy amennyiben a
nt
n
hányados állandó, úgy t hányados is állandó, hiszen o az elõbbi hányados legnagyobb
o
közös osztója.
A fentiek alapján tehát a következõ jelenthetõ ki a maximális teljesítmény szempontjából:
• ko és kd értékét minél nagyobbra érdemes választani, azaz akkora tekercseket kell
készíteni, amekkorák teljesen kitöltik a rendelkezésre álló helyet az aktív rész belsõ
sugarán (triviális)
• minden fázisszámra megadható egy legjobb pólusszám/tekercsszám arány, ami a
maximális elosztási tényezõt adja
Ezen állítások teljes körû ellenõrzése céljából a szélsõérték keresést - mivel ko és kd
alulról és felülrõl is korlátos, valamint p , o és nt nemnegatív egész számok – egy tartomány
viszonylag nagy felbontású vizsgálatával végeztem el ( ko és kd léptetése 0,01-es, az egész
paramétereké pedig 1-es lépésekben történt). A számítások során az elõbbi állításoknak
megfelelõ eredményeket kaptam.
A következõ ábrán a különbözõ fázisszámokra elérhetõ maximális Ct értékeket
ábrázoltam, az adott fázisszám esetében optimális pólusszám/fázisszám megadása mellett. Az
egyszerûbb ábrázolhatóság kedvéért a diagramon az nt/2p hányadost ábrázoltam, és az
oszlopok felett a legkisebb tekercs- illetve pólusszámokat eredményezõ egész értékeket is
feltûntettem.
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5-27. ábra Az optimális tekercsszám/pólusszám arány és Ct maximális értéke nem átlapolt, vasmentes állórész
tekercselésre ko=0,5 és kd=1 mellett

A maximális Ct értékek a 0,36 körüli 1 %-os sávon belül esnek a 4 fázisú eset kivételével,
ahol a maximum csak 0,353. Az nt/2p arány eközben 0,666-0,741 sávban mozgott.
A (5-68) képlet illetve a fenti ábra segítségével tehát meghatározható adott gép esetén a
specifikációnak megfelelõ optimális tekercs és pólusszám.
A következõ ábrán bemutatom, hogy a kd paraméter milyen hatással van az optimumra,
azaz a különbözõ fázisszámokhoz tartozó optimális nt/2p értékek mellett milyen Ct értékek
adódnak kd függvényében.
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5-28. ábra A maximálisan elérhetõ Ct érték ko függvényében, kd =1 értékre, különbözõ fázisszámok (m) mellett
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5-29. ábra A maximálisan elérhetõ Ct érték kd függvényében, ko =0,5 értékre, különbözõ fázisszámok (m) mellett

Az ábrákon látható, hogy az amúgy is igen kis értékû tekercselési tényezõ csökkenõ ko és
kd értékek mellett viszonylag gyorsan csökken. Ezt is figyelembe kell(ene) venni az aktív rész
külsõ és belsõ átmérõjének arányának megválasztásakor, hiszen (5-70) és (5-71) miatt
közvetlen összefüggés van a és a ko illetve kd értékekre megvalósítható maximumok között.
Helyettesítsük most be (5-67)-ba D-t, li-t és η -t a-val kifejezve ((5-10), (5-42),
felhasználásával), és emeljük ki az a-tól függõ tényezõket!
S=

2π 2
f
CS ( m,2 p , nt , a, ko , k d ) Dk3ha η0 Bδ J Cu ,
4
p

(5-72)

ahol

sin  ko kd

2p π 

C S = a(1 + a )(1 − a ) sin  (1 − ko )k d
2p
nt 2 

nt

2p π
 sin  π 
nt 2 
 2m  ,
π
 oπ 
nt

sin 
2
om  2nt 

(5-73)

Helyettesítsük be a geometria alapján maximálisan választható ko-t és kd-t (5-70) és (5-71)
alapján:
S=

2π 2 *
f
Ct ( m,2 p , nt , a ) Dk3ha η0 Bδ J Cu ,
4
p

(5-74)

ahol
 a 2p π
 sin  π 
sin 
  1 + 3a
a  2 p π   (1 + a ) nt 2 
 2m 

Ct* = a(1 + a )(1 − a ) sin  
−


2
p
π
 oπ
nt
  2(1 + a ) 1 + a  nt 2 
sin 
nt 2
om  2nt





(5-75)

96

E képlet segítségével kereshetünk olyan optimális értéket a külsõ és belsõ átmérõ arányára,
amely az aránynak a kitöltési tényezõre gyakorolt hatását is figyelembe veszi. Az
optimumkeresést most is teljes tartományok viszonylag nagyfelbontású végigpásztázásával
végeztem.
Eredményként most is a legelõnyösebb 2p/nt illetve a értékeket mutatom be a különbözõ
fázisszámokra.

*

5-30. ábra A maximálisan elérhetõ Ct tényezõ különbözõ fázisszámok (m) és a optimális értéke mellett,

Az optimumoknál a függvény azonban elég lapos, így azok helyétõl való kismértékû
eltérés nem okoz jelentõs romlást a teljesítmény sûrûségben.
Az a tényezõ optimális értéke a 0,640 körüli ±1 %-os sávba esik a jelölt 2p/nt arányszámok
esetén a vizsgált fázisszámokra. A Ct* tényezõ pedig ±0,4 %-os sávban mozog az
átlagértékhez (0,11855-höz) képest.
A korábbiak alapján Ct* = a(1 + a )(1 − a )Ct (a ) . Ct (a ) itt azt a Ct -nek megfelelõ függvényt
jelöli, melyben ko-t és kd-t a geometria (5-70) és (5-71) szerint korlátozza (huzaltekercselés).
Az elõbb kapott optimum, azaz a=0,640 és Ct* =0,119 mellett Ct (a ) max = 0 ,314 adódik. Ezt
összevetve a korábbi Ct max = 0 ,36 értékkel, jól látható, hogy nyomtatott áramköri
tekercseléssel kb. 15 %-kal magasabb teljesítmény érhetõ el csupán amiatt, hogy a vezetõk
szélesedhetnek a külsõ átmérõ felé.
5.5.11 A veszteségek figyelembe vétele, az optimális üzemi hatásfok
Az elõbbiekben láttuk, hogy a maximális teljesítménysûrûséget akkor érhetjük el, - a
tekercsszám és a pólusszám arányának megfelelõ megválasztása mellett – ha a rendelkezésre
álló állórész teret minél jobban kitölti a tekercselés. Ez, a most már triviálisnak tûnõ megoldás
azonban hatásfok szempontjából biztosan nem a legjobb, hiszen a tekercsek belsõ menetei
csak igen kis fluxussal kapcsolódnak, így hozzájárulások a teljesítményhez a bennük ébredõ
veszteségekhez képest csekély.
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5.5.11.1 A vezetési veszteségek
Vizsgáljuk meg az 5.1.3 szerinti „vezetési” veszteségeket a korábban bevezetett arányszámok
alapján. Feltételezhetjük, hogy a tekercsek egyes vezetõiben az áramsûrûség azonos, és
homogén eloszlású (szimmetrikus többfázisú tekercselés). Ekkor az egyetlen tekercsben
ébredõ veszteségek kifejezése:
2
2
Pv , tek = J Cu
ACu
ρ

lm
,
ACu

(5-76)

ahol ρ a tekercselési anyag fajlagos ellenállása, lm az átlagos menethossz, ACu a tekercs
vezetõinek összes keresztmetszete. Az összes tekercsre a kifejezés:
2
Pv = nt J Cu
ACu ρlm .

(5-77)

A menethossz közelítõ kifejezése az arányszámokkal:

lm = 2li + 2ltf = 2li + 2ktf (1 − ko )k d

Dπ
.
nt

(5-78)

ahol ltf az egy oldali tekercsfej átlagos hossza (fél belsõ és fél külsõ tekercsfejként
értendõ), ktf az (5-46) szerinti tekercsfej tényezõ, amely egy ismeretlen, technológia és

Dπ
pedig a közepes átmérõn vett ívhossz (idealizált
nt
tekercsfejhossz), amely egy tekercs egyik külsõ oldalától a másik belsõ oldaláig ér. (A
hosszabb külsõ és a rövidebb belsõ tekercsfej átlagos hosszaként adódó idealizált
tekercsfejhossz.
ACu kifejezése a korábban bevezetett arányszámokkal:
feszültségfüggõ arányszám, (1 − ko )k d

ACu = ko kd

Dπ
haη .
nt

(5-79)

Behelyettesítve (5-77)-ba (5-78)-et és (5-79)-at a következõ adódik:

Dπ 
2

Pv = J Cu
ηρko k d Dπha  2li + 2 ktf (1 − ko )k d
nt 


(5-80)

Ezzel a „vezetési” veszteség és a látszólagos teljesítmény aránya (fajlagos vezetési
veszteségek):

Dπ 
 2li + 2 ktf (1 − ko )k d
 ρJ Cu
nt 
Pv

=
S

2p π 
 sin π 
sin ko k d

nt 2 
2p π  
 2m 

sin (1 − k o )kd
2p π
nt 2 
 oπ
nt

sin
nt 2
om  2 nt

(5-81)

f
2π v Dli Bδ
p




Kifejezve li -t és D -t (5-10) szerint az a arányszámmal adódik:
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π
2ko k d 1 − a + ktf (1 − ko )k d (1 + a ) 
n
Pv
ρJ Cu
t 

=
f
S


2p π
v
Bδ Dk
 sin π 
sin ko kd
p
nt 2 

2 p π  
2m 


(1 + a )(1 − a ) sin (1 − ko )kd
2p
nt 2 
 oπ 
nt


sin
nt
om  2nt 

(5-82)

A fenti kifejezésbõl közvetlenül látható, hogy a külsõ átmérõ növelésével fordítottan
arányosan csökken a „vezetési” veszteség viszonylagos értéke. Az optimumot most is a
korábban alkalmazottak szerint találhatjuk meg, csak kissé nehezebb a dolgunk.
A konstansnak tekintett (igénybevétel és anyagjellemzõ) jellegû paraméterek ρ , J Cu ,
f v / p , Bδ , Dk . A változók most is m , 2 p , nt , a , kd , ko . A két utóbbi megvalósítható
maximuma a 6.5 mellékletben található levezetés szerint a -tól függ. kd és ko kölcsönösen
függ. Az eddigi optimalizálás során azonban már kiderült, hogy a tekercsek szélességének
csökkentése (lépésrövidítése) nem célszerû, így a következõ számítások során kd = k d ,max -ot
tételeztem fel, ahol az egyenlet jobb oldalán álló maximum a 6.5 melléklet szerint:

kd ,max =

2a
2a + ko − ako

(5-83)

Ezzel 5-re csökkent a független változók száma, és ko ,max számítása is egyszerûsödött. A
6.5 melléklet alapján, amennyiben kd = k d ,max , úgy
ko ∈ [ 0 ;

2a
].
1 + 3a

(5-84)

További nehézség az eddigiekhez képest az, hogy nt önmagában is szerepel. Emiatt a
korábbi optimális nt/2p arányok csak lokális szélsõértékeket fognak eredményezni. A
tekercsszám növekedésével a vezetési vesztségek csökkennek, ahogy ez az (5-80) kifejezésbõl
egyértelmûen kitûnik. Ennek fizikai oka az, hogy a tekercsszám növekedésével a
tekercsoldalak keresztmetszete egyre kisebb lesz, így a tekercsfejek sugárirányban egyre
kisebbek lesznek, miközben ugyanaz az áramsûrûség terheli õket. A kisebb keresztmetszet,
azaz kevesebb anyag, így az állandó igénybevételek mellett a vezetési veszteségek
csökkenését eredményezi.
Az üresjárási örvényáramú veszteségek (Pö ) ugyanakkor a tekercsszám növelésével nõnek,
hiszen az aktív hosszak összege növekszik, ezt majd késõbb részletesen vizsgálni fogjuk.
Az (5-82) alapján bevezethetõ a Cvv együttható, melynek nagysága az igénybevételektõl és
a mechanikai fordulatszámtól független, így jól tükrözi a tekercselés jóságát a vezetési
veszteségek szempontjából.

π
k o k d 1 − a + k tf (1 − k o )k d (1 + a ) 
nt 

Cvv =

2p π
 sin  π 
sin  k o k d
nt 2 

2p π 
 2m 

(1 + a )(1 − a )sin  (1 − ko )k d
2
p
n
2
 oπ
n

t

t
sin 
nt
om  2nt

(5-85)
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Az optimalizálás során azonban nem célszerû a fenti tényezõ minimumát keresni, hiszen a
veszteségek minimumát úgy szeretnénk elérni, hogy közben a gépbõl kivehetõ teljesítmény
maximális legyen. Emiatt célszerûbb a következõ függvény maximalizálása:
S
=
Pv
S

2π 2
f
CS Dk3 ha η0 Bδ J Cu
4
p
ρJ Cu
2Cvv
fv
Bδ Dk
p

(5-86)

Ezzel tulajdonképpen az egységnyi teljesítményre esõ veszteségarányt minimalizáljuk,
nem csupán a veszteség arányát. Az így kapott eredmények jó teljesítményû gépeket
eredményeznek alacsony veszteségek mellett. (Kezdetben próbálkoztam a Cvv tényezõ
közvetlen minimalizálásával is, ahogy azt a 6.7 mellékletben bemutatom, de ez nem vezetett
jó eredményre.)
Az (5-86) maximalizálásával kapott eredményeket 3 különbözõ fázisszámra és 4-4
pólusszámra, a pólusszámhoz tartozó optimális tekercsszámmal az 5-31. ábra mutatja.
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5-31. ábra A vezetési veszteségekre történõ optimalizálás eredményei

Az ábrán 12 oszlopcsoport látható, minden csoport egy adott fázisszám (m), pólusszám
(2p) és tekercsszám (nt) hármashoz tartozik. Minden oszlopcsoport mutatja a neki megfelelõ,
elõbbi paraméterhármashoz tartozó optimális a, ko, kd arányokat. Ezek közül mindegyikbõl
kettõ szerepel csoportonként. Az 1-es indexûek az optimális teljesítménysûrûséget
eredményezõ megoldást adják, míg a 2-es indexûek az (5-86)-nak megfelelõ optimumot
eredményezik.
Ezen oszlopok alapján látható, hogy a két különféle szempont alapján optimalizált gépek
arányaikban mennyiben térnek el.
Az oszlopcsoportok utolsó két oszlopa közül az elsõ (Cs vált) mutatja azt, hogy
amennyiben az (5-86)-nak megfelelõ optimumra törekszünk, úgy a maximálisan elérhetõ
teljesítmény mekkora részét kapjuk. Ez jellemzõen (átlag) 0,95 körüli érték, tehát az
optimalizálással kb. 5 %-kal kisebb lesz a kapott gép teljesítménysûrûsége.
Az utolsó oszlop azt mutatja, hogy ugyanebben az esetben az egységnyi látszólagos
teljesítményre esõ vezetési veszteségek mekkora részükre csökkennek. Jellemzõen (átlag) 0,9
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körüli értéket kapunk, azaz az egységnyi látszólagos teljesítményre esõ vezetési veszteségek
kb. 10 %-kal csökkennek.
Fontos megjegyezni, hogy a fentiek változatlan igénybevételek mellett érvényesek, és ezt
figyelembe véve jelentõsnek mondhatóak. Nyilvánvaló azonban, ahogyan a 6.7 mellékletben
is megmutattam, hogy a veszteségeket elsõsorban az igénybevételekkel lehet változtatni, ez a
fajta optimalizálás már csak a konstrukció finomhangolását jelenti.
5.5.11.2 Az örvényáramú veszteségek
Az örvényáramú veszteségek a vezetési veszteségekhez képest általában nem
elhanyagolhatóak a vasmentes állórész miatt. Egy [69]-ben bemutatott, több szempont alapján
is optimalizált, majd egy kísérleti változatban legyártott, 159 kW teljesítményû, vasmentes
állórésszel készített tárcsagép esetében az üresjárási örvényáramú veszteségek és a vezetési
veszteségek aránya ~1,00. Különösen fontos szerepe van e veszteségeknek akkor, ha a gép
idejének jelentõs részét üresjárásban tölti, ahogyan az például lendkerekes energiatárolók
esetében lenni szokott.
Az örvényáramú veszteségek számítása huzaltekercselés esetén, r sugarú, fonott
vezetõszálakra (részletes levezetés a 6.6 mellékletben) a következõ:

Pö
2π d v2 f 2 Bδ
≈
,
S
4 D f ξρJ Cu
p

(5-87)

ahol dv a vezetõszálak átmérõje. A gyakorlatban a fenti képlet akkor használható
viszonylag megbízhatóan, a tekercselésben nincsenek sem párhuzamos ágak, sem párhuzamos
szálak.
Párhuzamos ágak esetén a mindig jelen levõ aszimmetriák miatt a fentiekhez képest
jelentõs többlet veszteségek keletkezhetnek ([43], [51], 6.3 melléklet mérési eredményei).
Párhuzamos szálak esetén csak akkor nem keletkeznek többletveszteségek, ha a szálakat
megfelelõen összefonják. A fonás viszont lerontja a kitöltési tényezõt. Ez ugyan az
örvényáramú veszteségek arányát nem befolyásolja, de lerontja a gépbõl kivehetõ
teljesítményt. A cél pedig az, hogy minél nagyobb kivehetõ teljesítmény mellett legyen minél
kisebb veszteségünk.
Behelyettesítve (5-87)-be a tekercselési tényezõre kapott (5-53) kifejezést, valamit D-t
kifejezve a-val és Dk-val adódik:
Pö
2π
f d v2 Bδ ,
≈
Cvö
S
4
p Dk ρJ Cu

(5-88)

ahol
Cvö =

p2

2p π 
 sin  π 
sin  ko k d
n 2


 2m 
(1 + a ) sin (1 − k o )k d 2 p π   2 p tπ 
n
2
 oπ 
nt
t

 ko k d

sin 
nt 2
om  2nt 

(5-89)

A fenti kifejezésnek már lehet keresni a minimumát a korábbi módon, azonban - hasonlóan
a vezetési veszteségek esetéhez - nem érdemes erre a minimumra törekedni, hiszen pl.
triviálisan a = 0 esetén minimumot kapunk, miközben a kivehetõ teljesítmény is nulla lesz.
Emiatt célszerûbb a következõ függvény maximumát keresni:
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S
S2
=
≈
Pö
Pö
S

2π2
f
CS Dk3 ha η0 Bδ J Cu
CS Dk4 ha
4
p
2
=
π
η0 ρJ Cu
Cvö d v2
2π
f d v2 Bδ
Cvö
4
p Dk ρJ Cu

(5-90)

Ez a függvény maximális kivehetõ teljesítmény mellett minimális arányú örvényáramú
veszteségeket ad.
Az (5-90) maximalizálásával kapott eredményeket 3 különbözõ fázisszámra és 4-4
pólusszámra, a pólusszámhoz tartozó optimális tekercsszámmal az 5-32. ábra mutatja.
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5-32. ábra Az örvényáramú veszteségekre történõ optimalizálás eredményei

Az oszlopcsoportok most is különbözõ m, 2p, nt paraméterhármasok esetére mutatják az
eredményeket. Az elsõ hat oszlop itt is az arányszámok összehasonlítására ad lehetõséget.
Érdemes megjegyezni, hogy míg a vezetési veszteségek arányaikban akkor csökkentek, ha az
aktív hosszak növekedtek, az örvényáramú veszteségeknél ez fordítva van, hiszen a
tekercsfejekben ilyen veszteséget nem feltételeztük.
Az oszlopcsoportok utolsó két oszlopa közül az elsõ (Cs vált) mutatja azt, hogy
amennyiben az (5-90)-nek megfelelõ optimumra törekszünk, úgy a maximálisan elérhetõ
teljesítmény mekkora részét kapjuk. Ez jellemzõen (átlag) 0,93 körüli érték, tehát az
optimalizálással jellemzõen 7 %-kal kisebb lesz a kapott gép teljesítménysûrûsége.
Az utolsó oszlop azt mutatja, hogy ugyanebben az esetben az egységnyi látszólagos
teljesítményre esõ örvényáramú veszteségek mekkora részükre csökkennek. Jellemzõen
(átlag) 0,87 körüli értéket kapunk, azaz az egységnyi látszólagos teljesítményre esõ
örvényáramú veszteségek kb. 13 %-kal csökkennek.
A fentiek változatlan igénybevételek mellett érvényesek, és ezt figyelembe véve igen
jelentõsnek mondhatóak. Itt is fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a veszteségeket
elsõsorban az igénybevételekkel, és ebben az esetben a huzalátmérõvel lehet változtatni, az itt
bemutatott optimalizálás már csak a konstrukció finomhangolását jelenti.
Az örvényáramú veszteségek a pólusszám négyzetével arányosak állandó fordulatszám
mellett, így ebbõl a szempontból mindenképpen a lehetõ legkevesebb pólusra kell törekedni.
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A kétpólusú megoldások igen kis teljesítménysûrûséget eredményeznek, de 4 illetve 8
pólussal már a mehetõ legjobb teljesítménysûrûség érték 90 %-a megvalósítható, így ezeknél
nagyobb pólusszámok alkalmazása csak különleges esetben lehet indokolt.
5.5.11.3 Az huzalméret megválasztása
Megmutattam, hogy az örvényáramú veszteségek a szálátmérõ második hatványával
arányosak, és az egységnyi látszólagos teljesítményre esõ örvényáramú veszteségek is a
szálátmérõ négyzetével arányosak. Kézenfekvõ tehát minél vékonyabb szálakból álló
vezetõkkel (Litze huzallal) tekercselni a gépünket. Ez azonban hátrányokkal is jár.
Néhány Litze huzal (Elektrisola) kitöltési tényezõjét mutatja az 5-33. ábra (gyári adatok
felhasználásával). Az ábrán különbözõ szálátmérõjû szálakkal készült különbözõ vezetõk
kitöltési értékeit tûntettem fel. Az azonos átmérõjû szálakból készített vezetõ csoportokra
megadtam az elõforduló szálszám minimumát és maximumát is. (Pl. 0,03-as átmérõjû
szálakkal készítenek 5 db szálból álló vezetõt és 800 db szálból álló vezetõt is. A 0,03-as
abcissza értékhez tartozó pontsor a közbensõ szálszámokkal készített vezetõk kitöltési
tényezõjét is mutatja, a pontok száma a kereskedelmi forgalomban kínált huzalok választékára
utal.)

5-33. ábra Litze huzalok kitöltési tényezõi a szálátmérõ és a szálak számának függvényében

Az én esetemben azonban a konstrukció célja éppen az, hogy az örvényáramú
veszteségeket szorítsam le, úgy, hogy az a csapágyazás veszteségeivel essen egy
nagyságrendbe.
Az azonos (1 mm2) huzalátmérõt eredményezõ, különféle szálakból készült huzalokkal
tekecselt gépek legfõbb tulajdonságait, és a huzalok tulajdonságait mutatja be az 5-34. ábra.
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5-34. ábra Litze huzalok kitöltési tényezõi a szálátmérõ és a szálak számának függvényében

A fenti ábra oszlopcsoportjai alatt jelöltem, hogy milyen átmérõjû [mm] szálakkal készült
huzalról van szó, és hány darabból áll az 1 mm2 keresztmetszetet eredményezõ köteg. Az
oszlopcsoportok elsõ oszlopa az adott huzal kitöltési tényezõjét mutatja, a második oszlop az
e huzallal tekercselt gépbõl kivehetõ teljesítmény arányát mutatja az egyetlen szállal
tekercselt géphez képest (utolsó oszlop, referenciagép). A harmadik oszlop az örvényáramú
veszteségek arányát mutatja a referenciagéphez képest, A negyedik oszlop szintén e
veszteségek arányát mutatja, de egységnyi látszólagos teljesítményre vetítve, az ötödik oszlop
pedig még ez utóbbit is egységnyi látszólagos teljesítményre vetíti, ahogy azt az optimalizálás
során is tettem.
Az ábrából egyértelmûen látszik, hogy amennyiben az örvényáramú veszteségek bármi
áron történõ minimalizálása a cél, úgy a vizsgált tartományon belül a legkisebb átmérõjû
szállal készített huzalt kell alkalmazni, hiszen így e veszteségek a referencia géphez képest
kb. 1000-ed részükre csökkennek, miközben a teljesítménysûrûség csak 70 %-kal csökken.
A huzal kiválasztás során általánosan a gyakorlatban úgy kell eljárni, hogy az örvényáramú
veszteségek a többi üresjárási veszteség nagyságrendjébe essenek.
5.5.11.4 Az optimális üzemi hatásfok
Az eddigiekben bemutattam, hogy milyen eszközeink vannak a vezetési illetve örvényáramú
veszteségek csökkentésére, és azokat hogyan kell alkalmazni. Az optimális üzemi hatásfokra
(minimális veszteségekre) ezek együttes figyelembevételével lehet törekedni, de csak akkor,
ha már az igénybevételek, és a gép üzemeltetésének módja (mennyi idõt tölt üresjárásban,
mennyit névleges terhelésben, stb.) ismertek. A bemutatott, és optimalizáláshoz felhasznált
Cvö és Cvv ugyanis arányosak az egyes veszteségkomponensekkel, de azt, hogy melyik a
domináns, azt az igénybevételek az üzemeltetés módja és a geometria együtt döntik el, így
általános együttes optimum rájuk nem adható. Noha elsõre értelmesnek tûnik a összegük
minimalizálása ez az igénybevételek nélkül teljesen értelmetlen eredményre vezet.
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5.6 Veszteségek és hûtés
Az eddigiekben a gép optimalizálásához szükséges legtöbb paraméter (optimális mágnes
kitöltés, légrés és pólus aránya és ezzel tulajdonképpen adott teljesítmény mellett az optimális
légrésindukció, az aktív hossz optimális belsõ és külsõ átmérõinek aránya, a pólusszám)
meghatározását már ismertettem. Eddig a gép hûtését nem kellett figyelembe venni, a kerületi
áram vagy az áramsûrûség mindenhol csak paraméterként szerepelt, konkrét értékek nélkül. A
továbbiakban azonban ennek meghatározásához tekintsük át a keletkezõ veszteségeket, és a
hûtés lehetséges módjait.
5.6.1 A vasveszteség
Tételezzük fel, hogy az adott gép mvas tömegû vasat tartalmaz, amelyben a veszteségek
keletkeznek.
A vasveszteség a következõ módon számítható [78]:

f2
f  B 2 ( x, y, z )
Pvas =  vö ⋅ 2 + vh ⋅  ∫
dV ,
f0
f 0 V
B02


(5-91)

ahol vö , a vasanyag örvényáramú veszteségi száma, vh a vasanyag hiszterézis veszteségi
száma, f 0 és B0 a frekvencia és indukció vonatkoztatási egysége, amelyekre a veszteségi
számok ismertek, V pedig a vas térfogata, amelyre az integrálást el kell végezni, hiszen az
indukció amplitúdója a gép egyes pontjaiban más és más lehet. (A négyzetes összefüggés az
indukció esetében csak közelítõleg teljesül, a magyar tervezési módszerek azonban szinte
kizárólag így számolnak. Külföldi irodalomban elõfordul 2-nél nagyobb is és kisebb kitevõ is
1,7-2,3 között természetesen anyagtól függõen.)
Az örvényáramú és hiszterézis veszteségek minden esetben fellépnek –legalábbis
terheléskor -, hiszen az armatúra sohasem képes tökéletes forgó mezõt elõállítani.
Kettõs forgórésszel és vasmentes állórésszel a tényleges vasveszteség azonban szinte
nullára csökkenthetõ mivel a forgórész vas olyan messze helyezkedik el az armatúra
vezetõktõl, hogy az armatúra mezõ nem képes jelentõsen megváltozatni a vasban a mágneses
indukciót.
A veszteségek jó része így fõként a mágnesekben keletkezik. A mágnesekben hiszterézis
veszteség gyakorlatilag nincs, örvényáramú veszteség létrejöhet, de a porkohászati úton
készült ritkaföldfém mágnesek fajlagos ellenállása viszonylag magas (kb. 1,2·10-6 •m). A
várható veszteségek így olyan kicsik, hogy az üzemi veszteségekhez képest elhanyagolhatóak.
Üresjárásban – amikor igen kis veszteségértékek is kritikusak - a vasmentes állórész miatt
egyáltalán nem várható ilyenfajta veszteség, hiszen gyakorlatilag nincs armatúramezõ.
5.6.2 A rézveszteség
5.6.2.1 Az üresjárási rézveszteség
Légréstekercselés esetén az állórész vezetõi közvetlenül a forgó mágneses térben foglalnak
helyet, mivel nincsenek fogak, amelyek elvezetnék a fluxust a réz vezetõkkel párhuzamosan.
Emiatt komoly örvényáramú veszteségekre lehet számítani, ami még különlegesen vékony
huzallal készített konstrukció esetén is nehezen csökkenthetõ a csapágyveszteségek
nagyságrendjébe.
Tekintsünk egy egyszerû modellt, amelyben egy vezetõ homogén forgó mágneses
mezõnek van kitéve (a forgástengely párhuzamos a vezetõvel, az indukció pedig merõleges
rá), és feltételezzük, hogy a vezetõkben keletkezõ örvényáramok a külsõ mágneses teret nem
változtatják meg jelentõsen. Ekkor [80] szerint az egységnyi hosszban ébredõ veszteség az
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(5-92) képlettel számolható, ahol σ a réz vezetõképessége, ω a mezõ váltakozásának
körfrekvenciája, B az indukció nagysága, r pedig a vezetõ sugara.

p0 =

πσω 2 B 2 r 4
4

(5-92)

A valóságban ennél kisebb veszteséget kapunk, mivel a szomszédos vezetõk árnyékoló
hatása a teret megváltoztatja. Ezt a változást azonban analitikusan a légréstekercselés egészére
nem tudom kifejezni, így a fenti – az irodalomban is széles körben használt - közelítéssel
számolok tovább, ami tehát az üresjárási réz veszteségnek azt a felsõ határát jelenti, aminél a
gyakorlatban jelentkezõ veszteség biztosan kisebb. (Egyetlen rézvezetõre a korrekciós
tényezõ Bessel-függvények segítségével meghatározható, és így vezetõnként külön-külön
figyelembe vehetõ analitikusan is a külsõ tér megváltozásának a hatása. Azonban
feltételezhetõ, hogy az egyes vezetõk olyan vékonyak, hogy önmagában a bennük keletkezõ
örvényáram a külsõ teret nem változtatja meg, együttes hatásuk azonban jelentõs lehet.)
A fenti képletet elsõsorban a pólusszám és a huzalátmérõ meghatározására lehet
felhasználni. Egy szupravezetõs csapágyazású, lendkerekes energiatárolás céljára tervezett
gép esetében a huzalátmérõt úgy kell megválasztani, hogy az üresjárási veszteségek legfeljebb
a csapágyveszteségek nagyságrendjébe essenek. Ha a tekercselés geometriája ismert, akkor az
aktív hossz alapján felírható a megengedhetõ veszteségi teljesítmény, és ebbõl
meghatározható a szükséges szálátmérõ. A szálátmérõ csökkenésével a huzalok kitöltési
tényezõje erõsen csökken, amit szintén figyelembe kell venni a tervezéskor.
5.6.3 A hûtés
Szupravezetõs csapágyazású lendkerekes energiatárolók energia-átalakítója mindenképpen
különleges hûtést igényel, mivel zárt térben, vákuumban mûködik.
Az álló- és forgórészek hûtése vákuumban is a szokásos 3 féle módon történhet
(hõátadással, hõvezetéssel és hõsugárzással), azonban ezeknek az aránya a légköri nyomáshoz
képest jelentõsen megváltozik.
5.6.3.1 Hõátadás
A hõátadás a sûrûséggel arányos, így vákuumban több nagyságrenddel kisebb lesz, mint
légköri nyomáson, a vákuum nagyságával arányosan. Ezzel a jelenséggel így nem is érdemes
számolni.
Ugyanakkor zárt rendszerben igen jó hûtést biztosíthatunk az állórésznek úgy, hogy a
tekercsfejeket hûtjük közvetve vagy akár közvetlenül. Ha a külsõ tekercsfejeket sikerül
állandó hõmérsékleten tartanunk, akkor közelítõleg kiszámíthatjuk adott aktív külsõ átmérõ
esetében a maximálisan megengedhetõ áramsûrûséget a belsõ tekercsfej maximálisan
megengedhetõ hõmérséklete alapján, a következõ módon:
Az ismert állandó hõmérsékleten tartott külsõ tekercsfej és a legmelegebb pont (belsõ
tekercsfej közepe) közötti termikus ellenállás:
Rt (T ) =

1  li
l

+ b
λCu (T )  ACu 2 ACu


 ,


(5-93)

ahol λCu (T ) a réz hõvezetõ képessége (hõmérsékletfüggõ!), li az aktív-, lb a belsõ
tekercsfej hossz, ACu a réz keresztmetszete (teljesen mindegy, hogy egy szál vagy egy teljes
tekercsoldal keresztmetszetét vesszük).
Az e részben egy kis vezetõhosszban keletkezõ hõteljesítmény:
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 dr
dP (T ) = J Cu2 ACu2 ρ Cu (T )
 ACu


 ,


(5-94)

ahol ρ Cu (T ) a réz fajlagos ellenállása (hõmérsékletfüggõ!) Minden kis rész
teljesítményének a tõle a hûtött részig vezetõ úton kell átáramlania, így egy kis rész által
végigjárt hõellenállás:
r

1
dr
,
λ (T ) ACu
0 Cu

Rt (r ) = ∫

(5-95)

Ezzel pedig a maximális hõmérsékletemelkedés:

∆T =

li + 0.5lb

∫
0

r 1
dr  dr
J Cu2 ACu2 ρCu (T ) ∫

 0 λCu (T ) ACu  ACu

(5-96)

Az integrálást elvégezve a következõt kapjuk:

(l + 0.5lb )
1 2
J Cu ρ Cu i
λCu
2

2

∆T =

(5-97)

Az egyszerûség kedvéért λCu és ρ Cu értékét állandónak vettem. Ekkor a hõmérséklet
parabolikusan emelkedik. Az átlaghõmérséklet így:
Tavg =

Tb3 − Tk3
,
3(Tb − Tk )

(5-98)

ahol Tb = Tk + ∆T a belsõ tekercsfejek maximális hõmérséklete, Tk pedig a külsõ (hûtött)
tekercsfejek hõmérséklete. Tb az alkalmazni kívánt szigetelési hõosztály alapján elõre
felvehetõ (pl. 150 •C). Tk hõmérsékletét a hûtõrendszer hõleadó képessége és a felületi
hõátadás határozza meg. A két hõmérséklet ismeretében az átlag már számítható, és λCu
illetve ρ Cu értékét az átlaghõmérsékletnek megfelelõen célszerû felvenni.
(5-10) és (5-98) felhasználásával:

 1 − a aπ  1 π  
ρ
∆T = Cu J Cu2 Dk2 
+
1 −

λCu
4 p  m 2 p  
 4

2

(5-99)

A vázolt hûtési mód mellett tehát a külsõ átmérõ, a pólus és fázisszám valamint a
szigetelési osztály ismeretében adott külsõ átmérõhöz meghatározható a maximálisan
megengedhetõ áramsûrûség.
Ezt behelyettesítve a teljesítményre kapott (5-43) egyenletbe:
1
2a(1 + a )(1 − a )
ρ Cu
P= C
Dk2 f m Bδ max haη 0
∆T ,
8  1 − a aπ 
λ


1 π
Cu


 4 + 4 p 1 − m 2 p  




(5-100)
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5-35. ábra A teljesítmény változása a különbözõ értékei mellett, 3 fázisú esetre

Az 5-35. ábra mutatja az (5-100) egyenlet alapján az a paramétert tartalmazó tényezõk
szorzatára kapott értékeket. A diagramokról leolvasható, hogy a vázolt hûtési rendszer esetén
a belsõ és a külsõ átmérõ aránya mit jelent a teljesítményre nézve. A korábbiakhoz képest az
arány a gyakorlatban fontos sokpólusú elrendezések esetében megnõ. A korábbi a ≈ 0,58
érték a 4-10 pólusú elrendezések esetében közel optimális.
Természetesen ismét elmondhatjuk, hogy a pólusszám növelése adott a érték mellett
minden esetben a teljesítmény növekedését eredményezi (feltéve, hogy a szórás nem változik,
hiszen ezt ez a diagram nem veszi figyelembe).
A fázisszám növelésének a hatása szinte elhanyagolható, és nem szabad elfelejteni, hogy a
diagram csak azért függ a fázisszámtól, mert a belsõ tekercsfej hossza is függ ettõl.
A fenti eljárásban természetesen bonyolultabb hõmérsékleti modellek is használhatók, így
például ha a hõvezetõ képesség hõmérsékletfüggését elhanyagoljuk (100 fok hõmérséklet
emelkedés ezt kb. 1,5-2 %-kal változatja meg), de a villamos vezetés hõmérsékletfüggését
figyelembe vesszük, akkor a hõmérsékleteloszlás a huzalban a következõ képlettel
számolható.

ρ
T ( r ) =  Tk − T0 + 0
αv


1

1

 2αv J Cu λCu r
ρ
e
+ T0 − 0
αv

2

2

(5-101)

Ebben az esetben a vezetõ fajlagos villamos ellenállásának leírása:
ρ Cu (T ) = ρ 0 + α v (T − T0 ) ,

(5-102)

ahol ρ 0 a T0 hõmérsékletre vonatkozó fajlagos vezetõképesség.
Ebben az esetben a hõmérséklet emelkedés:
1

1  1

1 π 

π


ρ  2 α v J Cu λCu  2  1− m 2 p  aDk 2 p +
∆T = T (li + 0.5lb ) =  Tk − T0 + 0 e
αv 

2

1− a 
Dk 
2


2

+ T0 −

ρ0
αv

(5-103)
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A fenti képlet (5-99)-hez hasonlóan kapcsolatot teremt a külsõ átmérõ és a maximálisan
megengedhetõ áramsûrûség között. Ebben az esetben is a maximumok hasonló „a” értékeknél
lesznek, és a pólusszám növekedésével a maximumok nõnek. Az eredményeket az 5-36. ábra
mutatja.
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5-36. ábra A teljesítmény változása a különbözõ értékei mellett, 3 fázisú esetre

Ahogy azt vártuk, az ellenállás hõmérséklet függésének figyelembe vétele a nagyobb „a”
értékek felé tolta a görbék maximumát, azaz kisebb li/D arány az ideális az intenzívebb
melegedés miatt. (A tényezõk abszolút értékei nem hasonlíthatóak össze, mivel a képletekben
más-más mennyiségek szerepelnek, így pl. a teljesítmény képletében az (5-103) szerinti
esetben szerepel α v is!)
5.6.3.2 Hõvezetés
A hõvezetés elsõ olvasatra talán meglepõ módon nem függ a nyomástól egészen addig, amíg a
részecskék átlagos szabad úthosszát már nem a nyomás, hanem a vákuumtér geometriája
korlátozza. A levegõ hõvezetése azonban rosszabb, mint a legjobb hõszigetelõé, így ezzel a
forgórész hûtésénél csak abban az esetben számolhatunk, ha a szupravezetõ a mágneshez igen
közel helyezkedik el.
Ez azonban kifejezetten káros lenne a rendszer összhatásfokára nézve, és hõtágulásból
származó jelentõs mechanikai igénybevételeket is támaszthatna a lendkerékkel vagy a
motor-generátor egységgel szemben, így ezzel a hûtési móddal nem számolunk.
5.6.3.3 Hõsugárzás
Csak nagy hõmérsékletkülönbségek esetén hatékony, így számottevõ hûtést nem lehet vele
elérni.
A gép szupravezetõn vagy folyékony nitrogén hõmérsékleten lévõ tömbökön keresztül
sugárzással történõ hûtése gazdasági és mûszaki okok miatt lehetõségként fel sem merül.
A szupravezetõ esetében a cél a minél alacsonyabb hõmérséklet tartása. Hûtõgépen
keresztül kivinni a teljesítményt pedig igen drága, 1 W eltávolításához folyékony nitrogén
hõmérsékleten 10-20 W hûtõteljesítményre van szükség.
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5.7 Mérési eredmények
A fent leírtak gyakorlati vizsgálatához több tárcsagépet is terveztem, és mértem a
gyakorlatban. A mérések közül elsõsorban a veszteségek ellenõrzésére irányulókat emeltem
ki, ezek szerepelnek az 6.2.2 és 6.3 mellékletben. Az erre vonatkozó eredményeket rangos
konferenciákon publikáltam [43], [85].
5.8 Tézisek
Kéttárcsás forgórészû, vasmentes állórésszel készülõ állandómágneses szinkrongépek
különbözõ szempontú optimalizálását végeztem el, kidolgoztam és bemutattam az ehhez
szükséges mögöttes elméletet. Megadtam, hogy különbözõ peremfeltételek mellett az
optimum célok eléréséhez hogyan kell megválasztani a gép fontosabb jellemzõit.
(a) Bevezettem a pólusarány és a mágnesarány fogalmát, melyek alapján megmutattam, hogy
maximális nyomaték/aktív térfogat arány akkor érhetõ el, ha a pólusok mágneses
fluxusának szórása csekély és ha a mágnesarány am, opt = µ mr − µ mr , ahol µ mr az
µ mr − 1

alkalmazott állandómágnes relatív permeabilitása.
(b) Az általános tervezési egyenletbe a kerületi áram helyére bevezettem az áramsûrûséget és
a kitöltési tényezõt, mint igénybevételeket. Megmutattam, hogy ebben az esetben az aktív
rész belsõ és külsõ átmérõjének optimumát, illetve – átlapolatlan, koncentrikus tekercselés
esetén – a tekercsszám és a pólusszám arányát, valamint az általam bevezetett tekercsoldal
és tekercsszélesség tényezõket hogyan érdemes megválasztani. Az optimum a fentiekben
az aktív térfogatra vonatkoztatott maximális teljesítménysûrûséget illetve maximális
hatásfokot jelenti. Az elõbbi arányokat több fázisszám egy tartományában adtam meg
2-tõl 12-ig bezárólag.
(c) Közelítõ számításokkal és mérésekkel is igazoltam, hogy az általam javasolt vasmentes
állórésszel készített villamos gép konstrukció esetében az üresjárási veszteségek több
nagyságrenddel csökkenthetõek a hagyományos gépeknél szokásos értékekhez képest. Így
azonos nagyságrendbe hozhatóak az üresjárási veszteség komponensek; a villamos gépben
keletkezõ örvényáramú veszteségek, a csapágyveszteségek és - megfelelõ mértékû
vákuum alkalmazása mellett – a légsúrlódási veszteségek.
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6

Mellékletek

6.1

Légsúrlódási veszteségek

6.1.1 Általános kifejezés
A légsúrlódási veszteségek különféle peremfeltételek mellett történõ egyszerûsített számítása
esetén a következõ általános képletbõl szokás kiindulni [30, 81, 82]:
Ml =

1
Cl ρ g ω 2 rk5 ,
2

(6-1)

ahol a bal oldalon szereplõ M l mennyiség egy forgó tárcsa oldalaira illetve egy forgó
henger külsõ palástjára ható nyomatékot jelenti, míg a jobb oldalon ρ g a közeg sûrûsége, ω a
forgás szögsebessége, rk pedig a külsõ sugár. A Cl dimenzió nélküli számot - amelyet tárcsa
esetében úgy szokás meghatározni hogy a fenti képlet a tárcsa két oldalán ébredõ nyomatékok
összegét adja - általános esetben két további változó a Reynolds-szám, és a Knudsen-szám
függvényében szokás megadni. Elõbbit a következõ módon szokás definiálni:
Re =

ρ g r k2ω
η

(6-2)

,

ahol η a közeg dinamikai viszkozitása.

η=

mkT
,
Tc 
2
π a∞ 1 + 
 T

(6-3)

3
2

ahol m a közegre jellemzõ molekula tömeg, k a Boltzmann-állandó, T a közeg
hõmérséklete, a∞ az effektív molekula átmérõ végtelen hõmérsékletre, Tc pedig a Sutherland
állandó.
A Knudsen szám definíció szerint:

Kn =

λ
,
rk

(6-4)

ahol λ a közegben a molekulák átlagos szabad úthossza.
λ=

m
 T 
2πa 1 + c  ρ g
 T
2
∞

,

(6-5)

Amennyiben a Knudsen szám kicsi, azaz 1-nél jóval kisebb, úgy a közeg folytonosnak
tekinthetõ. A Reynolds szám nagyságrendileg 104 értékéig az áramlás laminárisnak
tekinthetõ, e fölött már turbulenciával kell számolni.
Amennyiben a Knudsen szám 1-hez közeli vagy annál nagyobb, úgy a közeg már nem
tekinthetõ folytonosnak, molekulák áramlásával kell(ene) számolni, és a viszkozitás is
fokozatosan fizikai értelmét veszti. Matematikai értelemben természetesen továbbra is
használható, de a nyomás függvényévé válik.
A fentiek alapján belátható, hogy az „általános” (6-1) alak a mérnöki gyakorlatban teljesen
semmitmondó – sõt félrevezetõ -, hiszen a képletben szereplõ Cl szám az azt követõ változók
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mindegyikét tartalmazza a Reynolds számon keresztül, így noha a képlet azt sugallja, hogy
légsúrlódási veszteségek a szögsebesség négyzetétõl függenek ez nem helytálló.
6.1.2 Szabadon forgó tárcsa
Meg kell különböztetni a szabadon forgó tárcsát és az edénybe helyezett tárcsát. Mivel a
közeli edényfal a veszteségeket jelentõsen befolyásolja. Szabad tárcsára a veszteségi szám a
következõ módokon számítható (a tárcsa mindkét oldalán ható nyomatékot figyelembe véve)
[30]:
Cl = 3,87

Cl = 0,146

1
(lamináris áramlás)
Re

5

1
(turbulens áramlás)
Re

(6-6)

(6-7)

A képletek alapján a nyomaték és a szögsebesség viszonyáról (6-1) felhasználásával a
következõt mondhatjuk el:
3
2

M l ~ ρ g ω (lamináris áramlás)

4
5
g

9
5

M l ~ ρ ω (turbulens áramlás)

(6-8)

(6-9)

Amennyiben a közeg szabad molekulafolyamnak tekinthetõ, úgy a következõ képlet
javasolt (nyomaték egy oldali tárcsafelületen) [83]:

Ml =

3
2

3π
2 RT
α
ρ g rk4ω ,
32
Nam

(6-10)

Ahol α egy a közegre és a tárcsafelületre jellemzõ tapadási (akkomodációs) együttható,
értéke jellemzõen 0,6 és 1 közé esik [83], R az univerzális gázállandó, T a gáz hõmérséklete,
N a az Avogadro szám. E kifejezés jól mutatja, hogy a légsúrlódási veszteség (M lω ) ilyenkor
a szögsebesség négyzetével arányos, azaz éppen úgy viselkedik, mint az örvényáramú
veszteségek. A (6-10) levezetésekor az átlagos molekulasebességet a Maxwell-Boltzmann
eloszlás alapján helyettesítettem a képletbe [30, 83].
v=

8 RT
πN a m

(6-11)

A gáz sûrûsége a nyomással p egyenesen arányos, hiszen:
p = ρ g RT

(6-12)

Így a nagyvákuum tartományában a veszteségek csökkenthetõek. Itt fontos megjegyezni,
hogy nagyvákuumban a veszteségek a légrések méretétõl is függetlenné válnak, azaz ilyenkor
a légsúrlódás szempontjából lényegtelen, hogy a lendkerék edényben forog vagy szabadon.
Hengerfelületre is levezethetõ [30] és [83] alapján a fellépõ nyomaték:
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Ml =

3
2

3π
2 RT
α
ρ g rk3hω ,
8
Nam

(6-13)

ahol h a hengerfelület magassága, rk pedig a sugara.
6.1.3 Edényben forgó tárcsa
Edényben forgó tárcsa esetében a tárcsa felület és az edényfal távolságától is jelentõsen függ a
veszteségi szám. A következõ kifejezés csak lamináris áramlás esetén alkalmazható, csak
akkor, ha a közeg folytonosnak tekinthetõ, valamint ha a határréteg nagyobb, mint a légrés
távolsága. Egy oldali veszteségre vonatkozik, hiszen a tárcsa két oldalán a rések nem
feltétlenül egyformák:

Cl = π

rk 1
(lamináris áramlás)
δ Re

(6-14)

Behelyettesítve (6-1)-be felhasználva a Reynolds-szám (6-2) szerinti definícióját:
4

rk
1
M l = πη ω
2
δ

(6-15)

Hengerfelületre:

M l = 2πη

rk3h
δ

ω

(6-16)

Eszerint a veszteség a szögsebességgel négyzetesen arányos, nagyon erõsen függ az
állórész és a forgórész közötti légrés méretétõl, ami a villamos gép miatt igen fontos, szintén
erõsen függ a sugártól, és a közeg tekintetében csak a dinamikai viszkozitástól függ. Ez
utóbbi mennyiség – a folytonos közeg tartományban - a nyomástól független, így a vákuum
mértékével, - amíg a közeg folytonosnak tekinthetõ - a veszteséget befolyásolni nem lehet.
Természetesen a turbulens és a lamináris áramlás nagyon különbözõen viselkedik a
veszteségek szempontjából, így kis mértékû vákuum alkalmazásával a veszteségek jelentõsen
csökkenthetõk pusztán azáltal, hogy az áramlás turbulensbõl laminárissá változik.
6.1.4 Hõmérséklet függés
A (6-3) képleten keresztül a légsúrlódási veszteségek - folytonosnak tekinthetõ közegben erõsen függnek a hõmérséklettõl. 77 K-en a levegõ dinamikai viszkozitása csak 28,7 %-a
szobahõmérsékleti értéknek, 20 K-en 5 %-a, 4,2 K-en pedig 0,6 %-a.
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6.2

A kifutási elmélet alátámasztása mérési eredményekkel

6.2.1 Szabad levegõn végzett mérések
6.2.1.1 A mérési elrendezés, és az eredmények
A fõ részben is említettem, hogy a szabad levegõn végzett mérések az áramlások
bizonytalansága miatt mindig nehezebben értékelhetõek, mint a vákuumban végrehajtottak.
Vákuumban pedig a probléma a túl lassú fordulatszám változással van, így teljes kifutási
görbét, amely nagyobb fordulatszámról lassulva áthalad a kritikus fordulatszámon, majd igen
alacsony fordulatszámokon a rezgések elhalása után tovább lassul, vákuumban nem tudtam
felvenni.
Ennek megfelelõen a dinamikus modellt is magába foglaló kiértékelést csak szabad
levegõn végzett méréssel kapcsolatosan végeztem.
Az általam tervezett és használt mérési elrendezés fényképét felülrõl és oldalnézetbõl a
6-1. ábra illetve a 6-2. ábra mutatja (a fénykép egy mágnes korong pörgetése közben
készült). A mérés során egy 50 mm külsõ, 30 mm belsõ átmérõjû, 5 mm vastag NdFeB
mágnes gyûrût pörgettünk meg dörzshajtással egy folyékony nitrogén fürdõben elhelyezett
szupravezetõ felett. A szupravezetõ a felülrõl zárt tartályban volt elhelyezve, hogy a forrásban
lévõ nitrogén által okozott áramlás minél kevésbé zavarja a mérést.
A fordulatszámot a mágnes felsõ oldala felõl optikai érzékelõvel mértük, a mágnes két
oldalát két különbözõ színû festékkel festettük meg, melyeket az érzékelõ képes volt
megkülönböztetni. A mért, festett mágnes fotóját a 6-3. ábra mutatja.

6-1. ábra Pörgõ mágnes mérés közben a nitrogéntartály felett [84]

6-2. ábra Sematikus mérési elrendezés [84]

6-3. ábra Mérési célból kékre és feketére festett
mágnes gyûrû [84]

Az optikai érzékelõ jelét a 0-5 V tartományba erõsítettük, majd az így kapott négyszögjel
frekvenciáját NI-6601-es számláló/idõzítõ kártyával frekvencia összehasonlítás elvéra
alapozva mértük, ahol az összehasonlító jel frekvenciája 1 MHz volt.
A 6-4. ábra egy a bemutatott elrendezésben, szabad levegõn felvett kifutási görbét mutat.
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6-4. ábra YBCO szupravezetõ gyûrû felett szabad levegõn lebegtetett mágnes gyûrû kifutási görbéje

Az ábrán jól látszik, hogy a fordulatszám változás erõsen nemlineáris, azaz a hiszterézis
veszteségek mellett jelentõs örvényáramú és légsúrlódási veszteségkomponensek is jelen
vannak.
Az is jól látható, hogy az elrendezés rosszul kiegyensúlyozott (minden bizonnyal a festés
egyenetlensége miatt), így a kb. 520/min értékû kritikus fordulatszámnál hitelen esés
következik be az erõteljes rezgések miatt a fordulatszámban. Ez az a jelenség, amelyre a
dinamikus stabilitásról szóló részben írtam (3.5), , és melyet a görbe alakja miatt
ƒ-jelenségnek kereszteltem el.
Az ábra jobb felsõ részén kinagyítottam (mintegy 200-szorosára) a kritikus fordulatszám
körüli szakaszt. A szemléltetés kedvéért e szakaszt három részre bontottam. A kritikus
fordulatszám feletti részre (szuperkritikus tartomány), ahol a mágnes a mechanikai
tömegközéppontja körül forog, ami eltér a mágneses szimmetriatengelytõl (esetünkben ez
jelenti a kiegyensúlyozatlanságot), így az elektromágneses veszteségek nagyobbak, hiszen
mágneses tér nem a szimmetriatengelye körül forog, így a szupravezetõ számára a forgás a
mágneses tér megváltozásával jár.
A középsõ, átmeneti szakaszban a rezonancia igen intenzívvé válik, és ez közvetlenül meg
is jelenik a kifutási görbében. E szakasz vizsgálatával lehet a 3.5 részben bevezetett b és c
együtthatókat meghatározni, azaz ez mutatja meg, hogy a veszteségek milyen mértékben
függenek a rezgések amplitúdójától. Ezt a szakaszt azonban nagyon nehézkes kiértékelni.
A harmadik szakasz, a kritikus fordulatszám alatti forgási állapothoz tartozik, amikor a
forgás már a mágneses és nem a tömegközéppont körül történik. Ezzel az elektromágneses
veszteségek jelentõsen csökkennek.
A veszteségek csökkenésének szemléltetésére egy-egy egyenest fektettem a rezonanciát
megelõzõ és az azt követõ szakaszra. Ezek meredeksége jelentõsen különbözik. (A mért görbe
természetesen sem a rezonancia elõtt, sem pedig utána nem lineáris, tehát ez a közelítés csak a
változás szemléltetésre alkalmas).
A 6-5. ábra egy 40 mm átmérõjû, 5 mm vastag NdFeB mágnessel végzett kifutási mérés
eredményét mutatja. Az ábrán a kritikus fordulatszám környékét a jobb felsõ sarokban szintén
kinagyítottam. Itt is jól látható, hogy a kiegyensúlyozatlanság, és az abból adódó rezgések
jelentõsen megnövelik a veszteségeket. Látható, hogy a korong esetében a csillapítás sokkal
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kisebb, így az átmenet elhúzódóbb, kb. 20 s idõtartamú, míg a gyûrû esetén 4 s alatt
gyakorlatilag lezajlik a teljes folyamat.

6-5. ábra YBCO szupravezetõ gyûrû felett szabad levegõn lebegtetett mágnes gyûrû kifutási görbéje

6.2.1.2 A mérések kiértékelése
A mérések kiértékelése során célszerû elõször analitikus módszerekkel megbecsülni, hogy
mely veszteségkomponensek mely fordulatszám tartományban dominálhatnak. Külön kell
választani a kritikus fordulatszám feletti és alatti tartományokat is, hiszen a veszteségek
mértéke a két tartományban igen különbözõ.
Az általános veszteségmodellnek megfelelõ (3-40) egyenletet megismételve, de a
légsúrlódási veszteségeket kiterjesztve a turbulens tartományba is (At és Al komponensre
bontva A-t):
dω
= − At ω2 − [Al + (1 + bh) B ]ω − (1 + ch)C
dt

(6-17)

Vizsgáljuk most meg, hogy a h változó (amely a szupravezetõ mágneses
szimmetriatengelye és a forgó állandómágnes szimmetriatengelye közötti pillanatnyi
távolságot jelenti) értéke hogyan alakul a különféle esetekben.

6-6. ábra A forgórész mágneses szimmetriatengelyének
helyzete a kritikus fordulatszám felett 0,1 mm
excentricitás esetén

6-7. ábra A forgórész mágneses szimmetriatengelyének
helyzete a kritikus fordulatszám alatt 0,1 mm
excentricitás esetén

116

A kritikus fordulatszám felett (attól megfelelõen távol) a h értéke gyakorlatilag konstans,
és az excentricitással (e) egyezik meg (6-6. ábra). Mivel mind az örvényáramú és mind a
hiszterézis veszteségek a mágneses indukció négyzetével arányosak, így feltételezhetõ, hogy
azonos mértékben növekednek meg a távolság függvényében (telítéstõl itt eltekinthetünk).
Ezért a b=c feltételezéssel élek a következõkben. Az elõbbi egyszerûsítésekkel:
dω
= − At ω2 − [ Al + (1 + be) B]ω − (1 + be)C
dt

(6-18)

A kritikus fordulatszám alatt (attól megfelelõen távol) a h értéke nem állandó (6-7. ábra),
értéke a következõ:
h=

meω2
ω2
=e 2
D
ωkrit

(6-19)

Ezt behelyettesítve a kifutási egyenletbe:


dω
ω2
ω2
= − At ω2 −  Al + (1 + be 2 ) B  ω − (1 + be 2 )C
dt
ωkrit 
ωkrit


(6-20)

Látható tehát, hogy a kritikus alatt az excentricitás által okozott többletveszteségek
jelentõsen csökkennek, de nem állandóak, mint ahogy a kritikus felett. Ezt a szakaszt tehát
nehezebb kiértékelni. Az egyenletet átrendezve:

dω
be
be 
= − B 2 ω3 −  At + 2 C ω2 − ( Al + B )ω − C
dt
ωkrit
ωkrit 


(6-21)

A kiértékelés során a következõképpen lehet eljárni:
• a kritikus feletti szöggyorsulás függvény összetevõi alapján 3 egyenletet kapunk (a
függvényre parabolát illesztve kapjuk az egyenletek jobb oldalát)
• a kritikus alatti szöggyorsulás függvény összetevõi alapján 4 egyenletet kapunk (a
függvényre harmadfokú polinomot illesztve kapjuk az egyenletek jobb oldalát)
Az ismeretleneink száma a (6-20) és (6-21) egyenletekben éppen hét ( At , Al , B , b , C ,
e , ωkrit ) így a kifutási görbék alapján a teljes rendszer leírhatónak tûnik, de a be szorzat
mindig együtt fordul elõ, így ennek tényezõit a fenti egyenletek alapján nem lehet
szétválasztani. Az egyenletrendszer túlhatározottsága ugyanakkor nem probléma, ellenõrzésre
ad lehetõséget, illletve mivel az egyes veszteségkomponensek súlya nem azonos, így
választási lehetõségünk van, az az együttható, amely meghatározása a legkevésbé biztos,
elhagyható az egyenletrendszerbõl. Így pl. mágneskorong és tömbi szupravezetõ esetén az
örvényáramú veszteségek lesznek nagyon alacsonyak, tehát (6-21)-ben •3 együtthatója a
leginkább bizonytalan a mérési hibák miatt.
A fenti módszerrel tehát b , e és a csillapítási együttható nem határozható meg. Az utóbbi
álló állapotban az egyensúlyi helyzetbõl kimozdítva a forgórészt, annak elmozdulását mérve
meghatározható, az excentricitás pedig mesterséges kiegyensúlyozatlanság létrehozásával
mérhetõ meg, vagy a kritikus fordulatszám felett a rezgések amplitúdója alapján. Ilyen
méréseket sajnos nem állt módomban elvégezni.
A nehézségek ellenére a fenti megfontolások alapján készítettem néhány szimulációt,
melyek közül egyiknek az eredményeit mutatom be. A 6-4. ábra szerinti görbét véve alapul a
6-13. ábran látható eredményt kaptam.
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6-8. ábra A mágnesgyûrû korábban bemutatott kifutási görbéje, és a modell szerinti szimulációja

A szimuláció paramétereit a 6-1. táblázatban foglaltam össze.
At
Al
B
C
b
c
e
D
m

Θ

5,87·10-6
1,00·10-4
6,19·10-6
5,50·10-3
4,80·104
4,80·104
5,00·10-2
1,68·102
5,65·10-2
1,77·10-5

1/rad
1/s
1/s
rad/s2
%/mm
%/mm
mm
N/m
kg
kg·m2

6-1. táblázat A korábban bemutatott, mágnesgyûrûvel végzett kifutási görbe szimulációjának modellparaméterei

Az egyes veszteségkomponensek egymáshoz képesti viszonyát a 6-9. ábra mutatja. Ebbõl
kitûnik, hogy a turbulens jellgû veszteségek dominálnak, melyek adódhatnak az
elrendezésbõl, hiszen az optikai mérõfej a mágnes felsõ oldalán bizonyára okozott
turbulenciákat az áramlásban. A modell hibája a kis fordulatszámú szakaszon adódhat az
áramlási viszonyok megváltozásából, illetve a szupravezetõ hõmérsékletének változásából is,
hiszen a benne keletkezõ hiszterézis veszteség a rezonancia alatt jelentõsen csökken (annak
ellenére, hogy az összveszteséget tekintve dominánssá válik).
Az átmenet során a mért görbében jelentkezõ rezgések a szimulációban nem adódnak
vissza. Ennek oka egyfelõl az, hogy a modellben a rezgési energia és a forgási energia
egymásba nem megy át, másfelõl pedig az, hogy a rezgések az optikai elvû mérés miatt a
fordulatszámmérésbe hibát visznek, így az oldalirányú rezgéseket is esetenként a
fordulatszám ingadozásának mérjük.
A veszteségek abszolút értékét W-ban kifejezve, illetve a veszteségek arányát mutatja a
6-9. ábra és a 6-10. ábra.
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6-9. ábra A mágnesgyûrû korábban bemutatott kifutási
görbéje, és a modell szerinti szimulációja

6-10. ábra A mágnesgyûrû korábban bemutatott kifutási
görbéje, és a modell szerinti szimulációja

Az ábrákból jól látszik a veszteségek jelentõs csökkenése a kritikus szögsebesség alatt,
illetve az, hogy a szupravezetõben keletkezõ veszteségek dominánssá válnak. Az, hogy az
örvényáramú veszteségek viszonylag jelentéktelenek, elsõsorban annak köszönhetõ, hogy a
mágnesanyag porkohászati eljárással készült, és a mérési elrendezés környékén semmiféle
vezetõ anyag a mágnesen kívül nem fordul elõ.
6.2.2 Vákuumban végzett mérések [85],[86]
Megfelelõ mértékû vákuum esetén a légsúrlódási veszteségek jelentõsen csökkenhetõek, az
esetleges turbulenciák zavaró hatásai is kevésbé lényegesek. Emiatt vákuumban gyakorlailag
elegendõ a (6-11), (6-13), (6-15), (6-16) képletek alkalmazása. A légsúrlódási által okozott
fékezõ nyomaték ebben az esetben tehát mindig a szögsebesség lineáris függvénye, és attól
függõen, hogy a közeg folytonosnak vagy szabad molekulafolyamnak tekinthetõ független a
nyomástól illetve annak is lineáris függvénye.
6.2.2.1 A mérõrendszer
6.2.2.1.1 A szupravezetõ hûtése, hõmérséklet mérés
A mérõrendszert egy meglévõ tanszéki vákuumkamra felhasználásával építettük ki (6-14.
ábra). A legnehezebb feladat a szupravezetõk megfelelõ hûtése volt (állandó hõmérsékleten
tartás). Ezt úgy kellett megoldanunk, hogy a csapágy mágneses terében vezetõ anyag ne
legyen, hiszen az mérhetõ, de kontrollálhatatlan veszteségeket vinne a rendszerbe.
A hûtést sikeresen végül egy vákuum tömör ónbronz tartállyal oldottuk meg, melynek
felsõ fedelét egy üvegszál erõsítésû lap alkotta (nyomtatott áramköri lemez). Ezen a lemezen
a tartállyal érintkezõ részen meghagytuk a rézfóliát, és ennek felhasználásával
összeforrasztottuk a tartállyal. A tartály alulról csavarokkal nyitható, innen lehet behelyezni a
szupravezetõ tömböket, melyeket folyékony nitrogén fürdõ vesz körbe üzem közben minden
irányból. Ezzel az állandó hõmérséklet gyakorlatilag biztosított, hiszen a szupravezetõk
belsejében keletkezõ amúgy is csekély veszteséget ez a fajta hûtés igen gyorsan képes
elszállítani, így a hõmérséklet emelkedés néhány tized foknál nem lehet magasabb.
A hõmérséklet ellenõrzését 4 db PT100 platinahõmérõ segítségével oldottuk meg. Ebbõl
2 db-ot a tartály külsõ felületén, a vákuumkamrában helyeztünk el, másik 2 db-ot pedig a
tartályon belül a szupravezetõk felületén. Ezek igazolták, hogy a hõmérséklet valóban állandó
volt a mérési pontokon a mérések során (77 K).
Egy a szupravezetõ felületén található ellenállás hõmérõ által mért értékeket mutat az 6-11.
ábra egy lehûtési folyamat során. Látható, hogy amikor a tartály belsejében a folyékony
nitrogén szintje eléri a hõmérõt, akkor hirtelen leesik a hõmérséklete. Ez az ugrás igen
hasznos, hiszen hasonló, de fordított jelenség játszódik le akkor, amikor a szupravezetõ
felületérõl elfogy - pl. a hûtõrendszer hibája miatt - a folyékony nitrogén. Ezt igen könnyû
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detektálni. Jól mutatja a folyamat azt is, hogy gázzal mennyivel lassabban lehet hûteni, mint
folyadékkal.
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6-11. ábra A szupravezetõk felületének hõmérsékletének változása egy lehûtési folyamat során

A folyékony nitrogén bevezetését és a gáz kivezetését úgy kellett megoldani, hogy a
folyékony nitrogén szintje mindig a szupravezetõ felület felett lehessen. Emiatt a bevezetések
az ónbronz tartály tetején találhatóak. A tartály fényképeit az 6-12. ábra és az 6-13. ábra
mutatja.

6-12. ábra A hûtõtartály a külsõ felületre helyezett
ellenállás hõmérõkkel

6-13. ábra A hûtõtartály belseje a szupravezetõkkel és
a tartályban elhelyezett ellenállás hõmérõkkel

6.2.2.1.2 A vákuumrendszer és a nyomásmérés
A mérések során az energiatárolót egy 35 literes vákuumkamrában helyeztük el. A
vákuumkamrán belül zárt (vákuum tömör) rendszerben áramoltattuk a folyékony nitrogént
átvezetõk, csövek illetve az imént bemutatott hûtõtartály felhasználásával. A szükséges
nyomást egy melegítõ állította elõ (a mérésekhez felhasznált nitrogéntartály saját melegítõje
elegendõ volt e célra).
A vákkumrendszerben két szivattyút használtunk. Elõvákuum szivattyúként (5·10-2 mbar
vákuumig) rotációs szivattyút alkalmaztunk, ez alatti nyomásértékek eléréséhez pedig
olajdiffúziós szivattyút használtunk, mellyel 5·10-4 mbar végvákuumot tudtunk elérni. Ezek az
értékek jól mutatják, hogy a rendszerben vannak javítandó tömítetlenségek, hiszen üres kamra
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esetén a végvákuum 5·10-5 mbar, azaz egy
nagyságrenddel kisebb. A mérési eredmények
azonban azt mutatják, hogy az elért vákuum
szintek elegendõek voltak a veszteségek
megfelelõ kiértékeléséhez, hiszen még így sem a
légsúrlódási veszteségek domináltak.
A nyomásmérést egy Pirani-hidegkatódos
kompakt mérõfejjel végeztük, amely a fenti teljes
tartományban képes volt a nyomás pontos
mérésére.
A felnyitott vákuumkamra fényképe a
nitrogéntartállyal,
a
hõmérõkkel
és
a
vákuummérõvel az 5-8. ábrán látható.
A mért nyomásértékeket soros porton
keresztül olvastuk be a számítógépbe egy
Pfeiffer SingleGauge feldolgozó/kijelzõ egység
közbeiktatásával. Az ellenállás hõmérõket
6-14. ábra A felnyitott vákuumkamra
állandó árammal tápláltuk, és a rajtuk esõ
feszültséget mértük egy NI USB 6008-as mérõkártya segítségével. A méréseket a LabView
környezetben megírt szoftverrel végeztük úgy, hogy a nyomás és hõmérséklet adatok
szinkronizálva kerültek beolvasásra.
6.2.2.1.3 A fordulatszámmérés
A fordulatszámmérés a veszteségek megállapításának legfontosabb eleme. A feldolgozás
során a szögsebesség deriváltjára van szükség, ezért kiemelten fontos, hogy a mérési adatok a
lehetõ legkevesebb zajt tartalmazzák. A mérést egy NI-6601-es számláló/idõzítõ kártyával
végeztük frekvencia összehasonlítási elv alapján.
Az villamos gép állórészén elhelyezett egyik Hall-elem által szolgáltatott jel kapuzott egy
1 MHz-es referencia négyszögjelet, és egy számláló számolta, hogy hány referencia jel
periódus esik egy Hall-elem jel fél periódusára. Ezzel gyakorlatilag mikroszekundum
felbontással mértük közvetve a periódusidõ felét. Az elõforduló legrövidebb periódusidõ
esetünkben (1500/perc fordulatszámnál) 100 Hz volt, így e módszer igen nagy pontosságot
adott, és fordulatonként 4 értéket kaptunk eredményül, ami több is volt, mint kívánatos.
A mért értékeknek természetesen itt is szinkronban kellett lennie a mért nyomás és
hõmérséklet adatokkal, ezért az idõadatok megfelelõ mentése kiemelt fontosságú volt a mérés
során.
6.2.2.2 A táplálás
A villamos gépet a négyszögmezõs szinkrongépes hajtásoknál megszokott módon egy
egyszerû feszültség inverterrel tápláltuk motoros üzemben. Kapcsolóelemekként FET
tranzisztorokat alkalmaztunk, melyek vezérlését egy kereskedelmi forgalomban kapható,
IR2130-as 3 fázisú FET meghajtó IC-vel valósítottuk meg. Ez, az általunk korábban
demonstrációs alkalmazásokhoz kifejlesztett elektronika legfeljebb 80 V feszültséget és 10 A
áramot képes szolgáltatni, ami a fenti veszteségek vizsgálatához (üresjárási veszteségek)
elegendõ volt.
Az elektronika felépítését az 6-15. ábra mutatja. A bal oldalon található kombinációs
hálózat feladata a Hall-elemek 180•-os kitöltésû jeleibõl elõállítani a 120•-os kitöltésû
vezérlõjeleket, hiszen a magvalósított hajtásban 2 fázisú vezetést valósítottunk meg.
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6-15. ábra A 120•-os négyszögmezõs táplálást megvalósító feszültséginverter

6.2.2.3 A csapágy üzembe helyezése
A mérés legnehezebben végrehajtható része a szupravezetõs csapágy üzembe helyezése volt.
Eredetileg úgy terveztük, hogy a hûtést már vákuumban végezzük, és a távtartó kiemelését a
77 K hõmérséklet elérését követõen végezzük el. A forgórész szükségszerû függõleges irányú
mozgását ebben az esetben úgy tettük volna lehetõvé, hogy az állórész a hûtés kezdetén a
felsõ forgórész tárcsához ért volna hozzá, majd a távtartó kiemelése után legfeljebb 1-1.2
egyoldali légrésnyi utat közeledve a szupravezetõ csapágy felé helyzete stabilizálódik.
A gyakorlatban ezt a sorrendet sajnos nem lehetett követni. A szupravezetõs csapágy
merevsége ugyanis nem volt elegendõen nagy ahhoz, hogy a forgórész teljes tömegét magára
vegye, miközben csak 1,5-1,8 mm-t mozdul el lefelé.
A tartóerõ a gyakorlatban ahhoz is kevésnek bizonyult, hogy biztonsággal megtartsa a
forgórészt, így a szerkezetet egy felsõ mágneses csapággyal is ki kellett egészíteni. A teljes
rendszer fényképét a felnyitott vákuumkamrába helyezve az 6-16. ábra mutatja.

6-16. ábra Az energiatároló rendszer a felnyitott vákuumkamrában, a felsõ csapággyal

A tartóerõ és a függõleges irányú merevség növelése érdekében elhelyezett felsõ passzív
állandómágneses csapágyat úgy kellett beállítani, hogy az elrendezés minél magasabban
legyen képes lebegni a stabilitás elvesztése nélkül. Ezt a beállítást nem lehetett elõzetesen, a
hûtés elõtt elvégezni.
Emiatt elõször le kellett hûtenünk a szupravezetõs csapágyat úgy, hogy a forgórészen
elhelyezett csapágy mágnesek alsó síkja kb. 20 mm távolságra voltak a tartály felsõ síkjától
(alsó légrés 20 mm), majd a felsõ állandómágnest addig közelítettük a forgórész felsõ oldalán
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elhelyezett párjához, míg a forgórészt még éppen fel nem rántotta. Ezzel el tudtuk érni, hogy a
felsõ csapágy maximális (és az alsó csapágy minimális) terhelése mellett az elrendezés stabil
maradt. Ipari rendszer esetén ez a folyamat automatizálható, méréssel összekötve, a forgórész
tömegének ismeretében.
A stabilitás a csapágyak terhelhetõségi görbéirõl is leolvasható. Az 6-17. ábra mutatja a
csapágyak által kifejtett függõlegesen felfelé irányuló erõ mértékét az alsó légrés
függvényében. Az alsó és felsõ csapágyra vonatkozó görbék egymáshoz képest eltolhatóak a
felsõ csapágy állórészének függõleges irányú áthelyezésével (az alsó légréstõl függetlenül
állítható a felsõ légrés ilyen módon, a forgórész mozgásakor pedig mindkét légrés változik).
Az ábrán egy adott pozíció esetén tapasztalható erõgörbék láthatóak.
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6-17. ábra A csapágyak által kifejtett emelõerõ az alsó légrés függvényében

Látható, hogy a felsõ csapágy esetében az alsó légrés növekedésével az emelõ erõ nõ
(hiszen a felsõ légrés csökken, így a felsõ állandómágnesek, melyek vonzzák egymást egyre
közelebb kerülnek). Ez egy instabil folyamat. Az alsó csapágy ugyanakkor stabil, hiszen
növekvõ légrés esetén csökken az emelõ erõ, csökkenõ légrés esetén pedig növekszik. Az
eredõ görbe meredekségének elõjele az alsó csapágy meredekségének elõjelével egyezik meg,
azaz a két csapágyat együttesen vizsgálva az elrendezés stabil.
A fentiek szerint eljárva kézi beállítást alkalmazva sikerült a forgórészt megfelelõ
magasságban stabilizálni, és végre tudtuk hajtani a méréseket.
6.2.2.4 Mérési eredmények
A méréseket tehát a vákuumkamrában végeztük különbözõ nyomásértékek mellett, miközben
a szupravezetõ hõmérsékletét 77 K-en tartottuk. A forgórésszel elért maximális fordulatszám
1500/min volt, melyet a teljesítményelektronika 80 V-os maximális feszültsége korlátozott. A
motor/generátor névleges feszültsége 630 V, így a rendelkezésre álló feszültséggel a névleges
fordulatszám tizedéig tudtuk felgyorsítani a gépet. Ez azonban elegendõ volt a veszteségek
szeparálásához és az extrapoláláshoz a nagyobb fordulatszámra.
Az eredményeket és a kiértékelést illetve a levonható következtetéseket egy konkrét
mérésen keresztül mutatjuk be. A választott mérés során a nyomás változását a kamrában az
6-18. ábra mutatja. Látható, hogy néhány stabilnak tekinthetõ nyomásérték fordult elõ a mérés
folyamán, ezek között pedig hirtelen nyomásváltozások történtek.
A korábban leírtaknak megfelelõen éppen ilyen jelenségek szükségesek ahhoz, hogy a
légsúrlódási, örvényáramú és hiszterézis veszteségkomponensek szét tudjuk választani, és
megállapíthassuk, hogy melyik mennyire jelentõs.
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6-18. ábra A nyomás változása a kiválasztott mérés során a vákuumkamrában
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6-19. ábra A szögsebesség változása az idõ függvényében

Az 6-19. ábra mutatja a mérés során a szögsebesség változását. Szemmel is látható, hogy a
görbe meredeksége a második (nagyobb) nyomásváltozást követõen jelentõsen változott, ez
alapján tehát a nyomásfüggést ki lehet mutatni.
A légsúrlódási veszteségre vonatkozó elméletek szerint egy bizonyos nyomásérték felett
(ha a közeg folytonosnak tekinthetõ) a súrlódási veszteség a nyomástól független. Látható,
hogy a második nyomásesésnél ez a függetlenség már nem áll fenn.
A szögsebességnek és meredekségének nyomásfüggését az 6-20. ábra mutatja. Errõl az
ábráról leolvasható, hogy a szögsebesség változása a nyomásnak lineáris függvényével jól
közelíthetõ. Ez alapján állítottuk fel a korábban bemutatott kifutási modellt.
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6-20. ábra A szögsebesség és a szöggyorsulás a nyomás függvényében

A korábbiak szerint azokon a tartományokon, ahol a nyomás állandó, a hiszterézis
veszteségek különíthetõek el a légsúrlódási és örvényáramú veszteségek összegétõl, hiszen ez
utóbbi kettõ a fordulatszám függvényében azonos viselkedést mutat az alábbiak szerint:
dωm ( t )
= Bω m ( t ) − C ,
dt

(6-22)

*
ahol B = p( t )Blég
+ Börv .
A változó nyomású szakaszok alapján pedig B komponenseit lehet szétválasztani, ahogy
már eddig is többször írtuk. A fenti mérés esetén a kapott értékek a következõk voltak:
∗
=0.5 1/(bar·s), Börv =9.94·10-5 1/s, and C=6·10-3 rad/s2.
Blég
Az eredmények alapján analitikusan felírt szöggyorsulás függvényt összevetve a mérési
eredményekbõl numerikusan származtatott szöggyorsulás adatokkal a következõ adódott:
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6-21. ábra A szöggyorsulás függvény numerikusan és a modell alapján analitikusan kapott értékeinek
összehasonlítása
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Az ábrán látható, hogy a görbék 10 %-os hibahatáron belül követik egymást, tehát
elmondható, hogy a felállított, matematikailag igen egyszerû modell a jelenségeket jól
visszaadja. Az ábrán a nagyobb fordulatszámokon tapasztalható elhajlás oka az, hogy ott a
nyomás olyan tartományba került, ahol a légsúrlódási veszteségek már csak kevéssé függenek
tõle (folytonos közeg), így abban a tartományban a bemutatott modell túlbecsüli a
légsúrlódási veszteségeket.
Végezetül az 6-22. ábra mutatja a különbözõ veszteségkomponensek jelentõségét. Két
kiválasztott sebesség értékre táblázatosan számszerûen is bemutatjuk a veszteségértékeket
(6-2. táblázat).
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6-22. ábra A veszteségkomponensek a szögsebesség függvényében (az ugrások a nyomásváltozások miatt
láthatóak)
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6-2. táblázat A veszteségek számszerû értékei két kiválasztott fordulatszám és két kiválasztott vákuum szint
mellett

A forgási veszteségek tehát a villamos gép névleges teljesítményéhez képest (1500/min
fordulatszámon 350 W, 15000/min fordulatszámon 3,5 kW) igen alacsony értékûek (a
névleges fordulatszámon mintegy 0,36 %-ot tesznek ki, így igazoltuk azt, hogy a javasolt
konstrukciónkkal igen kis veszteségû gépek és forgórészek a gyakorlatban megvalósíthatóak.
Ugyanakkor fontos azt megjegyezni, hogy a tekercselési rézben keletkezõ örvényáramú
veszteségek számított értéke a mért értékeknél 90 %-kal alacsonyabb, tehát feltételezhetõ,
hogy a mágneses csapágy tömör vasgyûrûiben, a Hall érzékelõk hozzávezetéseiben illetve a
csatlakozókban a jelenlévõ mágneses terek jelentõs veszteségeket keltenek, amelyek tovább
csökkenthetõk a konstrukció finomításával.
A tárolt energiára vonatkoztatott veszteség jelentõs, 90 %/óra, ugyanakkor hasonló
teljesítmény/tárolt energia viszonyokkal rendelkezõ ipari energiatárolókat vizsgálva a
veszteségek jellemzõen egy nagyságrenddel nagyobbak.
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6.3 Különféle állórészekkel készült gépek veszteségeinek összehasonlítása
A veszteségek összehasonlítása céljából ugyanahhoz a forgórészhez és csapágyhoz többféle
állórészt készítettem. A különbséget elsõsorban a tekercseléshez használt huzal jelentette az
egyes állórészek között.
A különféle állórészek fotóit a 6-23. ábra mutatja.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

6-23. ábra A különféle állórészek fényképe, a forgórész alul- és felülnézetbõl, illetve a mágneses imdukció
axiális komponensének eloszlása a rotor pólusaitól 2 mm távolságban

A méréseket vákuumban végeztem, mivel elsõdleges célom az (5-5) kifejezés ellenõrzése
volt. A mérési elrendezés a vákuumkamrán belül a következõ ábrán látható, mellette a 6-3.
táblázatban foglaltam össze a különféle állórészek legfontosabb paramétereit.
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6-24. ábra A mérési elrendezés a vákuumkamrában

6-3. táblázat A különféle állórészek tulajdonságai

Látható, hogy esetünkben a forgórész mindkét oldalán vékony légrés található, így a
légsúrlódás analitikusan is viszonylag egyszerûen számítható, különösen akkor, ha a közeg
folytonosnak tekinthetõ.
A mérések során a nyomás állandó, 5·10-3 mbar volt, ahol még a közeget folytonosnak
tekintettem, és így a (6-14) kifejezést használtam fel a légsúrlódási veszteségek számításához.
A felhasznált veszteségi modell az (3-24) kifejezésnek megfelelõ volt x=1 mellett, azaz
szögsebesség változását lineáris függvénye írja le. Ez a fenti elrendezésben kiválóan teljesül,
hiszen turbulenciák nem fordulnak elõ, így az örvényáramú és légsúrlódási veszteségek
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azonos módon a szögsebesség négyzetével arányosak, míg a hiszterézis veszteség a
szögsebességgel arányos.
A különféle állórészekkel több kifutási görbét is felvettem úgy, hogy a forgórész és az
állórész távolságot változtattam, azaz a felsõ légrés rendre 2, 4,5 illetve 12,7 mm volt. A
mérési eredményeket a 6-25. ábra mutatja. Igyekeztünk azonos fordulatszámról indulva
mérni a különféle forgórészekkel, azonban némelyik mérés közben az adatgyûjtõ szoftver
leállt, így ezekben az esetekben a leghosszabb sikeresen regisztrált szakasz eredményét
mutatom be. Ezek is jóval a kritikus fordulatszám felett vannak, így kiértékelhetõség és
összehasonlítás szempontjából teljes értékûek.

6-25. ábra Kifutási görbék különféle állórészekkel

A kiértékelés menete a szokásos volt, a görbék alapján numerikusan meghatároztam a
szöggyorsulás függvényt, majd egyenest illesztettem rá. Az egyenes egyenlete megadta a B és
C veszteségi együtthatókat. Az utóbbi a hiszterézis veszteségek mértékét mutatja meg, míg az
elõbbi az örvényáramú és legsúrlódási veszteségek összegére utal. E két utóbbi veszteségtípus
szétválasztásához volt szükség a légsúrlódási veszteségek analitikus meghatározására.
Az eredményeket a 6-4. táblázat foglalja össze.
Állórész

Mérés
1

(a)

(b)

(c)

Mért/
Analitikus
14.2

A [1/s]
-5

0.00

C [-]
1.09·10-2

-5

2.07·10

B [1/s]

2

16.5

5.22·10

3.47·10-5

1.00·10-2

3

13.3

1.13·10-4

4.99·10-5

0.64·10-2

4

0.82

2.07·10-5

2.81·10-5

0.96·10-2

5

0.87

5.22·10-5

3.32·10-4

1.54·10-2

6

1

1.13·10-4

6.13·10-4

1.36·10-2

7

5.16

2.07·10-5

1.30·10-4

0.76·10-2

8

5.13

5.22·10-5

1.59·10-3

1.03·10-2

9

6.5

1.13·10-4

3.56·10-3

0.90·10-2

6-4. táblázat A mérések kiértékelése során kapott veszteségi paraméterek összefoglaló táblázata
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A táblázat elsõ oszlopa az állórész jelét mutatja, amellyel a mérést végeztem, a második
oszlopban a mérés sorszáma látható, a harmadik oszlop az analitikus számolt örvényáramú
veszteségek és a mért örvényáramú veszteségek arányát adja. Ez a táblázat legfontosabb
oszlopa. Látható, hogy a mért veszteségek csak a párhuzamos szálak és ágak nélkül készült
(b) állórész esetében közel azonosak a számítottal, míg a másik két esetben igen nagy eltérést
kapunk. Ami miatt mégis azt mondhatjuk, hogy a számítások jók, az az, hogy az eltérések a
felsõ légréstõl függetlenül nagyjából állandóak, azaz valószínûsíthetõen nem számítási
hibából adódnak, hanem a konstrukció hibájából, azaz ténylegesen többletveszteségek
keletkeznek. Az eltérések leginkább a Litze huzallal tekercselt (a) allórész esetén
számottevõek, ahol a kis szálátmérõ miatt (0.055) a többletveszteségek az alapveszteségekhez
képest igen jelentõsekké válnak.
Az okokat nem csak a párhuzamos ágakban és szálakban kell keresni. A szórt térben lévõ
forrasztások, fém csatlakozók, tekercsfejek, a Hall-elemek hozzávezetései és azok forrszemei,
a csapágymágnes tömör vasfoglalata mind-mind veszteségnövelõ hatásúak.
A táblázat következõ három oszlopa a veszteségi együtthatókat mutatja a különbözõ
elrendezésekre, a számított légsúrlódási együtthatóval együtt. Jól látszik, hogy az
örvényáramú és a légsúrlódási veszteségek a viszonylag jó vákuum ellenére sok esetben
azonos nagyságrendbe esnek. A hiszterézis veszteség közel állandó, ami szintén nem
meglepõ, hiszen ilyen veszteség elsõsorban a szupravezetõben, és részben a csapágy vas
foglalatában keletkezik. A lenti légrés pedig közel azonos volt a különbözõ mérések során.
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6.4 A háromváltozós modell differenciálegyenleteinek levezetése
A jobb áttekinthetõség kedvéért itt megismétlem a modell alapjául szolgáló 3-12. ábrat.

3-12. ábra A háromváltozós modell

Az ábra alapján közvetlenül felírható egyenletek a következõk:
hx = −e ⋅ cos(α ) + rx

(6-23)

hy = −e ⋅ sin (α ) + ry

A mozgásegyenletek a rugóerõ alapján:
d2
D
Cs d
r = − hx e −
hx
2 x
dt
m
m dt
d2
D
Cs d
ry = − hy −
hy
dt 2
m
m dt

(6-24)

A rugóerõ ugyanis x és y irányban azonos módon gyorsítja mind a D mind pedig az S
pontokat, hiszen ezek ugyanannak a merev testnek a részei. A rugóerõ nagysága
természetesen a h távolság komponenseitõl függ, a csillapítás pedig h változásának
(sebességének) komponenseitõl függ. A csillapítás szempontjából teljesen lényegtelen, hogy a
h távolság változása a forgás vagy a rugózás következménye. Ugyanakkor a szögsebességet a
csillapítás nem képes megváltoztatni, hiszen ugyanabban a pontban hat, ahol a rugóerõ, és
mivel más erõ nincs a rendszerben, így nyomatékot sem fejthetnek ki.
Behelyettesítve (6-23)-et (6-24)-ba adódik az egyik lehetséges megoldási mód:
d2
D
Cs d
r = − (− e ⋅ cos(α )) + rx −
(− e ⋅ cos(α ) + rx )
2 x
dt
m
m dt
d2
D
Cs d
(− e ⋅ sin (α ) + ry )
r = − (− e ⋅ sin (α ) + ry ) −
2 y
dt
m
m dt

(6-25)

Én egy másik (talán kissé nehézkesebb) utat követtem az egyenletrendszer felírásakor,
ugyanis az elsõ két egyenletet deriváltam kétszer az idõ függvényében, majd az így kapott
egyenletekbe helyettesítettem be (6-24)-at.
Ezzel adódott a szerinti végeredmény:
d 2 hx
d 2α
D
Cs dhx
 dα 
=
e
sin α + e
 cos α − hx −
2
2
dt
dt
m
m dt
 dt 
2

2

d hy
dt

2

= −e

(6-26)

d α
D
Cs dh y
 dα 
cos α + e
 sin α − h y −
2
dt
m
m dt
 dt 
2

2

130

A fenti két egyenlet önmagában csak a két tárcsa egymáshoz képesti rugózását írja le. A
mágnes forgásának elõírásához egy további egyenletre van szükség az alábbi általános alak
szerint:

d 2α 1
dh dh dα
= f (r , h, e, x , y ,
)
2
dt
Θ
dt dt dt

(6-27)

Ezt a bemutatott kifutási modell fizikai megfontolásai alapján választottam a következõ
alakúra:

d 2α
dα
= −( A + 1 + bh) B
− (1 + ch)C
2
dt
dt

(6-28)
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6.5 A maximális ko és kd értékek meghatározása huzaltekercselés esetén
Tekintsük a következõ tekercselrendezést (6-26. ábra) és a kiemelt tekercs keresztmetszetét a
D átmérõn (6-27. ábra).

6-26. ábra Egyetlen tekercs alakja, és a fontos
geometriai pontok

6-27. ábra Egy tekercs keresztmetszete a közepes
átmérõn

A 6-26. ábra jól mutatja, hogy a kiemelt tekercs a rendelkezésre álló helyet a belsõ átmérõn
(Db-n), a J és O pontok között teljesen kitölti. Az alak sajátosságai miatt azonban a közepes
átmérõn (D) a teljes helyet (dt,max) A és I pontok között nem töltheti ki.
A továbbiakban azzal a közelítéssel élek, hogy a B-E és J-L illetve az F-H és M-O pontok
közötti ívek egyenlõk. Valójában a pontok közötti távolságok egyenlõk, de e közelítés
nagyban egyszerûsíti a számítás menetét, és csak kis hibát okoz akkor, ha a tekercsoldalak
szélessége a sugarakhoz képes kicsi. Ez utóbbira egyébként a gyakorlatban érdemes
törekedni, mert ekkor kapunk jó tekercselési tényezõ értékeket, így a gyakorlatban elõforduló
legtöbb gépre a számítás hibája nem lesz jelentõs.
A továbbiakban felsõ b indexszel jelölöm a belsõ átmérõre vonatkozó távolságokat, illetve
a pontok közötti távolságok (pl.: AB mindig a pontok és a középpont által kijelölt körön (pl.
D átmérõjû kör) mért ívhosszakat jelölnek. Ezzel 6-26. ábra és 6-27. ábra alapján
BE = FH = d o , AI = dt ,max illetve BH = d t
Az ábrák alapján a belsõ átmérõre:

dtb,max = JO =

Dbπ b
Dπ
, d o ,max = JL = MO = b ≈ do ,max
nt
2nt

(6-29)

A közepes átmérõre a gyakorlatban megvalósítható maximális tekercsszélesség:
dtgy,max = CG + d o = KN

Dπ
D
D
+ d o =  b − d o 
+ do
Db
 nt
 Db

(6-30)

A definíció szerinti (6-27. ábra) maximális tekercsszélesség ennél nagyobb:

dt ,max = AI =

Dπ
nt

(6-31)
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Emiatt kd maximuma a gyakorlatban:
kd ,max


d tgy,max
n D
=
= 1 − d o t 
− 1 
d t ,max
Dπ  Db


(6-32)

Ebben még szerepel a tekercsoldal mérete, amit ko segítségével lehet kifejezni az alábbi
módon:

d o = ko kd ,max

Dπ
nt

(6-33)

Ezzel, valamint D-t és Db-t is kifejezve a és Dk segítségével (5-10):

2a
1+ a

kd ,max = 1 − k o kd ,max 
− 1 =
 2a
 2 a + ko − ako

(6-34)

Keressük most ko maximumát. A belsõ íven:

d o = kob kdb

Dbπ
nt

(6-35)

A maximális méreteket keresve tudjuk, hogy kdb ,max = 1 illetve kob,max = 0 ,5 , amiket
(6-29)-ben d o ,max meghatározásakor már fel is használtunk. Maximális tekercsszélesség esetén
a tekercsoldal szélesség maximuma így kétféleképpen is felírható ((6-29) és (6-33) alapján):

Dbπ
Dπ
= ko ,max kd ,max
2 nt
nt

(6-36)

Behelyettesítve (6-34)-ot:
ko ,max =

2a
1 + 3a

(6-37)

Ezt visszahelyettesítve (6-34)-ba adódik az a k d ,max érték, amely ko ,max mellett
megvalósítható.

kd ,max =

1 + 3a
2(1 + a )

(6-38)

(6-37) és (6-38) tehát azokat a maximális tekercsarány értékeket szolgáltatják, amelyekkel
a lehetõ legtöbb rezet lehet elhelyezni az állórészen huzaltekercselés (azaz a do ívek
állandósága mellett).
Teljesítménysûrûség szempontjából ez az optimális választás, hatásfok szempontjából
azonban nem.
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6.6 Az örvényáramú veszteségek kifejezése
Az örvényáramú veszteségek számítása a következõ képleten alapul, amely egy forgó
mágneses mezõbe helyezett vezetõ egységnyi hosszára adja meg az ébredõ örvényáramú
veszteségeket [73], [77], [80]:

pörv =

π3 f v2 Bδ2 4
r ,
ρ

(6-39)

ahol Bδ a forgó mezõ fluxus-sûrûségének maximuma (villamos gép esetén a
légrésindukció maximumával egyezik meg közelítõleg), f v a forgás frekvenciája (villamos
frekvencia), ρ a vezetõ anyagának fajlagos vezetõképessége, r a vezetõ sugara.

6-28. ábra Egy tekercsoldal keresztmetszete a közepes átmérõn

Egy tekercsoldalt tekintve (6-28. ábra) a rézkeresztmetszet a következõ módon írható le:
ACu = ha d oη ,

(6-40)

A huzalátmérõ ( d v = 2r ) és a rézkeresztmetszet ismeretében meghatározható, hogy
mennyi vezetõ található egy tekercsben:

nvt =

ACu 4 ha d oη
=
,
dv2 π π d v2
4

(6-41)

A huzalszám ismeretében, - feltételezve, hogy tekercsenként csak az aktív hossz
kétszeresének megfelelõ része van a vezetõknek mágneses térben -, az nt tekercsre jutó
veszteség:
Pörv = nt

π3 f v2 Bδ2 d v4 4 ha d o η
π 2 f v2 Bδ2 2
2
l
=
η
d v ha d oli nt ,
i
ρ
16 π d v2
2
ρ

(6-42)

A tekercsoldal szélességét kifejezve ko a kd és arányszámokkal:
Pörv =

π 2 f v2 Bδ2 2
Dπ
π3
f 2B2
η
d v ha ko kd
li nt = ko kd η v δ d v2 ha Dli ,
2
ρ
nt
2
ρ

(6-43)

A veszteség aránya a látszólagos teljesítményhez viszonyítva ((5-64) alapján):

Pörv
2π f 2 Bδ
2π f p 2 Bδ 2
2
=
dv =
dv
S
4 ρξ f DJ
4 p ρξDJ Cu
Cu
p

(6-44)
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6.7

A vezetési veszteségek egységnyi látszólagos teljesítményre vonatkoztatott
értékének minimalizálása

A minimalizálást az alábbi kifejezés alapján végeztem el:
Pv
ρJ Cu ,
= 2Cvv
fv
S
Bδ Dk
p

(6-45
)


π
ko kd 1 − a + ktf (1 − k o )kd (1 + a ) 
n
t 

Cvv =

2p π
 sin π 
sin ko kd
n
2


 2m 
(1 + a)(1 − a) sin (1 − ko )kd 2 p π   2 p t 
n
2
 oπ 
n

t

t

sin
nt
om  2nt 

(6-46
)

ahol

Mivel a pólusszám növelése a veszteségeket csökkenti, ezért a különbözõ fázisszámok
mellett (3, 5, 7) négy különféle pólusszámra is megadom az eredményeket a jó
2p
összehasonlíthatóság kedvéért. A pólusszámokat a korábbiakban kapott optimális
értékek
nt
alapján választottam ki (5-30. ábra). Ettõl eltérõ esetekben ugyanis veszteség szempontjából
az optimumot gyakran olyan tekercselés jelenti, amely minimális rezet tartalmaz, viszonylag
jó fluxus kapcsolódás mellett, azaz ko ≈ 0 . Ilyen gépek gyakorlati jelentõsége kérdéses, így
ezeket az eredményeket nem mutatom be.
Az elõbbieknek megfelelõen tehát vizsgáltam 3 fázisú gépet 6/10 tekercsszám/pólusszám
aránnyal, 5 fázisú gépet 5/8 tekercsszám/pólusszám aránnyal, 7 fázisú gépet 7/12
tekercsszám/pólusszám aránnyal.
Nagyobb pólusszámoknak nagyobb gépek esetében van jelentõsége, pl. az általam is
gyakran hivatkozott [51] 300 kW-os gépe 40 pólussal készült.
Az eredményeket az 5-30. ábra szemlélteti.
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
m=3,
nt=6,
2p=10

m=3,
nt=12,
2p=20

m=3,
nt=18,
2p=30

m=3,
nt=24,
2p=40

'a' Pv/S opt
Cvv Pv/Sopt

m=5,
nt=5,
2p=8
'a' S opt
Cvv Sopt

m=5,
nt=10,
2p=16

m=5,
nt=15,
2p=24

m=5,
nt=20,
2p=32

ko Pv/S opt
10xCt* Pv/Sopt

m=7,
nt=7,
2p=12

m=7,
nt=14,
2p=24

m=7,
nt=21,
2p=36

m=7,
nt=28,
2p=48

kd max Pv/S opt
10xCt* Sopt

6-29. ábra A Cvv tényezõk elérhetõ minimuma különbözõ fázisszámok (m) és az optimális nt értékek mellett
2p

135

A fenti ábra minden vizsgált esethez 8 értéket (oszlopot) szemléltet. Az elsõ oszlop
mutatja, hogy az egységnyi látszólagos teljesítményre jutó vezetési veszteségek
minimumához milyen külsõ és belsõ átmérõ arányt kell választani a megadott peremfeltételek
(fázisszám, pólusszám, tekercsszám) esetén. Jól látható, hogy ezek az értékek jelentõsen a
térfogatra vonatkoztatott teljesítménysûrûség szempontjából optimális 0,64 alatt maradnak,
ami várható volt, hiszen a hatásfok javul, ha az aktív hossz növekszik a tekercsfejhosszhoz
képest.
A következõ két oszlop mutatja a veszteség minimumokhoz szükséges tekercs
arányszámokat. ko értékei itt is jelentõsen kisebbek, mint a geometria alapján választható
legnagyobb érték. kd értéke a megadott ko és a érték mellé felvehetõ maximális érték a
korábbiaknak megfelelõen.
Az ötödik oszlop az elõzõekben megadott értékek és a peremfeltételek esetére kapott Cvv
értéket mutatja, ez minél kisebb, annál alacsonyabbak a veszteségek, ennek a minimumát
kerestük.
A hatodik oszlop azt mutatja, hogy a megadott peremfeltételekkel, de a
teljesítménysûrûség és nem a veszteségek szempontjából optimális a , ko és kd értékek
mellett mekkora Cvv -t kapunk. Így az ötödik és hatodik oszlopok magasságát összevetve
képet kapunk arról, hogy milyen mértékben csökkenthetõ az egységnyi látszólagos
teljesítményre jutó vezetési veszteség az ezt célzó optimalizálás segítségével a maximális
térfogati teljesítménysûrûséget eredményezõ korábbi esethez képest.
A kisebb fajlagos veszteségek elérésének azonban az ára az, hogy a teljesítménysûrûség
csökken. Ennek mértékét mutatja az utolsó két oszlop. Az utolsó oszlop az adott
peremfeltételekkel, de a teljesítménysûrûség szempontjából optimális a , ko és kd értékekre
mutatja Ct* értékét (maximum), az utolsó elõtti oszlop pedig Ct* értékét a vezetési
veszteségek szempontjából optimális paraméterekre adja meg. Látható, hogy a
teljesítménysûrûség drasztikusan csökken a fajlagos vezetési veszteségek optimuma
környékén, és a csökkenés annál kevésbé jelentõs, minél több pólusú a gép.
Ugyanakkor az is látható, hogy a fajlagos vezetési veszteségek csökkenése nem ennyire
jelentõs, így a tervezés során célszerûbb teljesítmény optimumra törekedni, és a veszteségeket
az igénybevételek megfelelõ felvételével beállítani.
Egy konkrét példán keresztül is értékeljük a fentieket! Tegyük fel, hogy az alábbi
paraméterekkel tervezünk gépet:
m = 3, 2 p = 10, Bδ = 0,5 T , J Cu = 5 A / mm2 , ρ = 19 ⋅ 10−9 Ωm, f v / p = 20 Hz, Dk = 0,5 m, η0 = 0,45, ha = 0,02

Ekkor:
S = 196,3Ct* (kW ) , azaz egységnyi teljesítménytényezõ és Ct* mellett 196,3 kW
teljesítmény leadására lenne képes a gép.
Pv
= 1,9Cvv (%) , azaz más veszteségekkel nem számolva, egységnyi teljesítménytényezõ és
S
Cvv mellett 1,9 %-ot tennének ki a vezetési veszteségek.
A Ct* maximális értéke a megadott paraméterek esetén 0,119. Ez akkor érhetõ el, ha
a = 0,64, k o = 0,438, k d = 0,890 . Ekkor Cvv értéke 1,493, azaz a gép ekkor 23,34 kW
teljesítmény leadására képes, a vezetési veszteségek pedig 2,84 %-ot tesznek ki, azaz
662 W-ot.
Amennyiben a veszteségek minimumára törekszünk, úgy Cvv minimális értéke 1,11, ami
akkor teljesül, ha a = 0,2, ko = 0, 22, kd = 0,694 . Ezzel a vezetési veszteségek 2,11 %-ot
tesznek ki. (Itt érdemes megjegyezni, hogy a kis értéke miatt a belsõ tekercsfejek kialakítása
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problémákba ütközhet.) Ezekkel az adatokkal Ct* értéke 0,028, azaz a gép 5,5 kW
teljesítmény leadására képes. A vezetési veszteségek abszolút értéke pedig 116 W.
A bemutatott példán keresztül látható, hogy azonos igénybevételek és geometria mellett
mennyire különbözõ gépeket kapunk eredményül különféle szempontok alapján. Az is jól
látszik, hogy az igénybevételek csökkentésével sokkal jobb eredmény érhetõ el egyszerûbb
megfontolások alapján. Pl. az áramsûrûséget 60 %-kal csökkentve a vezetési veszteségek
84 %-kal csökkennek, míg a kivehetõ teljesítmény is 60 %-kal csökken. Ezzel a leadható
teljesítmény 14 kW lesz, a vezetési veszteség pedig 105 W. Ez lényegesen jobb eredmény,
mint az elõzõ, ami a geometria arányainak optimalizálásával adódott.
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