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Sammanfattning

Examensarbetet var en utvärdering av en synkron trefas permanentmagnetmotor med
utvändig rotor. Den är tänkt att ingå i ett batterimatat drivsystem för hjälputrustning på
segelbåtar. Målen var att kartlägga prestandan i standardutförande samt att hitta de svaga
punkterna i konstruktionen. Förslag på hur motorutförandet kan optimeras ska också
läggas fram.

Tester och mätningar gjordes i en testuppkoppling med växelriktare, motor och axel-
kopplad generator. Detta för att kunna få fram fler mätvärden på motorn. Generatorn fick
varvtalskortslutning när belastningsströmmen kom upp i 106,1 A och testerna fick av-
slutas. Koppartråden i lindningarna blev för varm och ytskiktet smälte. Testerna visar att
motorn klarar av strömmar upp till 92,1 A och har då en verkningsgrad på 70 %. Det var
lindningens strömtålighet tillsammans med effektförlusterna som var den begränsande
faktorn i motorkonstruktionen.

Forcerad kylning i form av vattenkyld stator eller att öka lindningstrådens strömtålighet
genom att t.ex. en större kabelarea är alternativ för att få till en bättre verkningsgrad och
motorprestanda. Ser man till externa lösningar skulle luftkylning med fläkt kunna adde-
ras.
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Abstract
The project was to evaluate a synchronous three-phase permanent magnet motor with
brushless outrunner. It is supposed to be a part of an electric drive system for equipment
onboard sailing boats. The goal was to investigate the performance of the motor and find
the construction weaknesses and to come up with suggestions how to optimize the per-
formance of the motor.

Tests and measurements were made with a test setup that consisted of inverter, motor and
a generator connected to the shaft. The generator stator winding had a short circuit when
the load current reached 106,1 A and the tests therefore had to end. The copper wire used
in the windings temperature became to high and the isolation of the wire melted.  The
tests showed that the motor could handle up to 92,1 A with an efficiency of 70%. It was
how much current the winding could withstand together with the power losses that was
the limiting factor of the motor construction.

Forced cooling with water cooled stator or improving the winding wires ability to handle
higher currents by increasing the cable area are both alternatives to get a better efficiency
and motor performance.
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Förkortningar
LSPM Line Start Permanent Magnet Motor
emk Elektromotorisk kraft
ESC Electric Speed Control
Lipo Lithium Polymer
PM Permanentmagnet
VAC Växelspänning (Voltage Alternating Current)
VDC Likspänning (Voltage Direct Current)
D-koppling Deltakoppling
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

RMC Marine AB är ett företag som säljer egentillverkad utrustning för fritidsbåtar. De
har  gjort  undersökningar  som  visar  att  det  finns  efterfrågan  av  en  högre  komfort  och
bekvämlighet när det kommer till segelbåtar. Därför har RMC Marine AB en önskan att
ta fram ett batterimatat drivsystem för hjälputrustning på segelbåtar.

I samarbete med EFFECO Group AB, ett konsultbolag med kompetens inom drivsystem
och motorer, så ska en lösning tas fram. Examensarbetet görs på EFFECO Group AB och
uppgiften är att utvärdera motorn som har valts till detta drivsystem. Industrimotorer är av
hög kvalité men också stora och dyra därför har istället en billigare hobbymotor valts.
Frågan är då hur bra dess prestanda och kvalitetsnivå är och vilka förbättringar som kan
göras i konstruktionen för att få ett väl fungerande drivsystem.

1.2 Målformulering

Uppgiften är att utvärdera en permanentmagnetiserad synkronmaskin med utvändig rotor
på 6,5 kW av fabrikatet Turnigy. Följande resultat förväntas arbetet att generera:

o Motorns prestanda under korta driftstider och hög belastning.
o Motorns begränsningar i standardutförande.
o Förslag till förbättringar av motorutförandet.

1.3 Avgränsningar

Motorn är redan utvald och arbetet med utvärderingen är tidsbegränsat till de 15 hp och
10 veckors heltidsarbete som examensarbetet innefattar. Motorns arbetsgång är precise-
rad till en så hög kontinuerlig belastning som möjligt under maximalt 5 minuter.

Innehållet ska ha sin bas i de kurser som lästs under utbildningen högskoleingenjör inom
elektroteknik på KTH i Haninge. Detta medför att enbart PM-motorn (permanentmagnet)
kommer att beröras i detta projekt.

1.4 Lösningsmetoder
Arbetet kommer att ha följande upplägg för att önskat resultat ska uppnås.

o Faktainsamling om PM-motorer, batterimatade drivsystem och den marina ap-
plikationen.

o Uppkoppling och genomförande av tester.
o Utvärdering av testresultatet och förslag till optimalt motorutförande.
o Redovisning av resultat.

Laborationsplats kommer att vara på Kungliga Tekniska Högskolans elektromaskinlab på
Teknikringen 33.
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2 Nulägesbeskrivning
RMC Marine AB har anlitat EFFECO group AB för att utveckla ett batterimatat drivsy-
stem för hjälputrustning på segelbåtar. Drivsystemet kommer bestå av batteri, växelrik-
tare och motor. Då kostnaden är en viktig faktor för att attrahera köpare har en billigare
hobbymotor valts. Modellen är en synkron PM-motor med utvändig rotor vilket ger en
kompakt design med hög effektdensitet.

Examensarbetet är att utvärdera hur motorn hanterar korta driftstiderna med hög belast-
ning. Genom att kartlägga prestandan och begränsningar i konstruktionen ska sedan
optimeringsförslag av motorutförandet tas fram. Resultatet kommer sedan användas som
underlag till framtagning av en ny motorkonstruktion för det batterimatade drivsystemet.
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3 Permanentmagnetmotorer idag
PM-motorer används mer och mer i dagens applikationer. Utvecklingen går framåt och
tekniken blir allt billigare och bättre hela tiden. Den höga verkningsgraden jämfört med
andra mer traditionella induktionsmotorer gör den energisnålare och det går att få en
fysiskt mindre motor eller generator med motsvarande prestanda. Vikt och volym redu-
ceras vilket kan vara en viktig faktor när den t.ex. används i tåg.

Gröna tåget är ett projekt som ska demonstrera ett nytt koncept för snabbtåg och här har
Bombardier Transportation tagit fram motorkonstruktioneni. Ett av projektets mål var att
minska den totala energiförbrukningen för tågdriften. Valet att använda sig av högpre-
sterande PM-motorer, aerodynamik, ny strömavtagarteknik, eco-driving och energiåter-
vinning gör att energiförbrukningen kan minskas med ca 25-35% jämfört med ett tåg av
modell X2000.

PM-motorn blir också allt vanligare i industriapplikationer. Vikten av att reducera ener-
giförbrukningen och göra anläggningar mer kostnadseffektiva blir allt större ute hos
företagen idag. Det material som permanentmagneterna är gjorda av har inverkan på
verkningsgraden och är avgörande för motorns pris. Jämför man PM-motorer i utveckl-
ingens  framkant  är  det  just  magneterna  som gör  skillnaden  och  här  görs  hela  tiden  en
balansering av kvalitén på permanentmagneten och det resulterande priset för motorn.

Ett lite nyare begrepp inom motorteknik är LSPM-motor (Line Start Permanent Magnet
Motor)ii. Detta innebär i korta drag en synkron motor med asynkron startfunktion. Detta
medför mindre startströmmar, mindre kablar samt en högre verkningsgrad än för asyn-
kronmotorer. Det bästa av två världar kombineras helt enkelt. Denna teknik används t.ex.
i Flygts kompaktomrörare som utvecklats av Xylem i Sverige.
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4 Det batterimatade drivsystemet
Examensarbetet var att ta fram data på den motorn som valts till drivsystemet. Den in-
formation som fanns att tillgå var bristfällig och behövdes kompletteras för att kunna veta
om det var möjligt att använda denna motortyp i drivsystemet.

För att utvärdera motorn var förutsättningarna som gavs av övrig utrustning i systemet
avgörande. Med en bättre förståelse för hela drivsystemet som består av batteri, växel-
riktare och motor (figur 1) blir det lättare att få fram en bra teoretisk analys. En batteri-
spänning på 48 VDC (Voltage Direct Current) är kopplad till växelriktaren som i sin tur
matar motorn med 3-fas växelspänning.

Figur 1: Översikt drivsystem.

4.1 Växelriktare

Växelriktaren är en Turnigy Monster 2000 och den konverterar likspänning från batteriet
till 3-fas växelspänning. Tillgänglig märkdata inhämtades från återförsäljarens hemsida
(figur 2)iii.

För att förbättra verkningsgraden har den monterats på en vattenkyld aluminiumplatta,
detta utöver den kylfläns som ingår vid leverans. Enligt angiven batterimatning är in-
spänningsområdet 12 – 51 VDC (1 cell Lipo = 3-4,25 V). Växelriktaren använder sig av
pulsbreddsmodulering för att kunna variera utspänningen.

Figur 2: Märkdata växelriktare.
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4.2 Motor

Motorn är en Turnigy 80-100-B 130KV. En 3-fas synkron permanentmagnetmotor med
utvändig rotor som har ett huvudsakligt användningsområde inom modellflyg. Tillgäng-
lig märkdata inhämtades från återförsäljarens hemsida (figur 3)iv.

Obligatorisk ESC (Electric Speed Control) syftar på växelriktarens kapacitet och den
måste minst klara 130 A. Motorns maximala inspänning är 48 VAC (Voltage Alternating
Current) och den maximala effekten är på 6500 W.

Figur 3: Märkdata motor.
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5 Metod
Prestandan som söktes var den maximala kontinuerliga effekten som kan fås ut från
motorn. Ett rimligt antagande är att förlusterna är ganska stora och de kommer att be-
gränsa prestandan. Konstruktionen måste utvärderas för att kunna ge förslag på motor-
optimering.

För att kunna fastställa motorns prestanda måste tester och mätningar utföras. Den test-
uppkoppling som användes var av enklare slag och de komponenter som ingick var in-
köpta långt innan examensarbetets början. Den metod som användes i detta arbete utgick
då också från detta material.

5.1 Maximal kontinuerlig effekt

Märkeffekten på 6500 W är en maxeffekt som inte är trolig för kontinuerlig drift. För att
ens få ut denna effekt krävs max inspänning till motorn på 48 VAC och hur hög växel-
spänning kan växelriktaren få ut från batteriets 48 VDC. Denna maxeffekt är tänkt för
väldigt korta arbetstillfällen som t.ex. vid start av ett modellflygplan.

Hur mycket effekt vi kan få ut kontinuerligt under en fem minuters period utan risk att
motorn tar skada kommer tester att få utvisa. Belastar men den för hårt blir den för varm
och går sönder. Det optimala arbetsområdet för motorn är när verkningsgraden är som
högst och då blir en störst del av den tillförda effekten till nyttig effekt. Dock önskas
högsta möjliga uteffekt där det är acceptabelt med en lite lägre verkningsgrad och mer
förluster så länge de inte skadar motorn.

5.1.1 Bestämma maximal kontinuerlig effekt

En given förutsättning är de 48 VDC som matar växelriktaren. Växelriktarens utspänning
ska i sin tur vara högsta möjliga. En högre växelspänning ger en högre effekt och varvtal
hos motornv.

Batteriet som matar växelriktaren kommer att ersättas med en varierbar spänningskälla
för att eliminera en avtagande matningsspänning till följd av batteriets kontinuerliga
urladdning. Detta hade annars varit en möjlig felkälla att ta hänsyn till. Kartläggning av
verkningsgrad, effekt och lindningstemperaturer vid olika belastning för att säkerställa att
motorn fungerar på ett bra sätt och inte blir överhettad.

För att kunna få fler mätvärden på motorn består testuppkopplingen av två Turnigy
80-100-B 130KV som axelkopplas som motor och generator. På generatorsidan kan man
då mäta spänning, frekvens och belastningsström och på så sätt fås både en in- och
uteffekt för drivsystemet. Valet av denna testuppkoppling kom sig av att möjligheten att
mäta med annan lämplig utrustning saknades. Problemet då är att det är tre komponenter
(växelriktare, motor och generator) som bidrar med sina egna förluster vilka sedan måste
särskiljas för att kunna precisera motorns prestanda.
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5.2 Begränsningar i motorkonstruktionen

Motorn begränsas av konstruktionen och värmen från de effektförluster eller strömmar
som kan överhetta motorlindningarna. Det är faktorerna som ger upphov till effektför-
luster samt hur värmetålig konstruktionen som är begränsande för motorns prestanda.

5.2.1 Effektförluster

En elmotor består av en fast stator och en rörlig rotor. För att ett roterande moment ska
kunna uppstå krävs det att det bildas två magnetfält varav ett är roterandevi. I en indukt-
ionsmotor och innerpolmaskin matas statorn med växelspänning och rotorn med lik-
spänning. Statorns roterande fält hakar tag i rotorns fält och det gör att motoraxeln roterar.

En permanentmagnetmotor saknar likspänningsmatningen till rotorn då magnetfältet
istället bildas av permanentmagneterna. Här behövs alltså inte en magnetiseringsström
som ger upphov till förlustervii. En permanentmagnetmotor har därför generellt en högre
verkningsgrad jämfört med induktionsmotorer och kan därför göras mindre med mot-
svarande effekt. De förluster som uppstår i en permanentmagnetmotor är tomgångsför-
luster och belastningsförluster. Tomgångsförlusterna är järnförluster och friktionsför-
luster och belastningsförlusterna är resistansförluster och tillsatsförluster.

5.2.2 Värmetålighet och hållfasthet

Hur bra motorn står emot värme är en avgörande faktor för prestandan. Dels beror det på
konstruktionsmaterialet men även på dess uppbyggnad och hur kylmöjligheterna ser ut.
Det är höga varvtal upp mot 6000 rpm (rounds per minute) och det ger slitage även på
mekaniken. Efter genomförda tester kommer motorn att demonteras för att ge möjlighet
till en utvärdering av konstruktionen.
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6 Testuppkoppling
Spänningskällan som användes istället för batterier ger 0 - 60 VDC och 0 - 145 A, den
ställdes in på exakt 48 VDC under samtliga tester. Växelriktaren matar motorn med 3-fas
växelspänning och den är i sin tur axelkopplad med generator. Generatorn är kopplad till
en varierbar resistiv last (figur 4 - 5). Växelriktaren regleras med en pulsgenerator som
justerar motorns varvtal med att variera pulsbredden. En ökad pulsbredd ger en högre
utspänning från växelriktaren och därmed ökat varvtal hos motorn.

Figur 4: Schema testuppkoppling.

Figur 5: Växelriktare, motor och generator.

Mätutrustning som användes var tångamperemetrar, handhållna multimetrar och oscil-
loskop. Som resistiv last användes gamla bromselement för spårvagnar. Önskat värde
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kunde ställas in med enkel skruvanslutning av vingmuttrar i ett ungefärligt intervall på
0,2 - 14 W/fas. För att mäta motorhastighet användes varvtalsmätare med laser och
medföljande reflekterande tejp som monterades på den roterande axeln. Temperatur-
mätningar och bilder är tagna med en värmekamera. Digitaltermometrar användes för att
ha koll på temperaturen på vattnet som kylde aluminiumplattan under växelriktaren. En
pump och vanlig trädgårdsslang med kopplingar cirkulerade kylvattnet från en hink med
ca 10 liter vatten.
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7 Genomförande

7.1 Tester utan generatorbelastning

Tester utan last gjordes för att få fram tomgångsförlusterna men även för att få en upp-
fattning av relationen mellan varvtal och spänning (figur 6 - 7).

Figur 6: Spänning för motor och generator.               Figur 7: Effekt för växelriktare och motor.

Högsta varvtal som uppmättes var 6119 rpm och då levererade växelriktaren 36,1 VAC
med en ström på 12 A. Generatorspänningen var då 35 VAC. Strömmen var nästan
densamma under hela varvtalsintervallet 3003 - 6119 rpm med en liten nedåtgående
lutning mot de högre varvtalen. Mätresultaten redovisas i tabell 1.
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Tabell 1: Mätresultat utan belastning.
Spänningskälla Växelriktare Motor Generator

Spän-
ning

(VDC)

Strö
m

(DC)

Ef-
fekt
(W)

Spän-
ning

(VAC)

Strö
m

(AC)

Ef-
fekt
(W)

Tem
p
(˚C)

Varv-
tal

(rpm)

Tem
p
(˚C)

Spän-
ning

(VAC)

Tem
p
(˚C)

47,8 6,2 296 24,5 13,2 323 32 3003 54 17,4 50
47,7 8,3 396 28,4 13,8 392 32 3943 55 22,8 51
47,7 9,8 467 31,0 13,2 409 32 4574 65 26,3 62
47,6 11,8 562 33,4 12,9 431 32 5306 70 30,4 67
47,5 13,8 656 35,7 12,5 446 32 6028 75 34,6 70
47,5 13,3 632 36,0 13,3 479 33 6078 74 35,0 70
47,5 13,1 622 36,2 12,4 449 34 6118 87 35,1 83
47,5 13,0 618 36,1 12,1 437 34 6119 88 35,1 82
47,5 13,0 618 36,1 12,0 433 34 6119 88 35,0 83
47,5 13,0 618 36,1 12,0 433 34 6119 89 35,0 84
47,5 13,0 618 36,1 12,0 433 34 6119 90 35,0 85

Temperaturen på motor- och generatorlindningar ökade allt eftersom varvtalet höjdes
men det märktes att om man körde i ca två min blev det varmt även vid lägre varvtal så
tiden har också en avgörande faktor. Motorn var dock den som blev varmast vid samtliga
mätningar även om det bara skiljde några grader. Växelriktaren kördes utan vattenkyl-
ning och den blev 34 grader Celsius som mest.

Övriga iakttagelser som gjordes var att det hördes ett rasslande ljud från motor och ge-
nerator. Lindningarnas yttersta lager var lösa och koppartrådarna var enkla att flytta åt
sidan med några millimeter. Lindningarna blev också olika varma med ett intervall på 80
- 90 grader när det var som varmast. Belastningen som motor och generator utgjorde var
asymmetrisk och gav variationer i linjeströmmarna till motorn inom intervallet 11,7 -
12,2 A vid 6119 rpm.

7.2 Tester med generatorbelastning

Kartläggning av verkningsgrad och kontinuerlig uteffekt med hjälp av mätningar då
generatorn belastas med resistiv last. Resultat från tidigare mätningar, innan detta exa-
mensarbete tidsmässigt, gjorde att testerna sattes att börja med ca 7 W/fas och gick sedan
successivt nedåt. Respektive resistansnivå är uppmätt och kontrollerad med multimeter,
detta för att försäkra sig om en så symmetrisk last som möjligt.

Högsta uppmätta belastningsström blev 106,1 A vid 0,2 W/fas och då fick lindningarna i
generatorn en temperatur på 236 grader Celsius. Detta var den sista mätningen med be-
lastning som gjordes då generatorn hade varvtalskortslutning efter detta. Mätningarna
visade att generatorn verkar kunna ge upp till 92,1 A och 5004 rpm och fungera på ett
acceptabelt sätt. Högsta uppmätta uteffekt 1519,8 W från generatorn vid 74,5 A och 5040
rpm gav också den bästa verkningsgraden (figur 8 - 9). Mätresultaten redovisas i tabell 2
och 3.
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Figur 8: In- och uteffekter vid olika belastningsmotstånd.

Figur 9: Belastningsström och verkningsgrad för testuppkoppling.
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Tabell 2: Mätresultat med belastning.
Belastning Spänningskälla Växelriktare
Ω per fas Spänning

(VDC)
Ström
(DC)

Effekt
(W)

Spänning
(VAC)

Ström
(AC)

Effekt
(W)

Temp
(˚C)

6,4 47,2 17,5 826 35,9 15,3 549 -
4,8 47,2 17,5 826 35,8 15,6 558 -
3,2 47,1 18,6 876 35,8 16,6 594 -
1,5 46,8 26,1 1221 35,4 22,7 804 40
0,7 45,5 54,7 2489 34,1 50,5 1722 47
0,5 44,9 67,5 3031 33,6 62,4 2097 50
0,4 44,7 72,5 3241 33,5 66,5 2228 51
0,4 44,6 73,3 3269 33,5 67,0 2245 53
0,3 44,5 74,8 3329 33,3 70,6 2351 56
0,3 44,3 81,9 3628 33,2 76,9 2553 56
0,2 45,3 57,0 2582 33,9 54,8 1858 54

Tabell 3: Mätresultat med belastning.
Belastning Motor Generator
Ω per fas Varvtal

(rpm)
Temp
(˚C)

Spänning
(VAC)

Ström
(AC)

Effekt
(W)

Temp
(˚C)

6,4 6100 - 34,9 2,70 94 -
4,8 6123 - 34,8 3,30 115 -
3,2 6107 - 34,4 4,80 165 -
1,5 5960 90 33,1 11,6 384 85
0,7 5385 124 28,8 34,7 999 102
0,5 5153 137 24,4 54,8 1337 114
0,4 5092 137 24,2 59,6 1442 115
0,4 5074 139 22,8 64,1 1461 119
0,3 5040 142 20,4 74,5 1520 128
0,3 5004 145 13,8 92,1 1271 131
0,2 5325 139 5,90 106 626 236

Även vid belastning är det motorn som blir varmast med en skillnad i några grader med
undantag för sista mätningen när generatorn blev hela 236 grader Celsius. Det noterades
även att de varmaste punkterna hittades i mellanrummet mellan lindningarna. Växelrik-
taren hade vattenkylning där en pump cirkulerade ca 10 liter vatten från en hink genom
kylplattan. En maxtemperatur på 56 grader Celsius uppmättes.

7.3 Tester utan axelkopplad generator

Efter att generatorn havererat gjordes även tester av tomgångskörning med enbart väx-
elriktare och motor (figur 10 - 11). Mätresultat redovisas i tabell 4. Även i detta fall var
det asymmetri i motorströmmarna med intervallet 6,8 - 7,1 A. Här uppnåddes en in-
spänning på 36,49 VAC på motorn vilket resulterade i varvtalet 6330 rpm.
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Figur 10: Spänning och ström vid tomgång.          Figur 11: Effekter för växelriktare och motor

Tabell 4: Mätresultat vid enbart växelriktare och motor.
Spänningskälla Växelriktare Motor

Spänning
(VDC)

Ström
(DC)

Effekt
(W)

Spänning
(VAC)

Ström
(AC)

Effekt
(W)

Temp
(˚C)

Varvtal
(rpm)

Temp
(˚C)

47,7 3,93 187 26,47 8,79 233 33 3684 45
47,6 5,13 244 30,59 8,84 270 33 4640 50
47,6 5,52 263 32,09 8,94 287 33 4940 60
47,6 6,49 309 34,07 8,38 286 33 4979 65
47,6 6,70 319 36,07 7,64 276 34 5523 70
47,6 6,93 330 36,32 6,91 251 35 6186 74
47,6 6,71 319 36,44 6,95 253 35 6289 84
47,6 6,71 319 36,43 6,94 253 35 6293 90
47,6 6,70 319 36,44 6,95 253 35 6314 92
47,6 6,71 319 36,49 6,98 255 35 6323 96
47,6 6,72 320 36,49 6,97 254 35 6330 101

7.4 Förluster växelriktare

Särskilda mätningar gjordes för växelriktarens förluster. Temperaturen på vattnet som
pumpades igenom kylplattan registrerades av digitaltermometrarna. Kylvattnets flöde
justerades med en strypventil på vattenslangen från pumpen. Fem liter vatten passerade
växelriktarens kylplatta på 27 sek. Temperaturökningen mellan in- och utgång för kyl-
vattnet registrerades till 1,2 grader celsius vid 74,4 A generatorbelastning och till 1,3
grader vid 92,1 A.

7.5 Motorkonstruktion

För att utvärdera konstruktionen och vad som kan göras åt effektförlusterna plockades
motorn isär (figur 15). Statorn sitter i mitten och där finns kopparlindningarna runt de
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laminerade järnkärnorna. De tolv lindningarna utgör de tolv polerna hos motorn. Per-
manentmagneterna är limmade på insidan av rotorn som då också blir höljet till motorn.
Det är en kompakt maskin och det är trångt framförallt mellan lindningarna. Motoraxeln
löper rakt igenom statorn och är i kontakt med ett lager i vardera ända samt ett utvändigt
lager där fästpunkter för rotorn monterats (figur 12-13).

Figur 12: Stator och rotor.        Figur 13: Lager till axel och utvändig rotor.

Lindningarna visade sig vara D(Delta)-kopplade (figur 14) och detta betyder att huvud-
spänning och fasspänning(spänning över lindningarna) är densamma men att linje-
strömmen är en faktor 1,73 ggr större än fasströmmen(strömmen genom lindningarna)viii.

Figur 14: Schema D-koppling.

7.5.1 Generatorhaveri vid för hög belastning

Vid högsta uppmätta belastningsström på 106,1 A havererade generatorn i testuppkopp-
lingen och då hade den en temperatur på hela 236 grader Celsius (figur 15). Det började
sedan ryka ur generatorn så fort den roterade med eller utan belastning efter detta. Sta-
torlindningarna syns utifrån och man kunde se tydligt att isolationsskiktet på koppartrå-
den hade bränts och var svart på två av de tolv lindningarna (figur 16). Det uppstod en så
kallad varvtalskortslutning.
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Figur 15: Bild med värmekamera på generator.        Figur 16: Lindningar med varvtalskortslutning.

7.5.2 Lindningsschema

Följer man inkommande fas delas koppartrådarna upp i två till antalet lika stora delar.
Alltså var två olika faser seriekopplade via fyra lindningar. De första två lindningarna
sitter precis intill varandra och sedan lindas nummer tre och fyra som är placerade rakt
motsatt på andra sidan. Därefter löper koppartrådarna ut i en annan fas. Ett lindnings-
schema gjordes och för enkelhetens skull gavs respektive färg på kabeln ett fasnummer
(figur  17  -  18).  Inkommande  från  vänster  på  motorn  är  L1  Gul,  L2  Svart  och  L3 röd.
Lindningarnas platser numrerades från nummer 1 till 12. Man kan även se i lindnings-
schemat (figur 17) att alla tre fasernas lindningar börjar och slutar med 120 graders för-
skjutning vilket är enligt trefaslindningens principiella placeringix.

Figur 17: Lindningarna platsnummer. Figur 18: Lindningsschema.

Antal koppartrådar som ingår i den sammansatta lindningstråden räknades till 96 - 99st
och den enskilda tråden hade en diameter på 0,15 mm och här försummades det isole-
rande lagret på tråden då det är tunt och inte anses vara en större felkälla. Lindnings-
varven räknades till 8 stycken på 10 av 12 poler, på de resterande två (plats 5 och 6 enligt
figur 17) var det bara 7,5 varv. Mellan L1 (gul) och L2 (svart) fanns lindningsplats 11 och
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12, där det blev varvtalskortslutning, samt plats 5 och 6 där det var ett halvt lindningsvarv
mindre.

7.5.3 Koppartrådens resistans

Koppartrådens resistans beräknades med hjälp av resistiviteten för kopparx samt formeln
för ledningsresistans (Ekvation 1)xi. Längden på en lindning mättes till ca 350 cm.

R fas = r ´
l
A

= 0,0167 ´
3,5

p
0,15

2
æ 
è 
ç 

ö 
ø 
÷ 

2 = 3,31W / fas

R = resistan s W[ ]
r = ledarens resistivitet W ´ mm2/m[ ]
l = ledarens längd m[ ]
A = ledarens area mm2[ ]
Ekvation 1: Formel för ledningsresistans.
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8 Utvärdering

8.1 Motorprestanda

De högsta effekterna fås ut ur testuppkoppling med belastningsströmmar i intervallet 64,1
- 92,1 A där tre mätningar gjordes. Högsta uteffekten uppnåddes vid 74,5 A och var
1519,8 W (PUT) vid matningseffekten 3328,6 W (PIN) från spänningskällan. Om en högre
effekt kan uppnås kan inte besvaras då fler mätningar hade behövts för att säkerställa
detta. Det är i alla fall i detta intervall som motorn arbetar bäst med en hög uteffekt och
verkningsgrad. För att kunna fastställa motorns prestanda måste växelriktarens förluster
och motorns verkningsgrad först beräknas.

8.1.1 Fastställande av växelriktarens förluster

För att veta hur mycket av förlusterna som kommer från växelriktaren användes två helt
skilda mätningstekniker. Dels mättes ström och spänning så att in- och uteffekt kunde
beräknas och sedan bestämdes temperaturökningen på kylvattnet vid ett förutbestämt
flöde. Detta gjordes då det var osäkert hur exakt spänning och ström ut från växelriktaren
kunde mätas p.g.a. störningar från switchfrekvensen. Likspänningen hackas upp med
höga frekvenser mellan 12 – 24 kHz. Detta ger högfrekventa störningar på både primär-
och sekundärsidan vilket kan ge osäkra mätvärden.

Den energi som går åt  för att  värma upp kylvattnet genom aluminiumplattan är växel-
riktarens effektförluster. Genom att ta reda på hur mycket vatten som passerar på en
bestämd tid och sedan mäta temperatur på in- och utgångsvattnet får man fram de värden
som behövs. Kylvattnets flöde justerades med en strypventil på vattenslangen från
pumpen. Fem liter vatten passerade växelriktarens kylplatta på 27 sek. Temperaturök-
ningen mellan in- och utgång för kylvattnet registrerades till 1,2 grader Celsius vid 74,4 A
generatorbelastning och till 1,3 grader Celsius vid 92,1 A. Beräkningarna gjordes sedan
enligt formeln för upptagen energi samt med sambandet mellan energi och effekt (Ek-
vation 2 - 3)xii.

E = c ´ m ´ DT
E = energi J[ ]
c = ämmnets specifika värmekapcitet kJ /kg ´ K[ ]
m = massan kg[ ]
DT = temperaturförändringen
Ekvation 2: Formel för upptagen energi.

E = P ´ t
E = energi J[ ]
P = effekt W[ ]
t = tid s[ ]
Ekvation 3: Formel för Energi.
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Vid testerna som gjordes togs mätvärden fram för belastningsströmmarna vid 74,5 A och
92,1 A och effektförlusterna beräknades enligt följande (Ekvation 4).

P1F 74,5A =
c ´ m ´ DT1

t
=

4181´ 5 ´1,2
27

= 929,1W

P1F 92,1A =
c ´ m ´ DT2

t
=

4181´ 5 ´ 1,3
27

=1006,5 W

m = 5 kg 1 l vatten =1 kg( )
c = 4,181´103 kJ / kg ´ K( )
DT1 =1,2
DT2 =1,3
t = 27 s
Ekvation 4: Beräkningar effektförluster.

Detta jämfördes sedan med effektförlusterna som beräknades av uppmätta värden för
spänning och ström. Växelriktarens förluster fås fram genom att subtrahera in- med
uteffekten för växelriktaren.

P2F74,5A = 3328,6 - 2350,98 = 977,62 W
P2F92,1A = 3628,17 - 2553,08 =1075,09W

Jämförelsevis så verkade resultaten stämma ganska bra med varandra. Slutgiltiga värdet
som användes var medelvärdet av dess resultat.

PFINV 74,5A = 952,74 W
PFINV 92,1A =1040,8 W

8.1.2 Beräkning av motorns verkningsgrad

När generatorn har en uteffekt på 1519,8 W (PUT74,5A) har vi totala effektförluster på
1808,8 W varav växelriktaren bidrar med 952,74 W (PFINV74,5A). Detta gör att motor och
generator bidrar med resterande 856,08 W. Verkningsgraden vid belastningsströmmarna
74,5 och 92,1 A beräknades (Ekvation 5).

PUT 74 ,5A = PIN 74,5A - PFINV 74 ,5A( )´ h74,5A
2 => h74,5A =

PUT 74,5A

PIN 74,5A - PFINV 74,5A( ) = 0,8

PUT 74 ,5A =1519,8 W uteffekt generator( )
PIN 74,5A = 3328,6 W ineffekt från batteri( )
PFINV 74,5A = 952,74 W förluster växelriktare( )
Ekvation 5: Beräkning av motorns verkningsgrad.



23

På samma sätt beräknades verkningsgraden vid generatorströmmen 92,1 A och då blev
den 0,7. Växelriktarens verkningsgrad beräknades också vid båda fallen.

hINV 74,5 =
PIN 74,5A - PFINV 74,5A( )

PIN 74,5A

=
3328,6 - 952,74( )

3328,6
= 0,71

hINV 92,1 =
3628,17 -1040,8( )

3628,17
= 0,71

8.1.3 Beräkning av maximal kontinuerlig effekt i standardutförande

Vid testerna med en generatorström på 74,5 A och 5040 rpm har beräkningar visat att här
har motorn bästa verkningsgraden på 0,8 samt den största uteffekten från generatorn.
Detta borde betyda att drivsystemet med batteri, växelriktare och motor borde ge den
största kontinuerliga effekten i just detta fall av de som testats under genomförandet.
Effekten beräknas med att multiplicera batteriets matningseffekt med verkningsgraderna
för växelriktare och motor (Ekvation 6).

P2MOTOR= batteriets effekt ´ hINV ´ hMOT = 3328,6 ´ 0,71´ 0,8 =1890,6 W

Ekvation 6: Största kontinuerliga motoreffekt för drivsystemet i standardutförande

8.2 Motorns begränsningar

Generatorn klarade drift upp till 92,1 A enligt testerna. Efter att ha tittat närmare på
konstruktionen och konstaterat att det blev varvtalskortslutning är det tydligt att värmen
som kommer av effektförluster i motorn är den begränsande faktorn. Koppartråden med
bara 0,15 mm i diameter klarar inte av strömmarna till slut. Det blir också väldigt varmt
vid 92,1 A då en temperatur på 131 grader Celsius uppmättes. Motorn blev i detta fall
ännu varmare med sina 145 grader Celsius. När generatorn fick varvtalskortslutning var
det hela 236 grader Celsius och detta var mer än vad ytskiktet på koppartråden mäktade
med.

Enligt det lindningsschema som gjorts var det de två lindningarna som var i serie med
lindningsplatserna där det bara var 7,5 varv. Det totala motståndet blir då lägre i dessa
fyra lindningar än i de andra två fallen. Mer ström kommer flyta i dessa fyra lindningar
och genom spänningsdelning samt ohms lag kan det bevisas att just de lindningarna som
kortslöts får den högsta effektutvecklingen. Detta är då också förklaringen till de
asymmetriska motorströmmarna på de tre faserna.
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9 Slutsats och diskussion
Med de mål som sattes upp vid projektets start var följande resultat önskade.

o Motorns prestanda under korta driftstider och hög belastning.
o Motorns begränsningar i standardutförande.
o Förslag till förbättringar av motorutförandet.

Motorn har en sin bästa verkningsgrad på 0,8 vid ett varvtal på 5040 rpm. Motorn har då
en uteffekt på 1890 W. Effektförluster som värmer upp lindningarna begränsar prestan-
dan. En kombination av lindningarnas värmetålighet och dålig kylning av de utsatta
delarna i motorn gör att den går sönder vid 106,1 A. Motortemperatur upp till 145 grader
Celsius uppmättes och den tog inte någon skada.

För att förbättra motorutförandet kan följande saker göras.
o Forcerad kylning
o Öka strömtåligheten för lindningarna

9.1 Metodval

Den metod som användes för att fastställa data i detta projekt grundade sig starkt i den
utrustning som tilldelades. Kostnader hålls nere då det här arbetet ligger till underlag för
ett beslut om det är tänkbart att gå vidare med en ny motorkonstruktion. Den undermåliga
informationen om motorns prestanda som fanns att tillgå vid arbetets början gjorde det
svårt att förutse vilket resultatet skulle bli samt förväntat motorbeteende.

Testuppkopplingen gjordes på ett enkelt men ändå genomtänkt sätt. Möjligheten till
många olika mätvärden gjorda att det var lättare att kartlägga motorns prestanda och att
börja förstå hur den fungerar. Valet att mata med roterande omformare (spänningskälla)
istället för batterier gjorde testvärdena pålitligare och lättare att ta fram då testuppkopp-
lingen var lättare att hantera.

9.2 Osäkerhetsanalys

De mätvärden och beräkningar som arbetet har genererat har också en viss osäkerhet.
Värdena fluktuerar för spänningar och strömmar. Medelvärden har uppskattats vid av-
läsning. Varvtalsmätningen med laser var den som fluktuerade mest där det kunde hoppa
mellan 100 -  200 rpm i skillnad dock återkom ett  värde oftare en andra.  Mätningar av
varvtalen med laser försöktes göra med samma avstånd och riktning vid samtliga mät-
ningar. Vid beräkning av motorn verkningsgrad antogs det att motor och generator hade
samma verkningsgrad för att kunna få fram ett resultat. Att det i verkligen är en skillnad
mellan dem är mer troligt men det är osäkert hur stor denna är.

Den resistiva  lasten  kontrollmättes  för  att  uppnå  maximal  symmetri  samt  för  att  ha  ett
värde på motståndet. Multimetern som användes till detta verkar inte vara tillräckligt
noggrann under 0,5 ohm. För de sista mätningarna som gjordes innan generatorn gick
sönder var det svårt att få till minskningar i små steg för belastningsmotståndet.
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Fler mätningar i strömintervallet 74,5 – 106,1 A för generatorn hade varit bra för att få
fram för flera strömvärden och då med större säkerhet hittat maximala prestandan.

9.3 Miljö och hållbar utveckling

Det har redan diskuterats att ur en synvinkel med energiperspektiv är detta drivsystems
påverkan minimal med tanke på antal uppskattade drifttimmar per år. Blir denna produkt
populär och senare en högvolymsprodukt blir tillverkningsprocess och materialförbruk-
ning en större fråga. Tillverkning av denna motor är med största sannolikhet Kina och då
blir också leveransen en viktig aspekt.

En viktig fråga idag är upprätthållande av en hållbar utveckling. Här ingår inte bara
miljöfrågor utan också ett ekonomiskt och socialt ställningstagande för hållbar utveckl-
ing. Kärnfrågan i detta är att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande ge-
nerationers resurser och möjlighet att i sin tur kunna tillgodose sina behov.

Tas då detta i åtanke bör tillverkningsprocess, utvinning av råvaruämnen, de anställdas
förhållanden och fraktsätt bland annat ses över. Sett till samhället kan frågan ställas om
denna produkt verkligen är nödvändig. Behövs verkligen alla dagens produkter och gör
de någon väsentlig skillnad för människans levnad. Dagens ingenjörer utövar ett mo-
dernare och bredare arbetstänk när det kommer till hållbar utveckling. Detta är väldigt
viktigt för att ha en chans att uppnå en utveckling där människa och miljö har bra förut-
sättningar.

I slutändan är det den enskilde individen och konsumenten som avgör vad som produ-
ceras och framställs. Samt i vilken omfattning det anses behövas för att tillgodose män-
niskans behov.

9.4 Valdes rätt motor?

En fråga som bör ställas är om det är rätt motor som de valt till drivsystemet. Svaret på
den frågan är ja och motiveringen till detta är i huvudsak det låga priset tillsammans den
höga potentiella prestandan. Kvalitén inte den bästa men med tanke det sätt den kommer
att användas är det acceptabelt. Permanentmagnetmotorer har generellt en högre verk-
ningsgrad än andra motorer och det betyder att skulle man välja en annan motortyp blir
den antingen större fysiskt eller så blir det större energiförluster som måste hanteras.
Drivsystemet har inte heller många drifttimmar per år om man ser till hur ofta en segelbåt
används. Hjälputrustningen ombord används inte heller mer än fem minuter då och då när
man väl är ute och seglar.
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10 Rekommendationer och framtida arbete
Blir lindningarna inte lika varma klarar de mer ström innan koppartrådens isolerande
ytskikt smälter. Att minska temperaturen i motorn eller att göra lindningarna mer vär-
metåliga är en lösning för att uppnå en högre motorprestanda. Nedan följer några kon-
kreta förslag på förbättringar av motorutförandet. Växelriktaren gav den större delen av
effektförlusterna och att välja en med bättre verkningsgrad skulle vara ett ytterligare steg
mot en högre uteffekt från drivsystemet.

Fläktkylning
Att kyla motorn med en fläkt skulle öka prestandan då den kan trycka ut den varma luften
ur motorn. För bästa resultat är det viktigt att lufttrycket från fläkten går genom motorn
och inte vid sidan av och då måste man bygga någon form av fläktkåpa för att styra luft-
flödet. Positivt med detta är att man inte behöver ändra på motorkonstruktion utan löser
värmeproblemet med kringutrustning till drivsystemet och detta gör det till en billig
lösning.

Större utrymme för luft i konstruktionen
Genom att ge mer utrymme i konstruktionen blir det större mängd luft som omger de
varma lindningarna och det ger en kylande effekt. Dock ska inte luftgapet mellan mag-
neterna i rotorn och spolarna i statorn ökas då det minskar fältstyrkan och motorns utef-
fekt. Det är trångt mellan lindningarna och det är också där det blir varmast. Med ett litet
mellanrum blir det en större passage för luft genom motorn. För att få till ett mellanrum
kan t.ex. diametern på motorn ökas vilket göra att lindningsplatserna kommer längre ifrån
varandra. Alternativt öka höjden på järnkärnan så att lindningarna blir jämnare och
bredden minskas då de yttersta lindningarna låg emot varandra. En större aktiv area på
järnkärnan ger också en ökad emkxiii.

Vattenkyld stator
Vattenkyld stator innebär en förändring i konstruktionen och kan också vara ganska
kostsam men samtidigt kyler man statorn inifrån på ett effektivt sätt.

Ökad area för koppartråden
Ökar koppartrådens area ökas ledningsförmågan. Högre strömmar kan gå i lindningarna
och de blir inte lika varma. En hög ström är en förutsättning för en hög effekt. Ett problem
som kan uppstå är att det blir svårare att göra lindningarna täta och fina vilket gör att det
kommer krävas mer utrymme i motorn.

10.1 Synkron reaktans

Den synkrona reaktansen för motorn är inte med i resultatet då mätningar för detta ute-
blev. Motorn är en induktiv last och reaktansen är den större delen av dess impedans. Ett
enklare test med generator kan ge ett ungefärligt värde på reaktansen. Mätning av tom-
gångsspänning och spänningen vid rent induktiv last. Spänningsdelning ger förhållandet
mellan generatorns interna reaktans och det induktiva motståndet kopplat till generatorn.
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Det finns också alltid en viss läckinduktans i lindningarna som genererar ett visst spän-
ningsfall i motornxiv.
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