94 شماره پياپی

1580-1569 ،)1399 (زمستان4  شماره،50  جلد،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

مدلسازي ديناميکي چرخدنده مغناطيسي هممحور بر مبناي مدار معادل مغناطيسي با
استفاده از روش تحليل گره
 استادیار دانشگاه،3 دانشيار دانشگاه؛ محمود حسينی علی آبادي،2 مربی دانشگاه؛ حسن فشکی فراهانی، 1عليرضا خداکرمی
- ایران- شهرقدس- دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس- دانشکده فنی و مهندسی-1
hfeshki@aiau.ac.ir - ایران- آشتيان- دانشگاه آزاد اسالمی واحد آشتيان- دانشکده فنی و مهندسی-2
mah.hosseini-aliabadi@iauctb.ac.ir  ایران- تهران- دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي- دانشکده فنی و مهندسی-3
aqukh@yahoo.com

، لرزش و نویز صوتی کمتر، چرخدندههاي مغناطي سی در مقای سه با نوع مکانيکی آن داراي ویژگیهاي زیادي از قبيل قابليت اطمينان باال:چکيده
 داشااتن یک مدل بر مبناي مدار. مجزابودن ش ا ت ورودي و خروجی از يکديگر و تعمير و نگهداري کمتر میباش اند،محافظت در مقابل اضااافه بار
 در این مقاله مدل سازي. میتواند زمان مورد نياز را در مراحل اوليه فرایند طراحی کاهش دهد،معادل مغناطي سی در مقای سه با روش المان محدود
 با است اده از مدل ارائه.دو بعدي یک چرخدنده مغناطيسی هممحور بر مبناي مدار معادل مغناطيسی و با است اده از روش تحليل گره ارائه شدهاست
 شارها و گشتاور روتور درونی، ابتدا پتانسيل مغناطيسی گرههاي مدار بهدست آمدهاست و سپس با است اده از آن توزیع ميدانهاي مغناطيسی،شده
 مدل دیناميکی چرخدنده نيز به کمک مدل ارائه شده ا ستخراج شدها ست و م شخ صه.و بيرونی در بخشهاي مختلف چرخدنده تعيين شدها ست
 تاثير تغييرات گشتاور بار برروي دیناميک چرخدنده مورد، عالوه بر این. ریپل گشتاور و گشتاور شکست چرخدنده بهدست آمدهاست،زوایه-گشتاور
. نتایج بهدستآمده با نتایج روش تحليل المان محدود مقایسه شدهاند، درنهایت بهمنظور اعتبارسنجی مدل پيشنهادي.ارزیابی قرار گرفتهاست
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Abstract: Magnetic gears in comparison with mechanical type have a lot of features like high reliability, low vibration and acoustic
noise, overload protection, input and output shafts insulation, and less repair and maintenance requirements. Having a semi -analytic
model based on the magnetic equivalent circuit (MEC) compared with the finite element method can reduce the time needed in the
preliminary stages of the design process. In this paper, a two-dimensional modeling of a coaxial magnetic gearbox based on a MEC is
presented using the nodal analysis method. Using the proposed model, the magnetic potentials of the circuit nodes are first obtained
and the magnetic field distribution, fluxes, inner and outer rotor torque are determined in different parts of the gear. In t his modeling,
a dynamical model of the gear is presented. Using this model, the torque-angle characteristic, torque ripple and pullout torque of the
gear are extracted. In addition, the effect of the load torque variation on the MG dynamics is evaluated. Finally, in order to validate the
proposed model, the model results are compared with the finite element analysis .
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چرخدنده هاي مکانيکی در کاربردهاي مهمی از قبيل توليد انرژي
بادي ،خردکن نده ها ،الکتروپ مپ ها ،وساااا یل نقل يه برقی ،که ن يازمند
سرعت پایين در مقابل گ شتاور باال و یا بالعکس ه ستند ،بهکار میروند
و از اجزاء جداییناپذیر این تجهيزات مح سوب می شوند .چرخدندههاي
مکانيکی علیرغم وظي ه مهمی که در کاربردهاي فوق بر عهدهدارند،
داراي م عا یب قا بلتوجهی همچون لرزش ،نویز صاااوتی و مشاااکالت
نگ هداري درنتي جه فرساااودگی ناشااای از ت ماس هاي فيزیکی موجود
هسااتند .عالوهبراین ،چرخدندههاي مکانيکی بهصااورت دورهاي نيازمند
روغنکاري و خنککاري هستند [.]1-3
براي غلبه بر مشاااکالت و محدود یت هاي چرخدنده هاي مکانيکی،
چرخدنده هاي مغناطيسااای معرفی شااادند که به دل يل توانایی انتقال
گ شتاور بدون تماس فيزیکی و است اده از تزویج ميدانهاي مغناطيسی
براي این امر ،باعث افزایش قابليت اطمينان ،کاهش لرزش ،محافظت در
مقابل اضااافهبار ،مجزانمودن شاا ت ورودي و خروجی از یکدیگر و هم
چنين نيااز باه تعمير و نگهاداري کمتر گردیادهاناد [ .]3-5یکی از
مهمترین موضاااوعات موجود در رابطه با چرخدنده هاي مغناطيسااای،
ميزان توانایی آن ها در انتقال گشاااتاور هسااات .سااااختارهایی نظير
چرخ دنده مغناطيساای ساااده ،حلزونی و مخروطی بهدليل درگيرکردن
تعداد بسيار کمی از مگنتها در هر بازه زمانی در حين عملکرد ،قدرت
انتقال گ شتاور ب سيار کمی را دارند [ .]6-8بنابراین جهت رفع این نقاط
ضعف ،ساختارهاي مختل ی براي چرخدنده مغناطيسی [ ]9-17معرفی
شدهاست .چرخدنده مغناطيسی هممحور در سال  2001معرفی گردید
[ .]18این نوع چرخدنده به دل يل توانایی باال در انت قال گشااا تاور در
سالهاي اخير توجهات زیادي را در تحقيقات معطوف خود نمودها ست
و تاکنون ساختارهاي مختل ی ازجمله ساختار هالباخ [ ،]20 ,19قطب
منتجه[ ]22 ,21و همچنين سااااختارهاي ترکيبی [ ]23براي این نوع
چرخدنده ارائهشدهاست.
بهمنظور طراحی بهينه چرخدنده مغناطيساای ،بررساای تأثير هریک
از پارامتر هاي چرخد نده در ع ملکرد آن ،امري ضاااروري محساااوب
میگردد .براي رسيدن به این هدف از روشهاي تحليل الکترومغناطيسی
بهمنظور مدلسازي چرخدندهها بهره گرفته میشود .تاکنون چهار روش
مهم براي تحليل الکترومغناطي سی در مقاالت ارائه شدهاند که عبارتاند
از )1 :روش تحليلی [ )2 ،]24-30تئوري ماشااينهاي الکتریکی [،]31
 )3تحليل عددي (روش المان محدود) [ ]32-35و  )4تحليل شااابکه
رلوکتانسی [.]36-39
عمومًا بهمنظور مدلسااازي دقيم ماشااينهاي الکتریکی ،از روش
تحليل المان محدود اساات اده میشااود .تحليل المان محدود یک ابزار
مطمئن و دقيم براي تحليل ميدان مغناطي سی میبا شد .همچنين این
روش براي مواد مغناطيساای با خاصاايت غيرخطی کارایی دارد .یکی از
م حدود یت هاي این روش ز مانبربودن آن اسااات که براي م طال عات
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پارامتري در مراحل اوليه فرآیند طراحی یک محصااول ،بساايار زمانبر
است.
در م قایساااه با روش  ،FEMروش مبتنی بر  MECن ياز به ز مان
محا سبات کمتري دا شته و از دقت ن سبتًا خوبی برخوردار میبا شد که
در مراحل اوليه طراحی چرخدنده میتواند مورداست اده قرار گيرد .روش
 MECدر زمينه تحليل ماشااينهاي الکتریکی کاربرد زیادي داشااته و
مطالعات مختل ی در این زمي نه منتشااار شااادهاسااات که میتوان به
مدل سازي محرک خطی مغناطي سی [ ،]40ما شين القایی خطی [،]41
رزولور(1اندازهگير زاویه) [ ،]42ماشااينهاي شااار محوري با ساايمپيچ
حلقوي [ ،]43موتورهاي سنکرون مغناطيس دائم[ ]44و ماشين القایی
روتور سيمپيچی شده[ ]45ا شاره نمود .عالوهبراین در مرجع [ ]46یک
روش مدلسازي تحليلی دوبعدي که ترکيبی از مدلسازي فوریه با مدار
معادلهاي مغناطي سی میبا شد ،ارائه شدها ست .الزم به ذکر ا ست در
تعدادي از مقاالت ،تأثير ا شباع در نظر گرفته شدها ست که میتوان به
درنظرگرفتن تاثيرات اشاااباع در موتور هاي ساااوئيچ رلوکتانس [،]47
موتورهاي مغناطيس دائم قطب برجسااته [ ]48و موتورهاي ساانکرون
خطی مغناطيس دائم [ ]49اشاره نمود.
در مورد مدلسااازي دیناميکی چرخدنده مغناطيساای هممحور بر
مبناي مدار معادل مغناطيسااای یا  2MECمطالعات محدودي صاااورت
گرفتها ست که در برخی از آنها ،مدلهاي ارائه شده ن سبتًا زمانبر می
باشااند .در این مقاله مدلسااازي چرخدندههاي مغناطيس ای هممحور با
اسات اده از روش  MECبر مبناي روش تحليل گره ارائه شادهاسات .در
این مدل سااازي ،با اسااتخراج مدار معادل مغناطيساای و رواب حاکم بر
آن ،پارامترهاي چرخدنده ازجمله چگالی شارهاي شعاعی و مما سی و
گشااتاورهاي روتور درونی و بيرونی محاساابه میشااوند .همچنين براي
تائيد نتایج بهدسااتآمده از مدل ،تحليل المان محدود توساا نرمافزار
 Ansoft/Maxwellانجام گرفتهاست و نتایج با یکدیگر مقایسه شدهاند.
در اغلب مدلهاي ارائه شده ،چرخدنده در راستاي شعاعی به صورت
ه ت الیه در نظر گرفتهشااده که حجم محاساابات نساابتًا باالیی دارد
درحالیکه در مدل پيشاانهادشااده در این مقاله چرخدنده در راسااتاي
شعاعی به پنج الیه تق سيم شدها ست که حجم محا سبات را به صورت
چ شمگيري کاهش میدهد که یکی از نوآوريهاي این مقاله بهح ساب
میآ ید .الزم به ذکر اسااات که علیرغم کاهش ت عداد ال یه ها ،مدل
پيشاانهادي از دقت خوبی برخوردار میباشااد .همچنين اسااتخراج مدل
دیناميکی چرخدنده در کنار تحليل گره و محاساابات شااار و گشااتاور
روتور هاي درونی و بيرونی ،از دیگر نوآوري هاي این م قاله می باشاااد.
ساااختار مقاله به این صااورت اساات که در بخش دوم ابتدا مقدمهاي بر
عملکرد چرخدنده مغناطيساای هممحور ارائهشااده و سااپس اسااتخراج
مدار معادل مغناطيسی حاکم بر آن در بخش سوم ارائه شدهاست.
در بخش چهارم مقاله به مدلساااازي دیناميکی چرخدنده پرداخته
شاادهاساات .نتایج بهدسااتآمده از مدلسااازي بههمراه تحليل المان
محدود در بخش پنجم آمدهاست .در بخش پایانی نيز نتيجهگيري مقاله
ارائه شدهاست.
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 -2اساس عملکرد و روابط حاکم بر چرخدندههاي
مغناطيسي
چرخدندههاي مغناطيسی ،تقابل دو ميدان مغناطيسی ناشی از آهن
رباهاي تعبيهشده برروي دو روتور میباشد .عملکرد کلی چرخدندههاي
مغناطي سی ،ب سيار م شابه سایر ما شينهاي الکتریکی بوده و میتوان
گ ت این سااايساااتم ،یک تجهيز ميانی بين موتور و ژنراتور اسااات .در
چرخدنده هاي مغناطي سی ،ورودي سي ستم همانند ژنراتورها و خروجی
آن همانند موتورهاسااات .درواقع یک محرک مکانيکی به همراه یک
ميدان تحریک (آهنرباهاي تعبيهشاااده برروي روتور اوليه) ،منجر به
ای جاد یک م يدان گردان و بهگردش درآوردن محور دیگر با تزویج دو
ميدان میشود.
در یک ما شين الکتریکی براي دا شتن گ شتاور متو س غير ص ر،
باید تعداد قطبهاي روتور و اسااتاتور باهم برابر باشااند .در شااکل()1
ساااختار یک چرخدنده هممحور نشااان داده شاادهاساات که از دو روتور
مجهز به آهنرباهاي مغناطيس دائم و تکه قطبها( 3جهت مدوال سيون
شار) تشکيل شدهاست .باتوجهبه نسبت تبدیل چرخدنده ،معموالً تعداد
قطب هاي واقع برروي این دو روتور برابر نيساااتند و تعداد این قطبها
بهگونهاي انتخاب میشود که گشتاور متوس خروجی حاصل شود.

ri1

ri2

rp1

rp2
rs

ro1
ro2

ry2

شکل  :1ساختار چرخدنده هممحور با ماده فرومغناطيسي

براي توليد گ شتاور غير ص ر باید بتوان به طریقی تعداد قطبهاي
روتور درونی (روتور) و روتور بيرونی (اسااا تاتور) را برابر کرد که بدین
منظور می توان از مدوالساايون شااار (اساات اده از تکهقطبها) اساات اده
کرد .توليد گشتاور متوس غير ص ر در چرخدندههاي مغناطي سی ،علی
رغم برابرنبودن تعداد قطب هاي روتور درونی و بيرونی ،با حضاااور تکه
قطبهاي فرومغناطيساای که وظي ه مدوالساايون شااار را بر عهدهدارند،
امکانپذیر است.
اگر روتور پرساارعت (روتور درونی) با فرکانس ( piتعداد زوج قطب
روتور درونی) و حلقه مدوال سيون با فرکانس ( Nsتعداد تکه قطبها) در
ج هت روتور درونی حر کت ک ند ،با عث ای جاد م يدان دوار فرضااای با
فرکانس pi-Nsمیشااود ،حال براي توليد گشااتاور متوساا غيرصاا ر،
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سرعت چرخش روتور بيرونی باید با سرعت چرخش ميدان دوار برابر و
همجهت باشد .باتوجهبه اینکه  Ns>piاست ،لذا مقدار  pi-Nsمن ی بوده
و به این معنی ا ست که روتور بيرونی باید در خالف جهت روتور درونی
حرکات کناد و فرکاانس چرخش آن برابر باا  po= ǀpi-Nsǀاساااات.
بهع بارتیدیگر ت عداد قط عات فرومغ ناطيس برابر مجموع ت عداد زوج
قطبهاي روتور درونی و بيرونی ( )poباشااد .با توجه به نکات ارائهشااده
فوق؛ موارد زیر در عملکرد چرخدنده مطرح میباشند:
 تعااداد قطعااات فرومغناااطيس برابر بااا مجموع زوج
قطبهاي روتور درونی و بيرونی است.
 با ثا بت فرضکردن روتور بيرونی ،روتور درونی و حل قه
مدوالسيون همجهت میچرخند.
 با ثا بت فرضکردن روتور درونی ،روتور بيرونی و حل قه
مدوالسيون همجهت میچرخند.
 با ثابت فرضکردن حلقه مدوالسااايون ،روتور درونی و
روتور بيرونی خالف جهت یکدیگر میچرخند.

 -3مدلسازي چرخدنده مغناطيسي هممحور بر مبناي مدار
معادل مغناطيسي
تحليل مدار معادل مغناطيسی با پارامترهاي مداري متمرکز یکی از
روشهاي تحليلی اسااات که معموالً براي تخمين ميدانهاي ایساااتاي
مغناطي سی تجهيزات الکترومغناطي سی ا ست اده می شود .این روش در
ماشين هاي مغناطيس دائم ،عمومًا براي ارزیابی چگالی شارهاي متوس
در فواصاال هوایی و آهنرباها اساات اده میشااود .درواقع این روش یک
ابزار طراحی مقدماتی سااریع براي ماشااينهاي مغناطيس دائم اساات.
درنتيجه در این مطالعه نيز از روش تحليل شااابکه رلوکتانسااای براي
مدلسااازي چرخدنده مغناطيساای هممحور بهمنظور مطالعات طراحی
است اده شدهاست.
در تحليل شاابکه رلوکتانساای چرخدنده مغناطيساای هممحور ،این
چرخ دنده در راستاي مماسی به  Nقسمت مساوي (زاویه هر قطعه برابر
با  360/Nدرجه خواهدبود) و در راسااتاي شااعاعی باتوجه ساااختار این
چرخدنده به  5الیه تقسيمشده که در شکل ( )1نشان داده شدهاست.
 -1-3مدلسازي رلوکتانسهاي شبکه
بهمنظور محاساابه رلوکتانس و نيروي محرکه مغناطيساای بين دو
گره ،ابعاد هند سی و م شخ صه مواد مغناطي سی چرخدنده باید م شخص
باشد .رلوکتانس یک ماده مغناطيسی را میتوان بهصورت زیر بيان کرد:
L
()1
A
که در آن µ ،ضریب ن وذپذیري مغناطيسی L ،طول ماده مغناطيسی و
R

 Aسااطم مقطع ماده اساات .رلوکتانس یک المان در راسااتاي مماساای
( )dRθاز قطعه مغناطيسااای شاااکل را میتوان بهصاااورت زیر تعریف
کرد[:]50
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(r  x )
  h  dx

()2

dR 

که در آن
 :xمتغير نشان دهنده فاصله هر نقطه داخل قطعه از شعاع داخلی آن
 :rشعاع داخلی قطعه
 :lطول قطعه در راستاي شعاعی
 :θزاویه قطعه
 :hضخامت قطعه یا همان طول استک است.
رلوکتانس یک قطعه از شاابکه رلوکتانساای در راسااتاي مماساای ،با
محاسبه هدایت مغناطيسی آن ( )Pθو سپس معکوسکردن آن ،بهدست
میآید:
1
h  l
 0 r ln 1  
dR

 r

1
R 
0  r h  l 
ln 1  
 r
P  

()3
()4

رلوکتانس قطعههاي شااعاعی( )Rrنيز بهصااورت زیر قابلمحاساابه
است:
dx
1
 l

ln 1  
 h (r  x ) 0 r .h .  r 

()5

l

Rr  

0

رلوکتانس قسااامت هاي مختلف مدار معادل شاااامل ،یو ها ،تکه
قطبها ،مگنتها و فواصل هوایی با است اده از رواب ( )4و ( )5محاسبه
می شود که براي حالتی که هوا میباشد باید  r  1قرار گيرد .الزم به
ذکر اسااات که بهدليل یکنواختبودن توزیع ميدان در راساااتاي  ،Zاز
رلوکتانس مدار در این راستا ( ،)Rzصرفنظر شدهاست.
θ

l

x

x

l

مغناطيسشاادگی ( )lmو شاادت ميدان ضاادمغناطيساای آن ( )Hcرابطه
مستقيم دارد:

() 6
M k  H c ( ).l mk
در رابطه فوق اندیس  ،kنشانگر قطعه kاُم در راستاي مماسی است.
 Mkنيروي محرکه مغناطيسی براي قطعه kام ميباشد.
باتوجه به مطالب ارائهشده ،بهمنظور استخراج توزیع شار مغناطيسی
در بخش هاي مختلف چرخدنده ،باید معادالت گره براي مدار فوق که
شامل  5Nگره و درنتيجه  5Nمجهول که بيانگر پتان سيل مغناطي سی
گرهها میباشااد ،حل شااود .باتوجه به خطیبودن رواب  ،براي محاساابه
این مجهوالت ،می توان یک د ستگاه معادالت خطی ت شکيل داد و آن را
حل نمود.
 -3-3معادالت حاکم برمدار معادل مغناطيسي
مدار معادل چرخدنده مغناطيسی هممحور در شکل ( )3نشان داده
شدها ست که داراي پنج الیه ا ست .باتوجهبه شکل (-3الف) ،براي گره
ستون iام سطر jام میتوان رابطه زیر را نوشت:
i 1, j  i 1, j  i , j 1  i , j 1  0
()7
که شار هر یک از شاخه از رواب ( )8الی ( )11بهدست میآید.
()8

i 1, j  Qi 1, j .U i 1, j U i , j 

()9

i 1, j  Qi , j .U i 1, j U i , j 

()10

i , j 1  Pi , j 1.U i , j 1 U i , j  M i , j 1 

()11

i , j 1  Pi , j .U i , j 1 U i , j  M i , j 

که  Pو  Qبهترتيب مول ههاي شعاعی و مما سی هدایت مغناطي سی هر
یک از المانها و  Mنيروي محرکه مغناطي سی میبا شد .با جايگذاري
رواب ( )8الی ( )11در رابطه ( )7و ساده سازي آن میتوان رابطه زیر را
نوشت:








 Q  .U

 Pi , j  Q i , j  Pi , j 1  Q i 1, j .U i , j  Pi , j 1 U i , j 1
(

)

( )

()12

شکل :2مقاومت مغناطيس يک قطعه در مدار معادل مغناطيسي
الف) در راستاي شعاعي ب) در راستاي مماسي

 -2-3مدلسازي نيروهاي محرکه مغناطيسي مدار معادل
نيروي محرکه مغناطيسااای مگنت هاي تعبيهشاااده در دو روتور
چرخدنده را میتوان بهصااورت منابع ولتاژي در هر شاااخه مداري مدل
کرد .نيروي محرکه مغناطيسااای یک مگنت با طول آن در راساااتاي
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 Q i , j .U i 1, j  Pi , j .U i , j 1

i 1, j

i 1, j

 Pi , j 1.M i , j 1  Pi , j .M i , j
j  1, 2,...,5

i  1, 2,..., N ,

که در رابطه فوق:
 براي گرههاي واقع بر روي الیه اول (  Pi,j-1 ) j =1برابر با ص ر است.-

براي گرههاي واقع بر روي الیه آخر (  Pi,j ) j = 5برابر با ص ر است.

-

براي گرههاي المان اول ( Qi-1,j = QN,j )i=1میباشد.

-

براي گرههاي المان اول ( Qi,j = Q1,j )i=1میباشد.
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UN,1

Rθ-yo

Ui+1,1

U2,1

Ui-1,1

Ui,1

U1,1

Rr-yo
Rr-mo
Mi,1

Mi+1,1

MN,1

Rθ-go

Mi-1,1

M2,1

M1,1

Rr-go/2
U1,2

Ui,j-1
Rr-go/2

Pi,j-1

Rr-Ferr/2
Rθ-Ferr

Ui,j-1

U1,3

Mi,j-1
Rr-Ferr/2

Qi,j Ui+1,j

φi,j-1

Ui,j

Qi-1,j

Ui-1,j

Rθ-gi

φi-1,j

φi+1,j
φi,j+1
Pi,j

Rr-gi/2
Ui-1,j

Ui,j

Ui+1,j

U1,4

Rr-gi/2
Rr-mi
Mi+1,j

MN,4

Mi,4

Mi-1,4

M1,4

M2,4

Mi,j
Ui,j+1

Rθ-yi UN,5

Rr-yi

Ui+1,5

Ui,j+1

(الف)

Ui-1,5

U2,5

U1,5

(ب)
شکل  :3مدار معادل چرخدنده مغناطيسي هممحور و پارامترهاي آن

مطابم شکل (-3ب) پس از تعيين مقاومتهاي مغناطي سی بخش
هاي مختلف بر اساس رواب ( )4و ( )5میتوان مؤل ههاي شعاعی ( )Pو
مماسی ( )Qهدایت مغناطيسی را بهصورت زیر بيان نمود:
()13

1



1

()14

()17
()18
()19
()20
()21




1

()15
()16



Pi ,1  R ryo  R mo  R r  go / 2

1




 R
 R

Pi ,2  R r  go / 2  R r  Ferr / 2
 R r  gi / 2

r  Ferr / 2

 R mi  R r  gi / 2

1

5 N 1

Pi ,4



Qi ,1  R  yo







1

1

ryi

Pi ,3

Q i ,3   R  Ferr 

 
 R


1

1

Q i ,4  R  gi

  yi

5 N 5 N

5 N 1

که در آن  UNetبردار پتانسيل مغناطيسی گرههاي مدار بوده و به صورت
بردار زیر میباشد:

Q i ,2  R  go

()23

Q i ,5

در رواب فوق:
 : Rr-yo ،Rθ-yoرلوکتانسهاي مماسی و شعاعی یو بيرونی
 : Rr-yi ،Rθ-yiرلوکتانسهاي مماسی و شعاعی یو بيرونی
 : Rr-mo ،Rθ-moرلوکتانسهاي مماسی و شعاعی مگنت روتور بيرونی
 : Rr-mi ،Rθ-miرلوکتانسهاي مماسی و شعاعی مگنت روتور درونی
 : Rr-Fe/2 ،Rθ-Feرلوکتانس مما سی و رلوکتانس شعاعی براي ن صف طول
حل قه فرومغ ناطيس (باتوجه به م حل قرارگيري ت کهق طب ها از جنس
هسته یا هوا خواهندبود)
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 : Rθ-go ،Rθ-giرلوکتانسهاي مماسی فاصله هوایی درونی و بيرونی
 : Rr-gi/2 ،Rr-go/2رلوکتانسهاي شااعاعی براي نصااف طول فاصااله هوایی
درونی و بيرونی میباشند.
پس از نوشااتن رابطه ( )12براي تکتک گرهها ،میتوان رابطه بين
پتانسااايل مغناطيسااای با نيروي محرکه مغناطيسااای گرهها و هدایت
مغناطيسی را به فرم ماتریسی بهصورت زیر نوشت:
()22
 PNet   U Net    FNet 

 U 1,1 


 U 1,2 




U i , j 




U 5, N 

U Net

همچنين  PNetماتریس هدایت مغناطيسااای و  FNetماتریس نيروي
محرکه مغناطي سی وارد شونده به گرهها میبا شد .الزم بهذکر ا ست که
د ر رواب فوق ،جهت منابع معادل باتوجه به نوع مگنت ( Nیا  )Sدر هر
موقع يت ،تعيين میشاااود .با ضااارب طرفين رابطه ( )22در معکوس
ماتریس  ،PNetمیتوان پتانسيل مغناطيسی گرهها را بهدست آورد:
()24

1

U Net   PNet   FNet 
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با مشخصشدن پتانسيل مغناطيسی گرهها ،شار مغناطيسی شاخه
ها با است اده از رواب ( )8الی ( )11بهدست میآیند .باتوجه به مشخص
شدن شار در بخشهاي مختلف ،میتوان چگالی شار در سرا سر چرخ
دنده ازجمله م سيرهاي شعاعی (  Br-giو  )Br-goو م سيرهاي مماسی در
فواصاال هوایی درونی و بيرونی(  Bθ-giو  )Bθ-goرا بهصااورت رواب ()25
الی ( )28بهدست آورد.
()25

r  go
)   h  (rp 2  ro1
, Arago 
Ar  go
2

B r  go 

()26

r  gi
,
Ar  gi

B r  gi 

()27

  go
) , A  go  h  (ro1  rp 2
A  go

B  go 

()28

  gi
) , A  gi  h  (rp1  ri 2
A  gi

B  gi 

)   h  (ri 2  rp1
2

Ar  gi 

رابطه انتگرالی گشااتاور ( )29را میتوان به یک فضاااي گسااسااته
بهصااورت زیر منتقل و گشااتاور حاصاال از روتور درونی ( )Tiو گشااتاور
وارده بر روتور بيرونی ( )Toرا استخراج کرد:
N

()30

 .h .(R i 2  R p1 )2 N
()31
B i _ j .B ri _ j

2.0 .N
j 1
در رواب فوق ،شعاع متوس فواصل هوایی درنظر گرفته شدهاست.
باتوجه به تقساايم چرخدنده در راسااتاي مماساای به  Nقساامت ،لذا
 d   2 / Nدر نظر گرفته می شود .گشتاور متوس غيرص ر وارد
بر روتور بيرونی چرخدنده در اثر چرخش روتور درونی بهوجود میآید و
این گ شتاور منجر به حرکتکردن روتور بيرونی می شود .رواب حرکت
و موقعيت روتور بيرونی را میتوان بهصورت زیر نوشت:
d
()32
J o o  T o  T Load
dt

d o
 o
dt

()33

کهدرآن TLoad ،گ شتاور بار وارد بر روتور بيرونی و  ωo ،θoو  Joبهترتيب
موقعيت ،ساارعت و ممان اینرساای روتور بيرونی اساات .از رابطه فوق
میتوان سااار عت حر کت روتور بيرونی و درنتي جه موقع يت آن را در
هرلحظه بهدست آورد:
T o  T Load
 dt
Jo
o [k ]  o [k  1]  o [k ]  dt

o [k ]  o [k  1] 

()34

 -4مدلسازي ديناميکي چرخدنده

()35
که در رواب فوق ،اندیس  ،kنشااانگر لحظه فعلی و اندیس  ،k-1نشااان
گر لح ظه قبلی با گام ز مانی  dtاسااات .راب طه حر کت را براي روتور
سرعتباال (درونی) نيز به صورت زیر نو شته می شود کهدرآن  θiو  ωiبه
ترتيب موقعيت و سرعت روتور درونی است:
i [k ]  i [k  1]  i [k ]  dt
()36

رابطه کلی محاساابه گشااتاور براي چرخدنده مغناطيساای هممحور
بهصورت رابطه زیر بيان میشود:
2

 B .B .d 
r

0

h .r 2


j 1

Ti 

در رواب فوق θ ،ن شاندهنده زاویه پو شش داده شده در هر المان مدار
میباشااد که باتوجه به تقساايم چرخدنده به  Nالمان ،مقدار آن برابر با
π2/Nرادیان میباشد .پارامترهاي  rp2 ،rp1 ،ri2و  ro1بهترتيب نشاندهنده
شااعاع بيرونی روتور درونی ،شااعاع داخلی حلقه فرومغناطيس ،شااعاع
بيرونی حلقه فرومغناطيس و شاااعاع داخلی روتور بيرونی میباشااادh .
طول ا ستک ( ضخامت چرخدنده) میبا شد .پارامتر  Aنيز سطم مقطع
مسير عبور شار را نشان میدهد.

()29

.B ro _ j

o_ j

 B

 .h .(R p 2  Ro1 )2
20 .N

To 

T 

در این رابطه ،مجموع گشااتاور وارده بر کليه المانهاي روتور محاساابه
میشود .باتوجهبه اینکه ،این انتگرال برروي سطم روتور اعمال میشود،
پارامتر  ،Brمؤل ه م يدان عمود بر ساااطم ال مان و  ،Bθمؤل ه م يدان
سطحی عبوري از المان را نشان میدهد.

Dynamic Model of Magnetic Gear

T Load
]i [k  1

Ti
N

] o [k

T o T Load
.t
Jo

o [k  1] 

 B

) ( j ).B ro ( j

o

) ( j ).B ri ( j

i

To

2

) h .(R p 2  R o 1
4

j 1
N

 B
j 1

2

) h .(R i 2  R p 1
4

] i [k

B i
To 
Ti 

B ri
B o

MEC

B ro

i [k  1]  i [k ]  dt

] i [k

] o [k

]o [k  1
o [k  1]  o [k ]  dt
]o [k  1

شکل  :4مدل ديناميکي چرخدنده مغناطيسي هممحور
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در شکل ( )4مدل دیناميکی چرخدنده مغناطي سی هممحور ن شان
داده شااادهاسااات .در این مدل باتوجهبه موقعيت روتورها در هرلحظه،
پارامترهاي شااابکه ،شاااامل رلوکتانسها و منابع محرکه مغناطيسااای،
ا ستخراج می شوند و با حل مدار حا صل ،چگالی شار فوا صل هوایی و
درنتيجه گشاااتاور وارده بر روتور بيرونی محاسااابه میشاااود .درنهایت
گشااتاور بهدسااتآمده ،تعيينکننده ساارعت حرکت و موقعيت جدید
روتور بيرونی خواهدبود .موقعيت روتور درونی نيز در هرلحظه باتوجه به
سرعت ورودي چرخدنده تعيين میگردد.

جدول  :1مشخصات مغناطيسي و ابعاد هندسي چرخدنده مغناطيسي
[]51

 -5نتايج شبيهسازي
در این بخش به ارزیابی عملکرد مدل ارائهشاااده در بخش قبلی
پرداخ ته میشاااود .براي این منظور یک نمو نه چرخد نده هممحور با
مشخصات ارائه شده در جدول ( )1توس مدل پي شنهادي تحليل شده و
ميدانهاي مغناطيسی و گشتاور در بخشهاي مختلف تعيين شدهاست.
جهت افزایش چگالی شااار و همچنين گشااتاور انتقالی باال ،از آهنرباي
 NdFeBا ست اده شدها ست .در این مدل سازي چرخدنده در را ستاي
مماسی به  540المان ( )N=540تقسيم شدهاست .همچنين در راستاي
شااعاعی چرخدنده به پنج الیه تقساايم شاادهاساات که در بخش قبلی
توضيم داده شد.
شکل موج مؤل ههاي مماسی و شعاعی چگالی شار در طول فاصله
هوایی درونی و بيرونی براي چرخدنده در شااکلهاي ( )5و ( )6نشااان
دادهشااده اساات .باتوجهبه تعداد قطبهاي روتور درونی و بيرونی ،دوره
تناوب چگالی شاااار روتور پرسااارعت برابر با  )360/3( 120درجه می
باشد.
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شکل  :5الف) مؤلفه شعاعي

ب) مؤلفه مماسي چگالي شار مغناطيسي در فاصله هوايي دروني به دو روش  MECو FEA
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شکل  :6الف) مؤلفه شعاعي

ب) مؤلفه مماسي چگالي شار مغناطيسي در فاصله هوايي بيروني به دو روش  MECو FEA

همچنين تعداد ضربانهاي موجود در هر دوره از چگالی شار برابر
با تعداد قطبهاي روتور بيرونی میبا شد که برابر با  22ضربان در 360
درجه مکانيکی میباشد.
براي مقای سه نتایج بهد ستآمده از مدل سازي ،چرخدنده مذکور با
ا ست اده از روش المان محدود نيز مورد تحليل قرارگرفته و چگالی شار
مغناطي سی در فوا صل هوایی درونی و بيرونی بهد ست آمدها ست که در
شکل ( )5و ( )6ترسيم شدهاست.
شااکل( )7توزیع خطوط شااار مغناطيساای که توساا آهنرباهاي
موجود درروي هر دو روتور درونی و بيرونی تحریک شاادهاساات ،نشااان
داده شدها ست .مقای سه نتایج بهد ستآمده از مدل پي شنهادي و تحليل
المان محدود نشاان میدهد که نتایج بهدساتآمده از مدل پيشانهادي
بهخوبی نتایج  FEMرا تعقيب میکند.
از روي این شکل میتوان دریافت که تراکم خطوط مغناطي سی در
بين دو آهن رباي مجاور روتور درونی و بيرونی بيشتر است .ازطرفی این
خطوط ن شان می دهد که خطوط شار در یو بيرونی در فا صله کمتر از

Serial no. 94

شاااعاع بيرونی یو بساااته میشاااود .همچنين در یو درونی نيز اکثر
خطوط شااار در نزدیکی آهنرباي روتور درونی بسااته میشااود .توزیع
چگالی شار مغناطيسی در چرخدنده در شکل ( )8نشان داده شدهاست.
این شکل نشان میدهد که در لبههاي نوکتيز تکهقطبها و گوشههاي
آهن ربا ،ميزان چگالی شار باال بوده و ممکن ا ست باعث ا شباع ه سته
شود.
یکی از مهمترین مشااخصااههاي چرخدندهها ،مشااخصااه گشااتاور
برحساااب زاویه مکانيکی می باشاااد .حداکثر گشاااتاوي که چرخدنده
مغناطيسااای می تواند به بار انتقال دهد ،در یک زاویه مکانيکی خاص
روتور درونی نسبت به روتور بيرونی ات اق میافتد.
درواقع تعيينکننده گشاااتاور خروجی چرخدنده ،گشاااتاور بار این
ساايسااتم اساات که منجر به ایجاد یک اختالف زاویه الکتریکی خاص
متناظر با گشااتاور موردنياز ،بين دو روتور میشااود .بهمنظور درک بهتر
این مو ضوع ،میتوان منحنی قابليت گ شتاور چرخدنده را تر سيم نمود.
این منحنی ،با ثابتنگهداشاتن روتور بيرونی و حرکتدادن روتور درونی
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به اندازه یک دوره الکتریکی (به اندازه زاویه پهناي یک قطب) بهدساات
میآید[.]52

شکل  :7خطوط مغناطيسي در چرخدنده با استفاده از تحليل المان محدود

شکل  :8چگالي شار مغناطيسي در چرخدنده با استفاده از تحليل المان محدود

براي چرخدنده مذکور ،این منحنی در شکل ( )9تر سيم شدها ست
که اختالف اندکی با نتایج  FEAدارد .همانگونهکه از شااکل مشااخص
اساات ،حداکثر گشااتاور قابل توليد توساا روتور بيرونی که گشااتاور
شکست ناميده می شود برابر  88 N.mو گشتاور شکست روتور درونی
برابر  12/1 N.mمیباشد .ميزان گ شتاور شک ست بهد ستآمده از روش
 FEMبراي روتور هاي بيرونی و درونی بهترت يب برابر با برابر با N.m
 84/21و  11/6 N.mمیباشااد که با نساابت تبدیل چرخدنده که حدود
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 7/33میباشد ،مطابقت دارد .ميزان حداکثر خطاي مدل پي شنهادي در
مقای سه با نتایج  FEMبراي گ شتاور شک ست روتورهاي بيرونی و درونی
بهترتيب برابر با  % 4/5و  % 4/29میباشد.
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چرخدنده بهخوبی گ شتاور بار را تعقيب مینماید .در ادامه و براي ن شان
دادن عملکرد چرخدنده در حالت کاهش گشاااتاور ،ميزان گشاااتاور
خروجی در زمان  7 sبه  20 Nmکاهشیافته و مشاااهده میشااود که
گشتاور روتور بيرونی چرخدنده بهخوبی گشتاور بار را دنبال نمودهاست.
در ادا مه از ز مان  10 sبه ب عد نيز م جددًا گشااا تاور افزایش یاف ته که
گ شتاور روتور خروجی چرخدنده تا گ شتاور ( 88 Nmگ شتاور شک ست
چرخدنده) بهخوبی گشاااتاور بار را تعقيب نموده اما براي گشاااتاورهاي
بي شتر از گشتاور شکست ،چرخدنده از حالت سنکرون خود خارجشده و
عملکرد آن مختل میشود.

شکل  :9مشخصه گشتاور-زوايه الکتريکي براي روتورهاي دروني و
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شکل  :10مشخصه گشتاور-زوايه الکتريکي به همراه ريپل گشتاور
براي روتورهاي دروني و بيروني براي نيم سيکل

 -1-5تحليل ديناميکي عملکرد چرخدنده
براي ارز یابی ع ملکرد دی ناميکی چرخد نده و تائ يد کارایی مدل
دیناميکی ارائه شده ،رفتار چرخدنده بهازاي تغييرات مختلف گ شتاور بار
مورد بررسی قرار گرفتها ست .باتوجهبه شکل ( ،)11در ابتدا گ شتاور بار
برابر با ص ر در نظر گرفته شده که گ شتاور خروجی و ورودي نيز تقریبًا
برابر با ص ر میباشد .سپس در زمان  ،3 sگشتاور بار در مدت یک ثانيه
به  70 Nmافزایش یافتهاسااات که این افزایش باعث افزایش گشاااتاور
روتور خروجی شادهاسات .گشاتاور روتور درونی نيز در جهت مخالف با
ن سبت تبدیل چرخدنده ( 22به  )3افزایش یافتها ست .در ادامه گ شتاور
بار در  70 Nmثابت شاادهاساات که در این حالت نيز گشااتاور خروجی
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12

14

10

)Torque(N.m

در شکل ( )10م شخصه گ شتاور -سرعت براي نيم سيکل از زاویه
الکتریکی ترسيم شدهاست .باتوجهبه این شکل ،ریپل گشتاور ورودي در
حدود  0/83 N.mمیباشااد که خطایی در حدود  % 7/1دارد .همچنين
گشتاور روتور خروجی نيز داراي ریپل  0/5 N.mمیباشد که خطایی در
حدود  % 0/58دارد .باتوجهبه شکل( )10ميزان رپيل گشتاور ورودي در
مقایسه با روتور بيرونی بيشتر میباشد.

Loss of
Synchronism

88

6

8

4

2

0

-50

)Time(s

شکل  :11رفتار ديناميکي چرخدنده در اثر تغييرات گشتاور بار
خروجي

 -6نتيجهگيري
در این مقاله مدلسااازي چرخدنده مغناطيساای هممحور بر مبناي
روش تحليل گره ارائه شد و مدل شبکه رلوکتانسی آن استخراج گردید.
در این روش ،کل فضاي چرخ دنده به تعداد زیادي المان تقسيم شد که
هر المان به  5الیه تقسااايم شاااد .با اعمال رواب گره برروي آن ها،
پتان سيل مغناطي سی محا سبه شد و با ا ست اده از آن شار مغناطي سی و
چگالی آن در کليه بخشها تعيين و با اساات اده از روش تانسااور تنش
ماکسااول در فواصاال هوایی ،گشااتاور وارده بر روتور بيرونی محاساابه و
مدل دیناميکی چرخدنده اسااتخراج گردید .اثر تغييرات گشااتاور بار و
پاساااخ دیناميکی چرخدنده به این تغييرات مورد ارزیابی قرار گرفت .با
تغييرات افزای شی و کاهشی گشتاور با نرخهاي مت اوت ،مشخص گردید
که مدل پيشااانهادي بهخوبی میتواند براي مدلساااازي و مطالعات
دی ناميکی چرخدنده مورداسااات اده قرار گيرد .درنها یت چرخدنده مدل
سازي شده تو س نرمافزار  Maxwellتحليل المان محدود شد و نتایج
بهدستآمده نشان دادند که نتایج مدل با دقت بسيار باالیی نتایج FEA
را تعق يب میک ند .باتو جه به ز مانبربودن تحل يل ال مان م حدود ،در
طراحیهاي اوليه این مدل میتواند مورد است اده قرار گيرد.
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