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PROIECTAREA CU AJUTORUL CALCUL�TORULUI 

ELECTRONIC A MOTORULUI SINCRON LINIAR CU 
....., ....... 

RELUCTANTi1 VARIABILA ŞI t1AGNET PERMANENT 

SZABO LoR7L�D l 

ADSTRACT: The papel' presents a design methodology Iar va:.'iable 

l'e1 uctance and pennanent i.'lEignet type linear motors "/hich taJ.:t?s 
aCCOU.'1t of satul'ation throughout the motor and a110['/s for 
varia tions in magnet .'/orkin.f]' poin t.· A design e;.;amp1e alld a 

paramt?ter determination technigue is next prese!ltcd ta demonstrat:::' 

tlw va1idi ty of the design methodo1ogy. 

L INTRODUCERE 

Realiza,recl moto0.�'elor ;:,:1nC1'On8 linia,re cu reluctanţ,ă variabilă 
şi magnet permanent. cu pa.re.metl'ii tehnico-economici m3:-:il110.li 

presupune o proiectare judicioasă, bazată pe d�termine.ree. corect� 
a coeficienţ,ilor în Uri!]2- calculului cîmpului elcctl'o!l�2,gnetic. 
l'1otorul proiectat trebuie sft fie co't'c3Punzătol' din llle:li n:ul te puncte 
de vedere: electric, magnetic, termic �;i l�lecanic. 

Metoda de proiectare cu ajutorul calculatorului electronic, 
elc:d)orată, c;::i prezent,,':tt . . ?l 1!1 acest. art.i co l poate fi e.plicată ;�;i 
pentru alte motoare sincrone de acelaşi tip; 

2. ETAPELE PROIECTARII 

Elaborarea unei metode de; proiectare a motorului sincro!1 
1inia,1' cu re1u,.:;tanţ,Zl v.:u'iE.bilă şi lIl.:\snct. ,pcl'mar:ent l'idic'?, prob1el:10 
specifice neputindu-se aplica o. metod ică clasică. Evident, 
utilizarea unui model de cimp e labora t pentru determinarea 
ca�acteristicilor de funcţionare ale motorului constituie o 
rC301vare pentru calculul circuitului magnetic. Ac e sta poate 
constitui baza unui program de proiectare cu calculatorul 

Pl'oicct,::n,'ca moto:!.'ului in discuţ.ie t.l'(::Juie 5<:\ urmărească 
().c.:::leC1,şi et.npe ca p!.'oiec:t.area ol'i !'ci !llc:,:;;;ini elect.l'ic:e: st.abilirea 
datelor de pl'oiecta�"e, calculul de dimGr:!sionare şi cnlculul de 
vel' i f ical'e 

Accentul se pune pe calculul clectro-m2gnetic şi pc 

ve?"' i f ica.re,:t p,::trcJ'(lE: tr j.lol"" fnr.::c:c!.rll.C i ir:':l=")tl��i a O 1)1"'0 1.11e!!�ă deOS8 1Ji tf} 
!' icI iC3. !!1ag!18 tu 1 l)erl;;,:',nen t. [ 1. J, (12�'tor i t-ă 1-::eCG3 i tă ţ. ii n18n �;. i ner ii 
f.'llrlCtu.lui S[lU de �funcţ·.io!1� .. re la ·'/[l..lo.:::�rc:a �\(!Ol:,t3tă ini1,',i31� 
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2.1. Stabilirea datelor de 

le in cc,re este utilizat 
motorul sincron liniar cu re variabilZ\ şi magnet permanent 
rezultă forţ.a tiaI'; maximă F:-: I!:�=:X, lâţ.imee, şi lungimea căii 
de rulare a turii fixe. Din modul de funcţionare. dependent de 
modul de alimentare al bobir,elO!' de rezul tă rezoluţ.ia 
poziţ.ionăr!! xi. Aceste trei mă!'imi l'cpl'czintă punctul de 
al proiectării. 

2.2. Calculul de dimensionare 

i n c"drul 2\ce"st.e etape ;30 detcl'mină dz..t.ele gOOI:1ctl'ice ale 
:r:aşinii. reprezentate în figul'3 1., ind un 3ccen deosebi t pe 
deter'j"ll1[ţreii structuri intl'efi,:;rulu el adică fO�'l�!a 01 
cliinensitH1ile eli11ţ.ilol" cl"e3t2�tll.l"ilor, Pl""CC"U!l"! şi v"aloare2. 
întrefierului (figura 2. ). 

n funeţ.ie de 
pozit· onării A:.:i 58 
d::'�!lt,:�.!" te! (C11n08Cir�(1 f 
pas e;.:eeu�at de motor eo 
la un B din valoarea 

.3.tit cit 
a 

ţ:errni t. 
i 1:: i 1 � t·;.ţ-, il c t,.:::} li:iU lo,:;;" G''=:: 

prelucrare. Cu cit se a 
intrefierul mai mic cu atit forţa 

L 

dezvolt.ată ele motol' V2 fi mai 2. 

mare [2 J • Este indiCe. t ca 
valoarea intrefiarului s5 fie sub valoarea de 0,1 mm. 

/ ... 

In cont.inual'8 dintelui a, in a::;;a fel 
incit :::;,"'!. fie i inite 

l' 
!fl 

;; 
l 
, 

i 
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(1: 

8 � a � 15 (2) 

Adincimea crestgturii h se alege intre imite similare cu cel 
ale imi! dintelui. 

n continuare sint precizate m.:'.terialele t.ic, 
utilizate la construcţia mo to !'l! lui. C11cia acestei et.ape est., 
a ;:'e,;;,. cOl'ectă magnetului pe!'!;:.::tnE,nt., fiind necesar un 
intre cost :;:i l'man t.ul permanent. ale s trebuie sa alb,: 
intensi tatea c lui coerc! tiv, precum şi 1 nwni-
indice de c .::tlit .::tte cit mai mare, coeficientul de mic 
caracteristici mecanice bune, rezis la coroziune, oxidare ş: 

nire. ii permanent·1 folosiţ.i uzual în aSC:l:enea t. 
de ma:;:ini electrice (pe bază de S:l1-(;O Ncl-Fe-B) au un rapo1'-
pre iv egal, fiind recomandaţi in 
măsură. [3J. Punctul de funcţ.iol1Ell'e im al lui pe!'manent 
e.vind coordona,tele 1 (Bf!) s� 

maximă. 
se aleg mate2'ialele feromagnetice u'c lizat( 

pent:t"·u confecţ.ionarea celor două e.!'j:�e,t.u:ci. Aceste matel'iElle t2'ebuic 
El inducţ.ii remanente şi erderi specifice ci t mai mici, 

inducţii de saturaţie cit mai JllElr1. pentru a permite circul ţiE 
:flU:-:ul'ilor magnetice core to.:u'e, fă!'ă a satura c rcu1t.eh 

ice. Evident, cu cit �aterialele tic e sint de 
calitate mai bună, cu atit dimensiunile armăturilor vor rezul t a ma 
mic la cweeaţ;i for dezvol tat2.. t1iezul circul tul ui J!:.:?,snetic c,] 

ii mobil e se construieşte din tale de 1 elect.rotehnic, ia� 
cr:n.�:H.ura fixă este construi t2't din o 1 moale masiv . 

Predimensionarea lui permanent incepe cu determinarea 
i minime a magnet.ului necesara 1na1'11 for 

ta!1genţiale ma;.;ime Din modifice.rea energ e maGnetice 
intref lul de sub polul con ide r at rezultă: 

(3 ) 

le reluc el01' 
spec f ce raportate 

ttll pern1a .. nerit \�""C:t, fJ:vec.� ur·rf!.ă.t.oa�"<ele c!itnel1 . .3il�!1i: 1 il:1ca L, 
lţil!'�ea lll1J şi lJll� î lţ,i�!;ea lui se c2�lctlleaz,� eli!1 

calea rulare a inductorului preBtabilit�, care va i şi 1�ţ1mca 
n1agnetului, din Stll.:)1'3f·�t l1ec0sar·ă. Lur1gilncc. n�3g!1t3t.ulu.i se 

astfel incit punctul de funcţionare pe carac teri 3 tica de 
izare, dat de relaţia: 

( .tI ) 



f C,,,.l Hit. 
nt-rucit. 11'..1 CUJ1oaştoll1 încă 

toate dimensiunile geometrice 
a.le ma:;:inii ţ.ir:i:1d cont. de 

1 se pot ija 
ll;.:tgIletice e�le 

din fie!' de 
magnetice ale 

de sub poli, se 

rmină o sche;!lă eehi v2:l1entEi 
ificată a circuitului 

m a g n e t i c al motorului 
( figu ra 3.), lr: care apar numai 
reI ucti:1l1 le 1l12.gnetice ale 

întrefierului 

3. 

Cunoscînd re le i113.gneti.ce ala î11trefie!"ull!i 
de sub polii 
magnetulu!: 

a.rr�1ă. t. U 1:' i i l�!obile se l)Oate c 2. 1 cul a i!nea 
ech1',,'c.1011 
l1eCeS2.l"2 Ct 

(5) 

inută trebuie rotunjită astfel incit se se asigure 
decalal'ea necc;o::al'ă ( ega lă cu un s fer t din pa:::;;,.!l dentar') a celor doi. 
elec i. 

Secţiunile t!'an3vel'sale ale porţ.iunilo!.' ci r cui tului lc 
aminti te m.::t.i sus se vor· dim8n::::iona în a:;:2:. fel )  inci t. să pe rmi te, 
închiderea f luzului ut il fLil'c.t a se sa tu!'a�'ea po !' ţiuni i 
respective de circuit ic, Fluxul util fi inut el n 
lege.3. lu i Ohr:l, 3c2:.'15::';. pent.ru circui te Jll2.gnetice, cunoscind 
E:ole11aţia 3a ln.:tgr!etul pel-'u1c11ent. şi reltictan I!1agnet.icD 
echivi:i.lent& el ];;ot.o:n,lui. 

:3ecţ.i'lH1C":t t,ransv'8!"s":tl.:t po l i l or' se di!!�en3ione.:�::� in a:�:2, fe:1, 
incit ţia re=ultat� 3� fie cea determinat� pe c2.racteristica 

(le nV:tgnetizare fj, rn,;-\ter lului din C2 .. r'e E:e cO!-lfecţ.ionc2.zE polii 
motorului, polului se calculeaz� cu relaţia: 

(6) 

iar' ţinînd COl: de cOllfigu!"aţ.i2. lii11 t�� G 1='olulu se l)Oate e:":l)rilna 
sub forma.: 

Rezul 
obţ.inu t difel'':; 

Xl ::::Za.+ (Z-l) b (7) 

ele dinţ.i pe un pol numărul 
lit, se reiau calculele, începind de 

la determinarec: suprafo necc.S2.!'E: a !l1agn·2t.u!ui pc.:.';;:anent, pornind 

10. num.s.rul ek: dinţi inut. t81'101') n� cînd va!oa1'e.:\ 
prestabil va coinc i d e cu cea rezultat�. Cu esta se de e 

im',,:,:1. <"::-:.:J.ct.s. polilo!' :;;i se l'ecalcul 3a SUP!'3 poll!h�i cu 
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init a. iunea transversal! a coloanelor se i 
iunea trans'.re!'sală c. polilor. 

1nă1 ţimea pol1.llt.:i şi elec t.ului 
dimen51oneaz� luind in con5i�erare 
Pentru determinarea acestora este 

di::lensiunile oob1n81 de comand5, 
nevoie de evaluarea prelabilă 

601 iei bobine de comanda. Sol iile bobinel02' trebui e;= 
alese astfel incit sa existe o balan o�timă intre ele � 
60 ia echivalent� a magnetului permanent. 

Datorită reluctan i magnetic foarte mari 
flu:·:ul mCţg!;.etic gener'at de bobinele 

închide numai prin circuitul electromagnetului 

a magnetult 
de comandă � 
propriu. Dec 

bobinele de cG:nandă trebuie asigure un fIu:·: e152.1 apl'oximativ ( 
va102re21 fluxu lui generat de magnet.ul permanent, pent.ru a pute 

maxima fluxul lc in polul care va fi aliniat, şi s� anule� 
flu:·:ul m,:.,g:lct.:i,c în polul eel3.1",1 t de pe acelaşi elect.:'o:n.:tgnet 

Trebuie stabilit U:1 compromis înt!'e cei doi termeni ca; 
formează solenaţia bobinei, astfel incit numărul de re Nsa ! 
fie n ici prea m:,u'e (s ie in ee.1'e al' cre ş te e:-:3gel'at volti:!:: 
bobinei de cc;"'::.l1dă), nici p1'ee. mic '(in acec,st� situ aţie cu' 
ne\'oie de curc:1ţ.i de CO;!1311dă de valoare prea Il1.:�r(�, d8Ci ar SC2�Gţ 
foarte Inul t 1 n:otol'ului). Din e.ceC:tstă cei d\ 
terrneni se a .l!1cî t să satisfe,ce� co�:.di ti ile: 

300 � N :$:500 (O 
I 

î:ntl"uci t di!uenslo:18rea 110binei 
in literatura de specialitate [4J 

:c:e t ratează.. 

t.e et2.1)e descrise 
in cadrul ace s tui articol 

Prin 3tc<bil re2 tuturor d1l;1e:131un110r geo;l1etl'icc ale motorul 
se incheie faza de di�ensionare a p�oiectării. 

2_3. Calculul de verificare 

Uit e a proiectârii arc ca scop determinarea valoriI 
reale ale flu;·:urilor magnetice din r;;otol', ale inducţiilo!' m.: ... gneti 
maxime in difsf'itele ţ:'orţiuni ale Cii'cuitului !I12,gnetic,' re:::pect 
calcularea lor reale care acţionează motorul. 

Verificarea. cu sta:)ilh'ea circuitului magnet 
echivalent c<:: ,;:; fi rezolvat in vedel'ca detcl'min5r 
valorilor reale ale fluxurilor magnetice din structura motorull 
Pen t e } r:':otorllJ.\l :::; El d l.zat în 
:po�'" ţ. i un i etl reI uc tiv" it.:·, te !l1u.gne t.ic,� 380 ţ, i une corl::;t':d1 te," 1 ţ. in: 
cont ele conf ia Jj;iezului motorului şi de cir'culaţi2, flu;-:uri' 

Pentru :cezol varea c ircui tului :::2.gnetic eehi v21ent al motoru ' 

ropl'l::zerltat :,;;c scriu teo!'emele lui Kirchof f pentn: noduri 
oe11illri � Se atit·ine UrEl3.t.ortll E.�':ste!l; ele eClJaţii, a'v·iI1d 
necunoscute fluxurile magnetice din structura motorului: 
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;"-, (9) 

Cunosc fluxuri le sub poli, se calculează forţele 
inle şi norm;:\le folosind ul'll1ătoar'ele re ii' 

(10) 

(11) 

Se '1le!"'ific� d3CE� forta ast.fel det.er!nin�'VL:ă este 3upel'ioar5 C.:t 

valoare absolută celei ndicate il1 datele de calcul. 
Dacă calculul de verificare a circuitului magnetic se face pe 

ca.leul l' nUineri{�, C:�.tlli1(;i se "verifica toate r�"!!�Lt"i!!lilc in 

diferite paziţ i ale induct.ol'ului de indu:::'. Pl'in l'ezolv2,1'ea 

iei d·,:: eC}lilil.Jr'i..l f lor se l='OL. det.e!'lni113. Sl),::::tţ,iul parci,.!r':.3, 

viteza şi ncce ia la fiecare pas de t 

ina proiectată trebuie supusă unei verificări �scanice 

te!'mice. Verifica,re,3, le, ir:călzire a bobinelol' se face î!, e.cele.şi 
mod. ca î11 cazul t.r2.113fo!'!natoC'l,relor lnOl10f3.zc\t,c r'::',Cl in !"', 

c,:\lcul1J,l Ul'!,:lnd o l::E; ;':,{jelică e'. deveni t,:0. ela;:: ică ( J. Vel' i f 
mec .'il1 i ce 

indu3ul, 
l'ezemată 
de 

pl'ive,sc nun:3,1 unei i minime pent.ru 
cc�re î11 ic,;:;.ţ.ic-t consitiera Sl� co!nportă ca o gri 
la capete, iind încărcată, n afara greutăţii pl'oprii Ş 

induc:tol"'ului. Ac:este calcule n1-< prezint,� nici un 
element nou �.i nu se E!<:\i detaliază. 
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3_ EXEMPLU DE PROIECTAPill A UNUI MOTOR SINCRON LINIAR CU 
llELUCTlL",J'TA VARIl\J3ILA SI MAGNET PERMANENT 

La It sint s�abilite datele de proiectare: 
t·iag. m.::txim.::;' (25 N), !'ezoll.lţ.1E. po::iţ.ionării (0,5 

căii de l'u1a:,,,, (110 m:n). 

for 
nun) şi 

l..'U calculul de dimensionare strict. 
etapele descrise anterior. S-au inut urmâtoarele rezult a te 
pentru dimensiunile circuitului magnetic conform f ii 1.: 

Datele 
următ.oarele: 

o =: a, ln:.71 

:: 21Inm 

Y1 == 21lrd:l 

27 P.'fl 

obţ.inut.e 

a::lmm 

=11mm 

Yz=46mm 

=6,61l'.m 

b::: lfli .. m 

x3 =lmm 

36mm 

Y6 :: 18 f 4rr.m 

ile de cOlnC'.ndă 

210 bobinate din conductor cu diametrul de ' 0,45 

(12) 

sînt 

avînd 
re:: ohmicâ de 1,74 ohmi . Curentul maxim de comandă trebuie 
să fie de 0,54 A. 

Un cd t progrE.:l: a-a fol0 3i t efectuarea calcul ul u i de 
verificare a motorul ui proiectat. Programul descris de taliat in [5J 
se ba::ea.ză pe d1nE\!:1ică a 10nă1'11 l::ot orului pe baza 
calculului ic efectuat pe un circu it magnetic 
echivalent [7J. A st fel se calculează fluxurile magnetice prin 
ma.şină, precum şi le t.angent·lale şi normale dezvol tate. 
POl'nind din pa:: ia el;:: echil ibru C2.:CC Se află mot.o�'ul în figlU'.o\ 
1 .. se consieleră Ul1 l1U!l:ă!" de 120 de poziţ.ii intE:l\!:lediare 1.::". 
urr!lătoarea l)oziţic de eC}1ilib�'\u st.a'L)il illută la. 
inductorului spre Bobina de comandă S8 
alimentează cu cure!:tul de comandă maxim calculat. n acest fel 3C 
pot determina. v,dor'il,,,;: �'ec:de ale fluxurilol' ca.r'e circulă prL1 
motor, valorile inducţiilo!' din circuit.ul J:wgnetic al ll!ot.o!'ului 
etc. 

figura 4 .. Sîllt. l)!."czentate variaţiile flv:·:i.ll\Ji lJtil cl:'ea t. l�� 

marrnet, precum şi flu:<Ul'ilc l:wgn':;tice d i n cei doi poli ai 
lui din Se observa 1. fluxul 

. Fluxul magnetiC prin polul 
3 urc v��lor\l:: f02pt,e i�1icZ�} i<��1:'" cc:l l?L'in polul ... 1 are \'�dlo��reD l�;[!;!':lllIZ�ţ) 
;:;; i t U,j, l ',' nduc: lui. !llOt02'i.llui 1 
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de echilib ru în care dinţii de pe polul 4 sint alini i cu dinţ.li 

figura 5. sint 
magnetice ale magnetului permanent 

variaţiile inducţlilor 
, ale armăturii mobile ) 

ale indusului ). Se poate observa 1, că toate v0 10r11e 
inducţiilor magnetice sint inferioare valorilor maxime 
cadru 1 etapei de dimensionare. 

se in 

In 6. s-au t variaţiile i t.c,ngen lale 

de polul 4 ială totală dezvolta de 
rr.ot.o�'. P.cE:ste eHI valoare J:la�·:i!l1ă. in poziţiE, in 0.:'.2'0 dinţ.ii 
polului 4 si nt semialini i cu di ii indusului. Se poate observa 

, că 
pazi t·la 

ială dezvoltată de polul 4 se anulea ză in 
se atinge echilibrul stabil. Valcc,l'e ma:·:imă a 

iale este el.l puţ,in rnai !nic,:t (leei t '/alO3.1"e 

rez'lllt.at.e ale 
concluzia ca proiectarea motorului 

verificăr ii se 
a-a făcut corect, 

poat.e trage 
rezult.at.ele 

incadrindu-se in cer le impuse. 
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