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چكيده :در اين مقاله ،به کاربرد ويژهي ماشينهاي مغناطيس دائم شار محوري بهصورت محرکههاي مستقيم داخل چرخي در ساختمان خودروهاي
هيبريدي پرداخته ميشود .ضمن بررسي اجمالي مزايا و معايب ساختارهاي مختلف اين نوع از ماشينها مناسبترين ساختار ممکن براي کاربرد
مذکور معرفي ميگردد .روند کلي طراحي ماشين مذکور ارائه شده و ضمن بررسي روشهاي رايج در تعيين پارامترهاي طرح نهايي ،روش جديدي
براي هدف مذکور بر مبناي پروفيل سرعت خودروي هيبريدي ارائه ميگردد .در روش پيشنهادي مقادير موردنياز جهت طراحي يک ماشين
الکتريکي باهدف دستيابي به ساختاري بهبوديافته براي يک کاربرد خاص تعيين ميشود .با استفاده از روشهاي رايج موجود و نيز روش پيشنهادي،
ماشين مغناطيس دائم شار محوري ،طراحي شده و همچنين ساختار ماشين حاصل از هر روش در محيط نرمافزار اجزاء محدود مدلسازي ميشود.
مشخصههاي هرکدام از ماشينهاي مدلسازيشده استخراج گرديده و جهت استفاده در مدل خودروي هيبريدي مورد ارزيابي قرار ميگيرند .نتايج
حاصل ،بيانگر بهبود کلي بهره خودروي هيبريدي در شرايطي است که از ماشين الکتريکي طراحيشده با روش پيشنهادي در اين مقاله استفاده
ميگردد .بر اساس نتيجه روش طراحي پيشنهادي ،نمونهاي از ماشين الکتريکي موردنظر ساخته شده و نتايج آزمايشگاهي حاصل نيز با نتايج
تحليلي حاصل از مدلسازي مورد مقايسه قرار ميگيرند.

واژههاي كليدي:

خودروي الکتريکي هيبريدي ،ماشين مغناطيس دائم شار محوري ،روش اجزاء محدود.

A New Method for Improved Design of Low Speed Axial Flux
Permanent Magnet Machines Used in HEV
H. Hatami1, M. B. Bannae Sharifian2, M .R. Feyzi3
1, 2, 3- Faculty of Electrical & Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Abstract: In this paper, the specific application of axial flux permanent magnet (AFPM) machines as an in-wheel direct drive
machine used in hybrid electric vehicles (HEV) is presented. Meanwhile a brief study of the merits and demerits of different
structures for this type of machine, the most suitable structure for this application is introduced. The general design procedure and
common methods for determining the parameters of the final design is presented. A new method to determine the design parameters,
based on HEV velocity profiles, is proposed. Using the conventional and the proposed methods, different structures of AFPM are
designed and performance analysis of them is done using finite element method. Characteristics of each AFPM are extracted and
used in HEV model. The results show that, the overall efficiency of the hybrid car is improved using the electric car designed by the
proposed method. Based on the results of the proposed design method, a sample of the AFPM is built and the obtained experimental
results are compared with the analytical results.
Keywords: Hybrid electric vehicle, axial flux permanent magnet machine, finite element method.
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 -1مقدمه
امروزه با تالش مهندسان در زمينههاي مختلف ،بهويژه مهندسي بررق،
ماشينهاي الکتريکي هر روز در حال طراحري ،توليرد و بهبرود يرافتن
هستند .ولي بااين وجود حوزهي بهبود ساختار ماشرينهراي الکتريکري
همچنان زمينهي بسيار مناسبي براي گسترش و توسرعه دارد .ازجملره
داليل اين امر ميتوان به گسترش و پيشررفت ايجرادشرده درزمينرهي
توليد ادوات الکترونيک قدرت و همچنين مواد مناسربترر سراختماني،
براي ماشينهاي الکتريکي اشاره کرد .مبدلهاي الکترونيک قدرت کره
براي کنترل ماشينها مورداستفاده قرار ميگيرند ،امکان تغذيه موتورها
با فرکانسهاي مختلف را فراهم ميکننرد .همچنرين اسرتفاده از مرواد
جديد مانند ) Soft Magnetic Composit (SMCو مواد مغناطيس دائم
باقابليت باال ،امکان بهبود ساختاري ماشينها را فراهم نمروده و بردين
ترتيب ميتوان مشخصات عملکردي ماشينهاي الکتريکي را تا اندازهي
بسيار زيادي بهبود بخشيد [ .]1در ميان ماشينهاي الکتريکي ،امرروزه
استفاده از ساختارهاي با ابعاد کوچکتر و فشرردهترر يکري از مرواردي
است که در صنايع موردتوجه بسيار قرار ميگيرد.
ساختار ماشينهاي شار شعاعي با توجه به پيشينهي بسيار خروبي
که از آنها در کاربردهاي مختلف وجود دارد تا بره امرروز مرورد تائيرد
اکثريت کاربران آنها بوده است [ .]2برااينوجرود در سرالهراي اخيرر
ساختار خراص ماشرينهراي شرار محروري و نيراز روزافزونري کره بره
فشردهسازي تجهيزات انتقال توان در سيستمهاي مختلرف وجرود دارد
جايگاه اين نوع از ماشينها را در سيستمهاي مختلف براي کاربريهاي
گوناگون ارتقا بخشيده است .حجم فشرده ،طول محروري کرم ،قابليرت
استفاده در کاربردهاي درايو مستقيم و همچنين کيفيت باالي گشرتاور
توليدي اين نوع از ماشينها تنها تعردادي از مهرمتررين مزايراي آنهرا
ميباشند .گسترش توليد و استفاده از ماشينهاي سنکرون مغنراطيس
دائم با اختراع مواد مغناطيس دائم (نئوديميوم-آهن-بررن (Nd-Fe-B
با کارايي باال ،در سرال  1483آغراز گرديرد [ .]2اسرتفاده از ايرن نروع
ماشينهاي مغنراطيس دائرم معمروال درزمينرهي کاربردهراي صرنعتي
سرعتپايين و سرعت متغير داراي مقبوليرت بيشرتري بروده اسرت .در
اغلب کاربردهاي صنعتي ،ماشينهاي القايي با جعبهدندههاي کاهنرده،
جهت دستيابي به سرعت موردنظر استفاده مريشردند .ولري مطالعرات
انجامگرفته و نيز دستيابي به تکنولوژيهاي جديد نشان داد که اتصرال
موتور الکتريکي بدون استفاده از جعبهدنده ميتوانرد ترا حردود بسريار
زيادي هزينههاي نگهداري و از طرف ديگر فضراي موردنيراز را کراهش
دهد .با ساختار درايو مستقيم قابليت اطمينان کل سيستم نيز افرزايش
چشمگيري خواهد داشت .يکي از مهرمتررين کاربردهراي روش درايرو

 -2ساختار ماشين مغناطيس دائم شار محوري
براي سيستم هاي رانش خودروهاي برقي اسرتفاده از موتورهرا برر روي
چرخ ها يکي از کاربردهايي است کره نيراز بره ماشرينهراي الکتريکري
خاصي دارد .اين نوع از ماشينهرا بايرد داراي امکران سراخت برا ابعراد
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مستقيم در ساختار خودروهاي برقي و هيبريدي است .با توجه به شکل
بسيار مناسب ماشينهاي شار محوري ،استفاده از اين نوع ماشينها در
کاربرد موردنظر در سالهاي اخير مورد توجه بسياري قرار گرفتره و در
مواردي از اين نروع ماشرين هرا برهعنروان موترور محررخ خودروهراي
الکتريکي و هيبريدي استفاده شده است [.]3-4
عدم وجود باطري هاي بزرگ جهت ذخيره انررژي الکتريکري برراي
مسافت ها و کاربردهاي طروالني ،و نيراز بسريار فرراوان بره اسرتفاده از
شارژرها جهت تأمين انرژي الکتريکي موردنياز ادامه مسير و همچنرين
زمان نسبتا زياد موردنياز جهت هر بار شرارژ براطريهراي خودروهراي
الکتريکي ،محدوديتهاي زيادي براي استفادهي دائم و مناسب از ايرن
خودروهاي پاخ ايجاد ميکنند .علي رغم اينکه اسرتفاده از خودروهراي
الکتريکي هيبريدي بهعنوان يکي از راهحلهاي مناسرب در سرالهراي
اخير موردتوجه بوده است ،ليکن يکي از بزرگترين مشکالت موجود بر
سر راه گسترش استفاده از اين نوع خودروها نيز نبود انرژي الزم جهت
طي مسافتهاي طوالني و بدون توقف است .استفاده از ماشينهراي برا
شار شعاعي در اين موارد وزن و حجم خودرو را بهشدت افزايش داده و
مصرف انرژي را زياد ميکند .بنابراين استفاده از ماشينهايي که عرالوه
بر داشتن تواناييهاي ماشينهاي شار شعاعي ،حجم و وزن کم داشته و
در اکثر موارد نيز بهره و کارايي باالتري نيرز داشرته باشرند ،مريتوانرد
پيشرفت بسيار زيادي در تکنولوژي خودروهاي هيبريدي ايجراد نمايرد
[ .] 6
در اين مقاله استفاده از ساختار ماشينهاي مغناطيس دائم برا شرار
محوري جهت افزايش بهره و بهبود عملکرد خودروهاي هيبريدي براي
بهبود وضعيت انرژي الکتريکي موردنياز در طي مسافتهاي طروالني و
با پروفايل هاي سرعت استاندارد مورد ارزيابي قرار گرفته و با طراحري و
ساخت يکي از انواع ماشينهاي مذکور جهت کراربرد موردنيراز ميرزان
انرژي تأمين شده و نيز بهره کلي سيستم ،مورد مطالعه و انردازهگيرري
واقع ميشود .در اين کاربرد ماشين مغنراطيس دائرم شرار محروري در
حالت درايو مستقيم و در درون چرخهاي يک خودروي هيبريدي مورد
استفاده قرار خواهد گرفت .با استفاده از يرک روش طراحري مناسرب و
جديد به ساختاري بهبوديافته براي کراربرد مرذکور دسرت يافتره و برا
اندازهگيريهاي انجامگرفته بر مبناي روش طراحي پيشنهادي ميتوان
به مؤثر بودن اين روش طراحي در افزايش بهره سيکل يرک خرودروي
هيبري ردي و درنتيجرره افررزايش مسررافت قابررل پيمررايش آن بررا مقرردار
مشخصي از سوخت و انرژي الکتريکي در سيکلهاي اسرتاندارد داخرل
شهري و همچنين جاده پي برد.
مختلف و متفاوت (براي هرر مقردار تروان و گشرتاور  ،فشرردگي براال،
مقاومت و استحکام زياد ،بهره و گشتاور باال باشرند .ماشرينهراي شرار
محوري يرک راهحرل جالربتوجره اسرت کره در آن موترور الکتريکري
بهصورت کوپل مستقيم و يا قرار گرفتن درون چرخهرا مرورد اسرتفاده
قرار ميگيرد .ساختارهاي مختلفي براي ماشينهاي شار محوري برا در
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نظر گرفتن محل قرارگيري استاتورها نسبت به روتورها ميتوان ايجراد
نمود .اين ساختارهاي مختلف با آرايشهاي گوناگون سريمپيچريهراي
آنها امکان انتخرا گزينره مناسرب را برراي کراربرد مروردنظر ايجراد
مينمايد [.]2
از ديد طراحي ،ماشينهاي مغناطيس دائم شار محوري به اشکال و
ساختارهاي مختلف قابل ساخت هستند .سراختمان کلري ايرن نروع از
ماشينها را ميتوان به چهار گروه کلي تقسيمبندي نمود 1 :يکطرفه،
 2چندطبقه 3 ،ساختار با دو استاتور بيروني و يک روترور ميراني5 ،
ساختار با دو روتور بيروني و يک استاتور مياني ( . TORUSشرکل (1
ساختار کلي انواع مذکور را نمايش ميدهد.

(الف

(

(د
(ج
شكل ( : 1انواع کلي ساختار ماشينهاي شار محوري؛ الف ساختار يکطرفه،
ساختار چندطبقه ،ج ساختار با دو استاتور و يک روتور مياني ،د ساختار
با دو روتور و يک استاتور مياني (TORUS

گروه اول سادهترين نروع سراختارهاي ماشرينهراي شرار محروري
هستند .ايراد عمدهي اين ساختار نيروي محوري نامتقارن بين روترور و
استاتور است که موجب ميشود تمهيردات در نظرر گرفترهشرده برراي
بلبرينگها و ياتاقانها پيچيدهتر شروند .همچنرين در ايرن سراختار در
مقايسه با ساختارهاي با نيروي محوري متقارن بره روترور برا ضرخامت
بيشتري نياز است .در گروه دوم برا توجره بره افرزايش تعرداد طبقرات
ماشين ،قابليتهاي زيادي مانند افزايش توان و گشتاور بسريار براال بره
ساختار آن اضافه ميگردد ولي با توجه به اينکه طول محروري ماشرين
افزايش يافته است ،استفاده از آن را در مواردي که نياز اساسي به طول
محوري کم و حجم فشردهتر باشد ،بسيار محدود مريکنرد .گرروههراي
سوم و چهارم تا حدودي عملکرد مشابهي دارند .در ساختار يک روترور
بين دو استاتور شار اصلي ميتواند به دو صورت محروري و محيطري از
درون ديسک روتور جاري گرردد .در ايرن نروع از ماشرين مريتروان از
استاتور بدون هسته فرومغناطيس نيز اسرتفاده نمرود .آرايرش اسرتاتور
بدون آهن به دليل اينکه داراي فاصله هوايي بزرگ و درنتيجره چگرالي
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شار فاصله هوايي پايين است ،در کاربردهاي با توان پايين و برا سررعت
نسبتا باال استفاده ميشود .در چنرين ماشرينهرايي سريمپيچريهراي
استاتور با استفاده از الستيک و رزين تثبيت ميشوند و تلفات آهرن در
اين نوع از ماشينها به کمترين مقدار خود کاهش مييابد .هراديهراي
مسي در اين نوع از ماشين مغنراطيس دائرم شرار محروري برهصرورت
مستقيم در معرض شار متناوبي که از طريق PMها توليد ميشود قررار
دارند و بنابراين تلفات فوکو در هاديهاي مسي ايجاد مريشرود ،بردين
ترتيب تلفات مسي تا حدودي افزايش خواهد داشت .تبعات اين مشکل
را ميتوان با بهکارگيري هاديهاي با ضخامت کمتر کاهش داد.
در ساختار  TORUSنيز شار اصلي از دو مسرير امکران عبرور دارد:
يکي از طريق استاتور بهصورت محوري و ديگري بهصرورت محيطري از
طريق يوغ استاتور .سراختارهاي نروع  TORUSازلحرا ضرخامت يروغ
استاتور و آرايش سيمپيچي با يکديگر متفاوت هستند .در ساختار نروع
شمال-شمال ) (NNسيمپيچي فاز به دور هسته استاتور پيچيده شرده
اسررت و ماشررين در هررر دو جهررت محرروري و شررعاعي داراي انتهرراي
سيمپيچي کوتاهي هستند (شکل -2الف  .در اين سراختار قطربهراي
مغناطيس دائم نصبشده برر روي هرر روترور (در دو طررف اسرتاتور ،
روبهروي قطب موافق خود تثبيت شده و تلفات مسي ،بره دليرل کوتراه
بودن سيمپيچيهاي انتهرايي ،کمترر خواهرد برود .ايرن آرايرش باعر
ميشود ،شار اصلي بهصورت محيطي از درون هسته استاتور جاري شده
و بنابراين هستهي استاتور ضخيمتري موردنياز است .استاتور ضخيمتر،
تلفات آهني و به نوبرهي خرود ،طرول سريمپيچري انتهرايي را افرزايش
ميدهد .در ساختار نوع شمال-جنو ) (NSقطبهاي مغناطيس دائرم
نصبشده بر روي هر روتور ،روبهروي قطب مخالف خود تثبيت شدهاند،
بهنحويکه شار اصلي در راستاي محوري و بهصورت عمود بر صرفحهي
استاتور از ماشين عبور ميکند .بنرابراين مريتروان نتيجره گرفرت کره
استاتور اصوال نيازي به يوغ نخواهد داشت (شکل  . -2با توجه به اين
موضوع ،تلفات آهني کاهش پيدا کرده ولي چرون نيراز بره اسرتفاده از
سيمپيچي هاي روي هم براي توليد گشتاور در اين نوع ماشرين وجرود
دارد و اين نوع سيمپيچي طول انتهاي کالفهرا را در سراختار مرذکور
افزايش ميدهد ،تلفات مسي زيادتر خواهد شد .در مقايسه دو نروع NS
و  NNميتوان بهصورت خالصه گفت که ماشينهراي نروع  NNتلفرات
مسي و قطر خارجي کوچکتر و همچنين تلفات آهني و طول محروري
بيشتري نسبت به نوع  NSدارند [ 8و .]4
در اين مقاله با توجه به اينکه هدف طراحي استفاده از ماشينهاي
شار محوري براي کاربرد داخل چرخي از نوع درايو مستقيم اسرت و برا
در نظر گررفتن اينکره در ايرن حالرت طرول محروري ماشرين يکري از
فاکتورهرراي محدودکننررده خواهررد بررود ،از ميرران انررواع سرراختارهاي
ماشررينهرراي شررار محرروري معرفرريشررده نرروع  TORUS-NSانتخررا
ميگردد .ارتفاع شکلهاي (-2الف و ( ، -2نمايرانگر طرول محروري
ماشين است .با توجه به مقايسهي اين دو نروع سراختار در شرکل (، 2
ميتوان به راحتي مشاهده نمود کره سراختار نروع  TORUS-NSداراي
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طول محوري کمتر (ارتفاع کمتر نسبت به نوع  TORUS-NNاسرت .از
ميان انواع ساختارهاي موجود براي اين نوع از ماشينها ،نروع اسرتاتور
بدون هسته با پوششي از يک مادهي ترکيبي مخصوص به نرام Epoxy
 ،resinبراي نگهداري کالفهاي استاتور استفاده ميگردد .ايرن مرادهي
نگهدارنده ،ترکيبي از يک نوع الستيک و چسب مخصوصي است که هر
دو در حالت عادي مرايع بروده و بعرد از مخلرود شردن و در مجراورت
جريان هوا به مادهاي سخت و محکم تبديل مريشرود .بعرد از مخلرود
نمودن اين دو ماده و ريخرتن آن در يرک قالرب مخصروص برا حضرور
کالفهاي استاتور ،و سفت شدن آن ،امکان ترراش و ترازکراري جهرت
ايجاد يکنواختي و تعادل ديسک استاتور نيز وجرود دارد .برا توجره بره
اينکه در شرايط عادي دماي ذو ايرن ترکيرب در حردود  211درجره
سانتيگراد بوده و ماشين مورداستفاده نيز در درون چرخهرا همرواره از
طريق جريان هواي عبوري ،در اثر حرکت خودرو ،خنککاري ميشود،
خاصيت اين مادهي نگهدارنده تخريب نشده و قابلاعتماد است.

(الف

(

شكل ( : 2انواع کلي ساختار  TORUSدر ماشينهاي شار محوري؛ الف نوع
نوع NS
،NN

با توجه به اين ساختار عالوه بر باال بودن مقدار کلي بهره به لحرا
کرراهش چشررمگير تلفررات آهنرري ،ميررزان گشررتاور  coggingنيررز
قابل چشمپوشي خواهد بود [ .]11-12علت اين امر حذف اثر دندانره و
شيار استاتور به سبب عدم استفاده از ساختار استاتور برا هسرته آهنري
است .بنابراين در حالت کلي ميتوان انتظار داشت که در صورت انجرام
طراحي مناسب ماشين الکتريکي با پارامترهاي بهبوديافته ،اين ماشين
هم در حالت موتوري و هم در حالت ژنراتروري مشخصرهي عملکرردي
مناسبي داشته باشد [.]13

 -3مشخصههاي خودروي هيبريدي
براي درخ بهتر کاربرد ماشينهاي الکتريکي در خودروهاي الکتريکي و
هيبريدي ابتدا بايرد مشخصرههرا و اطالعرات موردنيراز در خودروهراي
هيبريدي را موردبررسي قررار داد [ 11-12و  .]15امرروزه خودروهراي
هيبريدي در ساختارهاي مختلفي توليد و عرضه ميشروند .تعردادي از
ساختارهاي مدرن نيز در مرحلهي تحقيق و توسعه قرار دارند .با توجره
به گوناگوني موجود در اين عرصه تعيين نوع آرايش خودروي هيبريدي
موردمطالعه ،در هر نوع تحقيق مرتبط ،الزم به نظرر مريرسرد .آرايرش
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پيشنهادي و مدنظر اين مقاله جهت پيادهسازي روش موردنظر ،از نروع
خودروي هيبريدي "سري-موازي پيچيده" خواهد بود .ساختارهاي رايج
از اين گروه داراي دو ماشين الکتريکي ميباشرند .در ايرن آرايرش ،بره
شکلي متفاوت با ساختارهاي رايرج از ايرن نروع ،يکري از ماشرينهراي
الکتريکي با دو ماشين داخل چرخي جايگزين شرده اسرت .چررخهراي
جلرروي خررودرو از طري رق سيسررتم انتقررال قرردرت بررا اسررتفاده از ي رک
متصلکننده و ترکيبکنندهي مکانيکي نيروي موردنيراز را همزمران از
موتررور احتررراق داخل ري و ماش رين الکتريک ري دوم دريافررت م ريکننررد.
چرخهاي عقب خودرو نيز برا اسرتفاده از ماشرينهراي داخرل چرخري
مذکور نيروي موردنياز را دريافت ميکنند .البته امکران کرار در حالرت
ژنراتوري براي هر دو ماشين الکتريکري مورداسرتفاده در ايرن سراختار
وجود دارد .درصورتيکه هرکدام از اين ماشينها در حالت ژنراتوري کار
کنند ،واحد الکترونيک قدرت انرژي برگشرتي را بره براتريهرا منتقرل
مينمايد .در شکل ( 3نحوهي اتصاالت آرايش پيشرنهادي را مريتروان
مشاهده نمرود .هرر خرودروي هيبريردي برراي شررايط مختلرف داراي
حالتهاي کاري متفاوتي خواهد بود .حالتهراي كراري هرر خرودروي
هيبريدي را ميتوان در چهار حالت كلي زير تعريف نمود:
الف توان پايين :در تمام ساختارهاي خرودروي هيبريردي در ايرن
حالت کاري اسرتفاده از موترور احترراق داخلري موجرب کراهش بهرره
مي شود ،بنابراين موتور الکتريکري و انررژي الکتريکري ذخيررهشرده در
باتري وظيفه تأمين توان موردنياز را بر عهرده دارد .در آرايرش مرذکور
نيز ،توان موردنياز را ميتوان از طريرق ماشرينهراي الکتريکري داخرل
چرخي (موتور تأمين نمود.
توان باال :در هنگام نياز بره تروان زيراد ماننرد فراينرد افرزايش
سرعت و يا حرکت در سرباالييها ،انررژي موردنيراز همزمران از موترور
احتراق داخلي و ماشينهاي الکتريکي تأمين ميشود.
ج برگشت انرژي :در حين کاهش سرعت و يا ترمزي ،باتري توسط
انرژي برگشتي شارژ مي شود و موتور احتراق داخلي خاموش است .هرر
دو ماشين الکتريکي در حالت ژنراتوري کار ميکنند.
د ترروان متوسررط :بررا توجرره برره اينکرره در سرراختار سررري-مرروازي
پيچيدهي پيشنهادي ،امکان کنترل نقطهي کار موتور احتراق داخلي در
هرلحظه براي بهترين بازده وجود دارد و شرايط متفاوتي ممکرن اسرت
به وجود آيد ،در پيادهسازي روش اين مقاله ،حالت کاري مذکور به سه
زيرحالت تقسيم شده اسرت .در زيرحالرت ( 1تروان موردنيراز حرکرت
خودرو ،با توجه به شرايط مسير ،بره مقردار نراچيزي از تروان توليردي
موتور احتراق داخلي در نقطهي کار بهينهي مرتبط بيشتر است .در اين
شرايط مقدار کمبود توان از طريق موتورهاي الکتريکي داخل چرخهاي
عقب خودرو تأمين ميشود .در زيرحالرت ( 2تروان موردنيراز حرکرت
خودرو به مقدار نراچيزي از تروان توليردي موترور احترراق داخلري در
نقطهي کار بهينهي مرتبط کمتر است .در اين حالت کاري خودرو توان
موردنياز خود را از موتور احتراق داخلي ترأمين مريکنرد و مقرداري از
توان تأمينشده نيز براي شارژ باتري از طريرق ماشرين الکتريکري دوم
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قابلاستفاده خواهرد برود .در زيرحالرت ( 3نيرز تروان توليردي موترور
احتراق داخلي در نقطهي کار مرذکور ،بريش از مقردار تروان موردنيراز
حرکت خودرو بوده و شرايط برگشت انرژي از طريق ژنراتورهاي داخرل
چرخها نيز ممکرن خواهرد برود .حرکرت شرتا گيرنردهي خرودرو در
سرازيريها را از نمونههاي زيرحالت ( 3ميتوان برشمرد.
شماي کلي آرايش موردنظر و نحوهي شارش تروان در حالرتهرا و
زيرحالتهاي کاري اين ساختار ،در شکل ( 3نشان داده شده است.
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به نقاد بار کامل بسيار نزديک هستند .سرعت موتور نيز بهقدر کافي از
بهرهوري اقتصادي سوخت تأثيرپذير اسرت .برر اسراس تروان خروجري
دادهشده ،مصرف سوخت اغلب در سررعتهراي پرايين در مقايسره برا
سرعت هاي باال کمتر است .هدف از ايجاد ساختارهاي هيبريردي برراي
خودروها ،ايجاد امکان براي موتور احتراق داخلي جهت کار در شررايط
نزديک به مشخصهي کار بهينه در جهت مصرف سوخت کمتر است.
Maximum engine
power
100
90
Nominal engine
power line

70

255
265
285

Optimum operation
line

50

400

`

500
800

700

60

40

600
30

)Engine power (kW

320
350

80

20

Engine-specific fuel
)consumption (g/kWh
5000

4500

4000

10

3500

3000

2500

2000

1500

0
1000

)Engine speed (rpm

شکل ( : 5مشخصه بهرهوري اقتصادي سوخت در يک نمونه موتور بنزيني

با توجه به اينکه هر خودرو بر اساس نوع حرکت خود انرژي مصرفي
متفاوتي خواهد داشت ،سيکلهاي استانداردي براي خودروهاي مختلف
ارائه شده است ،تا معيار يکساني براي آزمايش روشهرا و سراختارهاي
مختلف در دسترس باشد .در شکل ( 4دو سيکل اسرتاندارد شرهري و
خارج شهري که تحت عنوان  EPA FTP75مطرح ميشود ،نشران داده
شده است.

(الف

شکل ( : 3حالتهاي کاري خودروهاي هيبريدي

مشخصهي بهرهوري اقتصادي سوخت يرک موترور احترراق داخلري
اغلب بر اساس مقدار سوخت مصرفي به ازاي هر کيلووات ساعت انرژي
خروجي ارائه ميشود .يک نمونه از مشخصهي انرژي يرک نروع موترور
احتراق داخلي در شکل ( 5ارائه شده اسرت .مصررف سروخت از يرک
نقطهي کار تا نقطهي ديگر کامال متفاوت خواهد بود .نقاد کرار بهينره
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(
شکل ( : 4نمونهي سيکلهاي استاندارد؛ الف درونشهري،

برونشهري
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براي مقايسه نتايج اين تحقيق برا مروارد و سراختارهاي پيشرين از
سيکلهاي استاندارد استفاده مي شود .برراي بره دسرت آوردن بهررهي
مناسب ،خودرو بايد در تمام نقاد سيکلهراي شرکل ( 4در محردوده
خط کار بهينه ( optimum operation lineکه در شکل ( 5نشان داده
شده است ،مورداستفاده قرار گيرد.

 -5طراحي ماشرينهراي شرار محروري برراي کراربرد
خودروهاي هيبريدي
در اين قسمت به ارائهي روشهراي مختلرف در طراحري ماشرينهراي
الکتريکي براي کاربردهاي ويژه ،پرداخته ميشود .الزم به ذکر است که
روشهاي ذکرشده در قسمتهاي  2-5و  ،3-5با توجه به وابستگيهاي
عملياتي که به شرايط کارکرد ماشين دارند ،براي حالتي که مشخصات
رفتاري ماشرين در آن کراربرد ،در طرول دورههراي زمراني اسرتفاده از
ماشين ،قابل تخمين و برآورد باشد ،قابل بهکارگيري خواهد برود .ايرن
روش طراحي ماشينها ،در مواردي که تکنولوژي ويرژهي برهکرارگيري
آنها در دسترس باشد ،ميتواند موردتوجه واقع شود.

 -1-5روش طراحي بر مبناي سرعت نامي
در اين روش براي يافتن ساختمان موردنظر و انجرام طراحري مناسرب
ماشين الکتريکي از سرعت و توان نامي بهعنوان هدف فراينرد طراحري
استفاده ميشود .در اين حالت ماشين الکتريکي در حالرت موتروري يرا
ژنراتوري فقط در سرعت و يا تواني که طراحي در آن انجام شده است،
ازلحا هدف طراحي ،داراي بهترين عملکرد بروده و براالترين کيفيرت
کارکرد را خواهد داشت .در اکثر مروارد هردف نهرايي از طراحري يرک
ماشين دستيابي به باالترين بهره و کمترين تلفات است .در اين حالرت
در صورت استفاده از روش مذکور ،ماشرين طراحريشرده در سررعت و
توان نامي داراي بيشترين بهره بوده و کمتررين تلفرات را نيرز خواهرد
داشت .ازآنجاييکه ايرن روش طراحري صررفا برراي يرک نقطرهي کرار
مشخص انجام ميشود و از مشخصات ايرن نقطرهي کرار مريتروان بره
سرعت چرخش ماشين که سرعت نامي است ،اشاره نمود ،در اين مقاله
از آن با نام "روش طراحي تکسرعته" ياد ميشود .استفاده از اين روش
در طراحي با هدف دستيابي به باالترين بهره ،موجب ميشود يک طرح
بهينه براي ساختمان ماشين حاصل شود.
اين طرح بهينه در نقطهي کاري کره طراحري در آن انجرام گرفتره
است داراي باالترين بهره بوده ولي در ساير نقاد کار ماشين اين ويژگي
را نخواهد داشت .بنابراين درصورتيکه ماشين در سرعت و يا تواني غير
از سرعت و توان نامي مورد استفاده قرار گيرد ،ممکن است بهررهي آن
به شدت کاهش يافته و تلفات آن نيز افزايش يابد.
بررا توجرره برره اينکرره در روشهرراي مورداسررتفاده در ايررن مقالرره از
ماشين هاي داخل چرخي جهت توليد تروان (مکرانيکي يرا الکتريکري
استفاده ميشود ،سرعت چرخش ماشين مسرتقيما برا سررعت خرودرو
متناسب خواهد بود .با در نظر گرفتن ابعاد چرخ و مسافتي که چرخ در
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يک دور کامل طي ميکند ،ميتوان سرعت موردنظر ماشين الکتريکري
را نيررز برررآورد نمررود .در اسررتانداردهاي ب رينالملل ري ،توليدکننرردگان
الستيکها براي معرفي هر نوع السرتيک مورداسرتفاده در چررخهرا از
عبارت  Pwww/hhRddاستفاده مينمايند .هرکدام از حروف بهکاررفتره
در اين عبارت مفهوم مشخصي دارد .در اين عبرارت P ،و  Rبره ترتيرب
بيانگر تاير مسافربري و نوع راديال (شعاعي مريباشرند .حرروف www
عرض تاير را برحسب ميليمتر نشان ميدهند hh .بيانگر ارتفاع جرانبي
تاير برحسب درصدي از مقدار  wwwبوده و  ddنيز قطر داخلي حلقهي
تاير را برحسب اينچ نشان ميدهد .در خرودروي مروردنظر ايرن مقالره
جهت انجام مراحل روشها ،از تاير با سايز  P205/50R17استفاده شده
است .محيط خارجي اين تاير حدود  2متر است .بهعبارتيديگر در هرر
دور اين تاير مسافت پيموده شده حدود  2متر خواهد بود .درصورتيکه
حداکثر سرعت خودرو  111کيلومتر در سراعت در نظرر گرفتره شرود،
سرعت چرخش حداکثر ماشين الکتريکي داخل اين نروع از چررخهرا و
تايرها حدود  851دور بر دقيقه خواهد بود .قطر داخلري ايرن تراير 12
اينچ يا حدود  53سانتيمتر اسرت .برا در نظرر گررفتن مسرائلي ماننرد
ضخامت رينگها و اتصاالت ماشين الکتريکي در درون چرخها حداکثر
قطر بيروني ماشين جهت نصب در داخل چرخ با تاير مذکور را ميتوان
حدود  31سانتيمتر و يا کمتر از اين مقدار لحا نمود [.]12
بنابراين با توجه به مطالب ارائرهشرده برراي طراحري ايرن ماشرين
الکتريکي با استفاده از روش تکسرعته بر مبناي سرعت و تروان نرامي
ميتوان براي مقدار توان ماشين الکتريکي در حالت کاري "توان پايين"
در حدود  3کيلووات لحا نمود .سرعت نرامي نيرز برراي  851دور برر
دقيقه قابل طراحي خواهد بود.

 -2-5روش طراحي بر مبناي توزيع احتمال پروفيل سرعت
با استفاده از تجزيهوتحليل کامل سيکل خودرو ،سرعتي کره بيشرترين
زمان کارکرد ماشين الکتريکي در يک سيکل رانندگي استاندارد ،در آن
سرعت است ،بهعنروان سررعت مروردنظر طراحري انتخرا مريشرود.
پارامترهاي ساختاري در طراحي ،با اسرتفاده از فراينردها و روشهراي
بهبودسررازي بررراي برره دسررت آوردن بيشررترين بهررره در ايررن سرررعت
مشخص ،مورداستفاده قرار گرفته و درواقع نقطهي کاري که برهعنروان
هدف طراحي مدنظر قرار ميگيرد ،با اسرتفاده از ايرن روش بره دسرت
ميآيد .مبناي اين روش ،استفاده از تابع چگالي احتمال سرعت خودرو
است.

 -1-2-5پروفيل سرعت داخل شهري
با استفاده از پروفيل سرعت داخل شرهري اسرتاندارد مريتروان توزيرع
چگالي سرعت را در شرايط درون شهري استخراج نمود .برا اسرتفاده از
مفهوم سطح زير نمودار ميتوان مشاهده نمود که در بيش از  21درصد
زمانها در يک سيکل کامل حرکت استاندارد ،سرعت خودرو در داخرل
شررهر در محرردوده  11تررا  51کيلررومتر بررر سرراعت اسررت .بنررابراين
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درصورتيکه هدف از طراحي ماشين الکتريکري مروردنظر صررفا برراي
کاربرد در سيکل داخل شهري باشد ميتوان يک سرعت متوسط برراي
خودرو در بازهي مذکور بين  11تا  51انتخا نمرود .مطالعرهي دقيرق
منحن ري چگررالي سرررعت در بررازه مرروردنظر نشرران م ريدهررد کرره بررا
متوسطگيري از تغييرات سرعت در اين بازه مقدار سرعت خودرو جهت
انجام طراحي به دست ميآيد .با توجه به نوع خودرو هيبريدي مدنظر و
استفاده از درايوهاي مستقيم داخل چرخي اين سرعت متوسط معرادل
سرعت متوسط ماشين الکتريکي خواهد بود .بنابراين ماشين الکتريکي
در نقطه کار موردنظر طراحي با توجه به ميزان کارکرد باالي ماشين در
اين نقطه کار داراي توان حداکثر در حالت تکسرعتهي مطرحشرده در
قسمت قبل و سرعت متوسط آن مقداري در حدود  22/4کيلرومتر برر
ساعت خواهد بود .در شکل ( 6توزيرع شرکل ترابع توزيرع سررعت در
سيکل استاندارد درونشهري مدنظر (شکل -4الف  ،قابل مشاهده است.
اين تابع بهصورت يک تابع احتمال نرماليزهشده رسم شده است.

شکل ( : 6تابع توزيع احتمال نرماليزهشده سرعت خودرو در سيکل استاندارد
درونشهري

 -2-2-5پروفيل سرعت خارج شهري
با انجام مراحل مشابه با قسمت قبل ميتوان پروفيل سرعت اسرتاندارد
جاده (خارج شهر را نيز مورد تجزيهوتحليل قرار داد و منحنري توزيرع
احتمال سررعت را برراي ايرن سريکل کراري خرودرو اسرتخراج نمرود.
همانطور که انتظار مريرود در ايرن نروع سريکل ،خرودرو در اکثريرت
زمانها در محدودهي سرعت بين  21ترا  111کيلرومتر برر سراعت در
حال حرکت است .ميتوان با روشي مشابه با سيکل داخرل شرهري برا
متوسطگيري از اين منحني در بازهي سررعت مرذکور مقردار متوسرط
سرعت حرکت خودرو را که بهعنوان سرعت چرخش ماشين الکتريکري
در داخل چرخ در نقطه کار طراحي مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،به
دست آورد .با توجه به اين مطلب اگر ايرن خرودروي هيبريردي صررفا
براي کاربرد خارج از شهر مرورد اسرتفاده قررار گيررد ايرن نقطره کرار
ميتواند بهعنوان نقطهي بهينهي طراحي ،برراي ماشرين الکتريکري در
نظر گرفته شود .شکل ( 2توزيع احتمال نرماليزهشدهي سرعت خودرو
را در سيکل استاندارد خارج شهري مدنظر (شکل  -4نشان ميدهد.
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شکل ( : 2تابع توزيع احتمال نرماليزهشده سرعت خودرو در سيکل استاندارد
خارج شهري

 -3-2-5طراحي نهايي
با توجه به اينکه نميتوان هدف از يک طراحي را برراي يرک خرودروي
هيبريدي صرفا براي استفاده در داخل شهر و يا خارج شهر قررار داد و
معموال کاربرد هر خودرو براي شرايط متفاوت و مختلفي در نظر گرفته
ميشود ،طراحي ماشين الکتريکي داخل چرخري نيرز بايرد برر اسراس
کاربردهاي مختلف مدنظر قرار گيرد .براي انجام طراحي نهايي ميتوان
از يک تابع وزندار براي ترکيب ميرزان کرارکرد خرودرو در دو سريکل
داخل شهري و خارج شهري استفاده نمود .درصورتيکره يرک خرودرو
برحسب نوع طراحي و شرايط محيطي که ممکن است مرورد اسرتفاده
قرار گيرد در طول عمر مفيد خود احتمال يکساني براي کار در شرايط
داخل شهري و خارج شهري داشته باشد ،ميتوان برا تجميرع دو ترابع
توزيع سرعت در طي دو سيکل مذکور به توزيع نهايي سرعت در طرول
عمر مفيد خودرو دست يافت .برا متوسرطگيرري از مجموعرهي توزيرع
نهايي ميتوان سرعت در نقطه کار را براي طراحي نهايي محاسبه نمود.
در شرايطي که درصد کار خودرو در طول عمر آن در سيکل داخرل
شهري و خارج شهري متفاوت باشد ،ميتوان دو منحني مربوطره را برا
ضرايب وزني مختلف و متناسب با ميزان کارکرد خودرو در هرر يرک از
اين دو سيکل باهم تجميع نمود و منحني توزيرع نهرايي سررعت را بره
دست آورد .سپس با فرايندي مشابه ميتوان سرعت متوسرط مروردنظر
جهت طراحي را تعيين نمود و در نقطهي کار بهينره ،طراحري ماشرين
الکتريکي مورداستفاده در داخل چرخ خودرو را انجام داد.
در شکل ( 8تابع توزيع احتمال سرعت خودرو برراي يرک سريکل
ترکيبي با ضرايب وزني يکسران برراي کراربرد داخرل شرهري و خرارج
شهري ارائه شده است .اين شرکل حاصرل تجميرع وزندار نمودارهراي
توزيع احتمال سرعت در سيکلهاي داخل شرهري (شرکل  6و خرارج
شهري (شکل  2است .براي به دست آوردن اين شکل در هر سررعت
خودرو ،مقادير احتمال مربود به هريک از نمودارهاي داخرل شرهري و
خارج شهري در مقدار ( 1/4براي ضرايب وزني يکسان ضرر شرده و
با يکديگر تجميع ميشوند .درصورتيکه مقادير ضررايب وزنري يکسران
نباشند ،ضريب اعمالي برراي مقرادير احتمرال کرار خرودرو در سررعت
مشخص براي هر يک از نمودارها برابر با درصرد اسرتفاده از خرودرو در
هريک از شرايط داخل و يا خارج شهري ،در طول عمرر وسريله نقليره،
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خواهد بود .بهاينترتيب تابع توزيع احتمال سررعت خرودرو برراي يرک
سيکل ترکيبي با ضرايب وزني غيريکسان نيز براي کاربرد داخل شهري
و خارج شهري قابل استحصال خواهد بود.

شکل ( : 8تابع توزيع احتمال سرعت خودرو براي يک سيکل ترکيبي با
ضرايب وزني يکسان براي کاربرد داخل شهري و خارج شهري

 -3-5روش پيشنهادي (طراحي چندسرعته
در اين روش با در نظر گرفتن سيکل کاري خودرو (شرهري يرا جراده
مقراديري را کره ماشرين در آن بيشرترين زمران کرارکرد خررود را دارد
محاسبه نموده و با توجه به اين مقادير ترابع بهرره سريکل خرودرو (در
چهار حالت کاري ممکن بيشترين مقدار را به خود خواهد گرفت .تابع
بهره سيکل خودرو (  cVبه شکل زير تعريف ميشود:
(1

 kIk  1   k Ek 

4

k

t
k 1

T

cV 

که در آن   Ik ، tkو  Ekبه ترتيب بازهي زماني ،بهرهي موتور احتراق
داخلي و بهرهي ماشين الکتريکي در حالت کاري  kو  Tبرازهي زمراني
کل سيکل خودرو است .در اين رابطره ،  k ،ضرريب اسرتفاده از تروان
موتور احتراق داخلي در خودروي هيبريدي در حالت کاري  kاست .اين
ضريب مقداري بين  1تا  1را ميتواند اختيار کند .اگر  ،  k  0در اين
صورت موتور احتراق داخلي در حالت کراري  kخراموش بروده و تمرام
توان موردنياز خودرو از طريق ماشرين الکتريکري (اسرتفاده برهصرورت
موتوري تأمين ميشود .به اينترتيب ضريب اسرتفاده از تروان ماشرين
الکتريکرري مورداسررتفاده در خررودروي هيبريردي (  1   kبرابررر بررا 1
خواهد بود .در حالتي ديگر اگر  ،  k  1در اين صورت موترور احترراق
داخلي بهتنهايي وظيفهي تامين توان خودروي هيبريردي را بره عهرده
داشته و خودرو در اين حالت کاري به صورت يک خودروي بنزينسروز
مورد استفاده قرار گرفته است .در اين حالت از توان ماشين الکتريکري
جهت حرکت خودرو و يا شرارژ براتريهراي آن اسرتفاده نشرده و ايرن
ماشين (در حالت موتوري و ژنراتوري خاموش است.
در رابطهي ( ، 1بهرهي ماشين الکتريکي در هر حالت کراري ترابعي از
توان ورودي و توان خروجي است.
(2

Pout
Pin

E 

در رابطهي ( ، 2توان خروجي ( Poutبا توجه بره اينکره ماشرين در
حالت موتوري باشرد يرا ژنراتروري ،بره ترتيرب برهصرورت مکرانيکي و
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الکتريکي تعريف ميشود .براي يافتن نقطرهي کرار بهبروديافتره برراي
خودروي هيبريد و نحوهي تقسيم تروان مناسرب برين موترور احترراق
داخلي و ماشين الکتريکي در هر حالت کاري ،ابتدا بايد بهررهي موترور
احتراق داخلي براي سرعتهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد .با توجه
به انواع مختلف موتورهاي احتراق داخلي تعيين نقطهي کار بهبوديافته
بهشدت تابعي از نوع موتور احتراق داخلي خواهد بود .در ايرن مقالره از
منحني شکل ( 5که مربود به مشخصهي بهره وري اقتصادي سروخت
يک نوع موتور بنزيني ميباشد ،براي ارزيرابي کرارايي روش طراحري و
تعيين مناسبترين نقطهي کار استفاده شده است.
در اين نمودار با استفاده از سيسرتم کنترلري مناسرب ،مشخصرهي
موتور احتراق داخلي در هر حالت کراري ،درصرورتيکره در آن حالرت
کاري ،موتور روشن باشد ،در نقطهي کار بهينه مشخصرهي آن تعريرف
ميشود .اين سيستم کنترلي ميتواند با ارزيابي توان و گشتاور لحظهاي
موردنياز خودرو ،از طريق برآورد جرم کل خودرو (شامل جرم خرودرو،
بار ،سوخت و سرنشينان آن در لحظات مختلف سريکل کراري ،شريب
مسير حرکت و همچنين شتا و سررعت مرورد درخواسرت (از طريرق
فرمانهاي دريافتي از راننده ،مانند ميزان فشار اعمالشده بر پدال گاز ،
با اعمال فرمانهاي کنترلي مناسب بره دريچرههراي سروخت و هرواي
موتور احتراق داخلي ،تعداد دور آن را برحسب تروان موردنيراز تنظريم
نمايد .با توجه به اينکه ميتوان در يک سيکل کاري اسرتاندارد امکران
استفاده از موتور احتراق داخلي در سرعتهاي مختلف را ايجراد نمرود،
نقطهي کار موتور احتراق داخلي در سرعت مشخص و مدنظر ،برر روي
خط کار بهينهي موتور احتراق داخلي انتخا ميشود .با تعيين نقطهي
کار بر روي اين خط ،بهرهي موتور احتراق داخلري (   Iدر هرر حالرت
کاري حداکثر مقدار خود را خواهد داشت .بنابراين براي يافتن حداکثر
مقدار براي بهرهي سيکل خودرو (  cVنياز به يافتن   kو دسرتيابي
به حداکثر بهرهي ماشين الکتريکي خواهد بود.
با انتخرا نقطرهي کرار بهينره ،برراي موترور احترراق داخلري ،در
حالتهاي کاري که اين موتور مورد استفاده قرار مريگيررد ،مريتروان
ضريب   kرا تعيرين نمرود .برا ايرن انتخرا  ،موترور احترراق داخلري
(درصورتيکه در آن حالت کاري مورد استفاده قررار گيررد همرواره در
حداکثر بهرهي خود بوده و کمترين مصرف سوخت را خواهد داشت.
در حالتي که خودرو به تواني بيش از توان توليدي بهينه در موترور
احتراق داخلي نياز داشته باشد ،توان اضافي موردنياز (باالتر از خط کار
بهينه توسط ماشين الکتريکي (در حالت کار موتوري تأمين ميشرود.
در اين حالت موتور الکتريکي از طريق مبدل الکترونيک قدرت دوطرفه
که در اين نوع خودروها مورد استفاده قرار ميگيرد ،از باتريهرا انررژي
الکتريکي ذخيرهشده را دريافرت نمروده و تروان مکرانيکي موردنيراز را
تأمين مينمايد .درصرورتيکره تروان موردنيراز خرودرو کمترر از تروان
تأمينشده توسط موتور احتراق داخلي در خط کرار بهينره ،در سررعت
موردنظر ،باشد ،موتور احتراق داخلي در نقطهي کار بهينره در سررعت
موردنظر مورد استفاده قرار گرفته و مازاد تروان مکرانيکي توليردي بره
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ماشين الکتريکي در اين شکل ساده ،از مقردار صرفر ترا  1111دور برر
دقيقه در نظر گرفته شده است.

1

0.9

Single speed design
Multiple speed design
0.8

Normalized efficiency

توان الکتريکي تبديل ميگردد .اين توان صرف شارژ باتريهاي خرودرو
در حين حرکت خواهد شد.
در اين مرحله هدف تعيين   kو درنتيجه  1   kدر تمام لحظات
يک سيکل خودرو با توجه به تغييرات بسيار زيراد بره وجرود آمرده در
حالتهاي کاري در بازه زماني يک سيکل ( Tخواهد بود.
با توجه به نوع عملکرد اشارهشده ،اسرتفاده از چهرار حالرت کراري
معمول بهصورت گسسته امکانپذير نبوده و در شرايط عملي حالتهاي
مياني نيز وجود خواهد داشت ،که در آنها درصدهاي مختلفي از تروان
موردنياز توسط موتور احتراق داخلي و ماشين الکتريکي تأمين ميشود
و درصد مشارکت هريک از ايرن تجهيرزات در ترأمين تروان برهصرورت
پيوسته قابلتغيير و تعيين است .براي پيادهسازي روش پيشنهادي اين
مقاله ،استفاده از تقسيمبندي کل حاالت خودروي هيبريدي بره چهرار
حالت کاري را جهت سادهسازي ميتوان اسرتفاده نمرود .برا توجره بره
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0.7

رابطهي ( 1درصورتيکه مقدار عبرارت   1   k Ekرا بتروان بره
k 1
4

بيشترين مقدار خود رساند ،رابطه فوق (براي بهرهي سيکل خودرو بره
حداکثر خود رسيده و بهاينترتيب مسرافت کرل پيمروده شرده توسرط
خودرو با استفاده از مقدار سوخت و شارژ معين باتريها افزايش خواهد
يافت.
در اين مقاله هدف از طراحري ماشرين الکتريکري مورداسرتفاده در
خودروي هيبريدي ،افزايش بهرهي سيکل خودرو اسرت .برا اسرتفاده از
اين روش که از يک ماشين الکتريکي بهصورت مجتمع هم براي کاربرد
موتوري و هم برراي کراربرد ژنراتروري در حالرتهراي مختلرف کراري
استفاده ميگردد ،فضاي اشغالشده در درون خودرو کاهش يافتره و برا
استفاده از ماشينهاي شار محوري مغناطيس دائم ميتوان به سراختار
ماشينهاي داخل چرخي در اين کاربرد دست يافت.
با توجه به اينکه ماشين الکتريکي بهکاررفته در خودروي هيبريدي
در حالتهاي مختلف کاري و در شرايط مختلف درصدهاي مختلفري از
توان نامي را توليد نموده و زمانهاي اندکي در توان نامي مورد استفاده
قرار ميگيرد ،استفاده از يک نقطهي کار مشخص ،مانند مقرادير نرامي،
براي طراحي ماشين مورداستفاده در اين نوع خودروها نتيجه مطلروبي
از جهت دستيابي بره حرداکثر بهررهوري و بهررهي ماشرين را نخواهرد
داشت .در روش پيشنهادي ممکن است بهررهي ماشرين در نقطره کرار
نامي که در کارهاي مشابه قبلري جهرت طراحري مرورد اسرتفاده قررار
ميگرفت ،حداکثر بهره را نداشته باشد ،ولي در کرل سريکل خرودرو و
تجربه نمودن همهي شررايط مختلرف و حالرتهراي کراري خرودرو در
مجموع ،شرايط بهتري را ازلحا بهرهي سيکل ايجاد نمايد .شرکل (4
تفرراوت روش پيشررنهادي (چندسرررعته را بررا روشهرراي مرسرروم
(تکسرعته به شکل سادهشدهاي نمايش ميدهد .در اين شرکل برراي
کل سيکل  k  1 ،در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است در اين
شکل ،پروفيل سرعت در يک سيکل رانندگي استاندارد ،بهصورت ساده
و سرعت ثابت در کل سيکل در نظر گرفته شده است .محدوده سررعت

serial no. 72

0.6
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شکل ( : 4منحني نرماليزه شده بهره ،در دو روش تکسرعته و چندسرعته

در منحني نرماليزهشدهي بهره مربود به طراحي در يک نقطه کرار
مشخص (منحني تکسرعته در نقطه اي (سرعتي کره در آن ماشرين
طراحي شده است و تحت عنوان سرعت نامي در طراحريهرا شرناخته
ميشود ،بهرهي ماشين در مقدار حرداکثر قررار مريگيررد .ايرن مقردار
حداکثر ،که در حالت نرماليزهشده به مقدار واحد رسانده شده است ،در
حالت کلي از مقدار حداکثر بهدستآمده از فرايند روش پيشرنهادي در
اين مقاله باالتر است .همان طور کره در شرکل ديرده مريشرود مقردار
حداکثر منحني نرماليزهشده بهرهي ماشين در روش پيشنهادي کره برا
عنوان روش طراحري چنرد سررعته ( multiple speed designمعرفري
ميشرود ،پرايينترر از منحنري روش رايرج اسرت .ولري افرت بهرره در
سرعتهاي غير از سرعت نامي در منحني اول بسيار ملموستر و بيشتر
است .در طول يک سريکل خرودرو اگرر ماشرين الکتريکري برهصرورت
موتوري مورد استفاده قرار گيرد ممکن است در طول يرک محردودهي
سرعت مشخص مورد استفاده قرار گيرد و مدتزمان بسريار انردکي در
حالت نقطه کار ماشين مورد استفاده داشته باشد .بنابراين اگر طراحري
ماشين بهگونهاي انجام گيرد که بتوان بهجاي منحني اول بهره ،منحني
دوم را به دست آورد شررايط بهترري ازلحرا بهررهي ماشرين در کرل
سيکل خودرو حاصل ميشود.
مقدار   1   k Ekدر منحنري دوم نسربت بره منحنري اول
k 1
4

بيشتر است .درواقع بهجاي طراحي ماشين در سرعتي که در آن بهرهي
ماشين الکتريکي ( Ekبدون توجه به ميزان تأثير آن در بهرهي سيکل
خودروي هيبريدي در حداکثر قرار دارد ،ميتوان با يافتن سرعتي کره

در آن مقدار عبارت 1   k Ek



4
k 1

مقدار حداکثر را داشته باشرد،

بهرهي سيکل خودرو  cVرا بهبود بخشيد.
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 -1-3-5پروفيل سرعت داخل شهري
در شرايطي که خودرو براي استفاده در سيکلهاي داخل شهري مدنظر
قرار گيرد بازهي موردنظر براي پيادهسازي روش چند سرعته را ميتوان
در محدودهاي که احتمال حرکرت خرودرو در آن سررعت زيراد اسرت،
انتخا نمود .همانطور که در قسمتهاي قبلي نيز اشاره گرديد ضريب
  kرا ،که به تعبيري از آن با نام ضريب هيبريداسريون مريتروان يراد
نمررود ،بايرد برره نحرروي انتخررا نمررود کرره موتررور احتررراق داخلري در
محدودهي با مصرف پايين کار نموده و نقطرهي کرار آن بره خرط کرار
بهينه بسيار نزديک باشد .با توجره بره اينکره تروان ماشرين الکتريکري
مورداشاره در اين مقاله در مقايسه با توان موتور احتراق داخلي کوچک
است ،مقدار ضريب   kبيش از  1/4خواهد بود .براي دستيابي به تروان
موردنظر در نقطهي کار طراحي نيز ميتوان فراينرد مشرابهي را پيراده
نمود .براي سادهسازي نيز ميتوان مقدار توان نرامي را کره برراي روش
طراحي تکسرعته مورد استفاده قرار گرفت ،براي شروع فرايند طراحي
استفاده نمود.

 -2-3-5پروفيل سرعت خارج شهري
در سيکل کاري خارج شهري نيز مشابه سيکل داخل شهري مريتروان
براي کاهش حجم محاسبات صرفا بر اساس محردودهاي کره بيشرترين
احتمال استفاده از ماشين الکتريکري در آن برازه سررعت وجرود دارد،
محاسبات را انجام داد .ميتوان با صرف زمان محاسربه بيشرتر و انجرام
محاسبات در کل محدودهي سرعت خودرو نتايج دقيق را نيز به دسرت
آورد .نتايج ارائه شده در اين مقاله بر اساس تحليلهاي کامل و در کرل
محدودهي سرعت خودرو بوده و سادهسازي انجام نشده اسرت .الزم بره
ذکررر اسررت در فراينرردهاي طراحرري ،زمرران مطرررح نيسررت و مرردل
به دست آمده هرچه دقيقتر باشد ،نتايج بهرهبرداري نيز مفيدتر خواهند
بود.

 -3-3-5طراحي نهايي
براي انجام طراحي نهايي و دستيابي به نقطهي کار بهبوديافته عالوه بر
اينکه ميتوان تجميع وزنداري از توزيرع نرمراليزهشرده ترابع احتمرال
سرعت با دو سيکل داخل شهري و خارج شهري انجام داد ،محردودهي
وسيعتري را با استفاده از روش پيشنهادي براي طراحي و دستيابي بره
نقطهي کار بهبوديافته مورد ارزيابي قرار داد .براي اين منظور بايد ابتدا
تعيين نمود که چه درصدي از طول عمر يک وسيلهي نقليه هيبريردي
در داخل شهر و چه درصدي از آن در خارج شهر مرورد اسرتفاده قررار
ميگيرد .با استفاده از يک تجميع وزندار به شکل رابطه ( 3مريتروان
نتايج پارامترهاي طراحي نهايي را برآورد نمود.
(3

cVT  UFUcVU  UFHcVH

در رابطهي ( cVT ، 3بهرهي سيکل نهايي خودروي هيبريردي اسرت،
کره برره شررکل يرک ترابع وزندار از بهرررهي سريکل خررودرو در حالررت

serial no. 72
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درونشهري (  cVUو خارج شهري (  cVHبيان شرده اسرت .در ايرن
رابطه UFU ،و  ، UFHضرايب استفاده از خودرو در طول عمر مفيرد آن
به ترتيب در داخل شهر و خارج شهر ميباشند.
براي دستيابي به نقطهي کرار طراحري يرک ماشرين الکتريکري برا
کارکرد بهينه ،در طول عمر يرک خرودروي هيبريردي ،پرس از تعيرين
بهرهي سيکل خودرو با استفاده از ماشرين الکتريکري طراحريشرده در
هريک از سيکلهاي داخل شهري و خارج شهري بايد ضرايب اسرتفاده
از خودرو در هريک از سيکلهاي يادشده نيز در طرول عمرر مفيرد آن
تعيين گردند .به اينترتيب هدف نهرايي از طراحري ماشرين الکتريکري
مورداسررتفاده در ي رک خررودروي هيبري ردي در اي رن روش پيشررنهادي
دستيابي به مقدار بيشينه در رابطهي ( 1خواهد بود.
الزم به ذکر است با توجه به اينکه در آرايرش خرودروي هيبريردي
موردنظر ،ماشينهاي الکتريکي داخل چرخهاي عقب خودرو قسمتي از
انرژي برگشرتي خرودرو را از طريرق چررخهراي جلرو و برا اسرتفاده از
کوپلينگ جاده به باتريها منتقل ميکنند ،براي محاسبات کامرل بايرد
بازده جاده نيز دخالت داده شود .در محاسبات انجاميافته در اين مقاله،
براي سادهسازي ،در هر سه روش ،اين ضريب برابر با  111درصد لحا
شده است .براي بهکارگيري روشهاي مذکور مقادير تعيينشدهي روش
طراحي و اطالعات اوليه موردنياز ،براي هرر سره روش ،در جردول (1
بيان شدهاند .همچنين نتايج نهايي اسرتفاده از ايرن روشهرا در حالرت
نهايي در جدول ( 2و ( 3به تفصيل ارائه شده است.

 -4مقايسهي روشهاي طراحي ماشينهاي الکتريکي
با اعمال روشهاي مختلف جهت تعيين پارامترهاي طراحي و مخصوصا
سرعت ماشين الکتريکي موردنظر ،تعدادي از نتايج حاصل از سره روش
ارائهشده در اين مقاله ،بهصورت خالصه در جدول ( 1آورده شده است.
همانطور که مشاهده ميشرود ،تروان و گشرتاور نرامي در حالرتهراي
ژنراتوري و موتوري به صرورت مشرابه در حالرت نرامي در نظرر گرفتره
ميشود .با اعمال روشي مشابه با مقدار سرعت ،براي اين پارامترها نيرز
ميتوان مقادير الزم براي بهبود ساختار ماشين الکتريکي طراحيشرده
را ،جهت استفاده در کاربردي خاص مانند خودروي هيبريدي ،به دست
آورد.
جدول ( : 1تعدادي از پارامترهاي نهايي براي طراحي ماشين الکتريکي
پارامتر

روش اول
(مقادير نامي

توان نامي (کيلووات

3

روش سوم
روش دوم
(توزيع احتمال سرعت (چندسرعته-پيشنهادي
3

3

گشتاور نامي (نيوتنمتر
در سرعت طراحي

34

34

34

سرعت در نقطه کار
طراحي (دور بر دقيقه

851

541

پروفيل سرعت در يک
سيکل

بيشترين سرعت وسيله
نقليه (کيلومتر در ساعت

111

111

111
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در روش دوم ،گشتاور نامي ذکرشده در جدول ( ، 1بيانگر گشرتاور
قابل استحصرال از ماشرين الکتريکري طراحريشرده ،در طرول دورهي
استفاده از آن بوده و مقدار گشتاور در سرعت نقطهي طراحي با توجره
به توان نامي ذکرشده ،قابلمحاسبه است.
مقادير پارامترهايي را که هدف طراحي ماشين الکتريکي ميباشند،
در فرايند طراحي ماشينهاي الکتريکي مغناطيس دائرم شرار محروري
مورد استفاده قرار ميگيرند .بهاينترتيرب برراي هريرک از فراينردهاي
طراحي مطرحشده ،با استفاده از روابط تحليلي ،ساختار مناسرب برراي
اين نوع از ماشينها با کاربرد ويژهي آن به دست آمده است .در جدول
( 2تعدادي از پارامترهاي ساختماني ،الکتريکي و مغناطيسري ماشرين
طراحيشده در هرکدام از روشها ارائه شده است .براي دستيابي به اين
نتايج و انجام فرايند طراحي ،ابتدا نقاد اوليهي طراحري برا اسرتفاده از
روش تحليلي به دست آمده و سپس با تغييرر پارامترهرا (ماننرد ابعراد
قسمتهاي مختلف به يک ساختار بهبوديافته با مشخصات ارائرهشرده
در جدول ( 2ميتوان دسرت يافرت .در هرکردام از سره روش ،هردف،
دستيابي به بهترين عملکرد ازلحا بهره است .براي تحقق ايرن هردف
با استفاده از برنامه نرم افزاري تهيهشده جهت طراحي تحليلي ،ماشرين
مغناطيس دائم شار محوري با مشخصات الزم طراحي گرديده و در هرر
بار نتايج خروجي نرمافزار طراحي ،جهت مدلسازي به نرمافزار تحليرل
اجزاء محدود فرستاده ميشود.
جدول ( : 2نتايج حاصل از طراحي ماشين الکتريکي
روش دوم
(توزيع احتمال
سرعت

روش سوم
(چند سرعته-
پيشنهادي
2/13
38/1

پارامتر

روش اول
(مقادير نامي

بيشترين مقدار جريان هر فاز (آمپر

1/46

1/42

گشتاور متوسط (نيوتن متر

34/8

36/1

چگالي شار (تسال

1/4

1/4

1/8

وزن ماشين (کيلوگرم

15/4

14

16/4

کل طول فاصله هوايي (ميليمتر

1/6

1/2

1/4

تعداد قطبهاي روي هر ديسک روتور

12

12

12

تعداد کالفهاي استاتور

4

4

4

قطر خارجي (ميليمتر

224

231

254

قطر داخلي (ميليمتر

141

144

151

ارتفاع مغناطيسهاي دائم روي روتور
(ميليمتر

11

11

11

کل طول محوري ماشين-بدون قا
خارجي (ميليمتر

42

84

83

در فرايند طراحي در هر سه روش ،با توجه به نياز به تعيرين تعرداد
قطبهاي روتور و استاتور ،از ترکيب مشابه  12/4استفاده شرده اسرت.
در اين ترکيب که استاتور داراي  4کرالف بروده و هرکردام از روتورهرا
داراي  12مغناطيس دائم نصبشده بر روي سطح خود مريباشرند ،بره
سبب وجود ضرايب سيمپيچي ،محتواي هارمونيکي در شکل موج شرار
و ولتاژ ايجاد ميشود .بااينوجود با توجه به شرايط مشرابه در هرر سره
روش ،ميتوان از اين ترکيب براي مقايسرهي روشهرا اسرتفاده نمرود.
جهت انجام بهينه سازي در ساختار نهايي براي ماشين مغناطيس دائرم
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سينوسي ،در حالت بدون هستهي استاتور ،تعداد کالفها (قطبهرا ي
استاتور به ازاي هر فاز برابر با نصف تعداد زوجقطبهاي روترور در نظرر
گرفتره مرريشروند [ 14و  .]16در ايررن حالرت خروجرري ماشررين داراي
بهترين شرايط خواهد بود.
با توجه به دسترسي موجود و هدف موردنظر طراحي ،در اين مقاله
از يکي از توليدات شرکت  ANSYSبا نرام ،ANSYS Maxwell 16.02
براي انجام محاسبات و تحليلهاي اجزاء محدود ،استفاده شده است.
براي تحليل اجزاء محدود جهت کاهش زمان تحليل و درعينحرال
حفظ ميزان دقت در بازهي قابلقبول ،از روش شبهسرهبعردي برهجراي
روش سهبعدي استفاده شده است [ .]12مدل حاصل از روش تحليلري
در محيط اجزاء محدود مورد تجزيهوتحليل قرار گرفته و مقاديري نظير
تلفات و بهره برا توجره بره اهرداف مروردنظر در هرکردام از سره روش
محاسبه شده و دوباره به برنامهي نرمافزاري ارجاع داده ميشود ،ترا در
صورت نياز ،تغييرات الزم در ساختار ماشرين الکتريکري طراحريشرده
اعمال گرديده و اطالعات الزم جهت مدلسازي مجدد در محيط اجرزاء
محدود استخراج گردد .با اين روش تکرار ساده ،مناسبتررين سراختار
حاصل از هر سه روش حاصل شده و نتايج تحليل مدلهراي نهرايي در
جدول ( 3ارائه گرديده است.
با توجه به نتايج ارائهشده در جدول ( 3مشاهده ميشود که مقادير
بيشترين بهره در يک سيکل ترکيبي خودروي هيبريدي موردنظر براي
حالتي که ماشين مغناطيس دائم داخل چرخي با دو روش اول طراحي
شده باشد ،بسيار نزديک به يکديگر بوده و نيز از مقدار بيشرترين بهرره
براي ماشين الکتريکي که در روش سوم به دسرت آمرده ،براالتر اسرت.
همچنين در مورد کمترين مقدار بهره مشراهده مريشرود کره مقرادير
حاصل از دو روش اول از مقدار حاصل از روش سوم بسيار پايينتر بوده
و بنابراين از اين موارد ميتوان دريافت که مشخصهي بهره در دو روش
اول تغييرات زيادي داشته و براي سررعتهراي مختلرف داراي مقرادير
بسيار متفاوتي است .برعکس ،مشخصرهي بهرره در روش سروم حالرت
صافتري داشته و تغييرات شديد در سرعتهاي مختلف ديده نخواهرد
شد.
جدول ( : 3نتايج بهرهي ماشين الکتريکي و بهرهي کل خودروي هيبريدي
پارامتر

روش اول
(مقادير نامي

روش دوم
(توزيع احتمال
سرعت

روش سوم
(چند سرعته-
پيشنهادي

بيشترين بهرهي ماشين الکتريکي
(درصد

45/6

45/1

84/6

کمترين بهرهي
ماشين الکتريکي (درصد

54/5

54/8

64/3

بهرهي نهايي سيکل خودروي
هيبريدي (درصد

34/2

51/4

58/2

همچنين از جدول ( 3ميتوان مشاهده نمرود کره برا اعمرال يرک
سيستم کنترلي مناسب که نقطه کار موتور احتراق داخلي (برا سراختار
سري-موازي را ،با در نظر گرفتن مشخصهي اقتصادي سروخت خرود،
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همواره برر روي خرط کرار بهينره حفرظ نمروده و برا اسرتفاده از روش
پيشنهادي اين مقاله ،ساختاري از ماشين الکتريکي مغناطيس دائم شار
محوري داخل چرخي را براي کاربرد در حالتهراي مختلرف خرودروي
هيبريدي مورد استفاده موتوري و يا ژنراتوري قرار دهد ،در يک سيکل
ترکيبي ،داراي بهرهي سيکل  6تا  4درصد بيشتر خواهد بود .بنرابراين
به همين ميزان با استفاده از اين اسرتراتژي در کنتررل موترور احترراق
داخلي و همزمان با طراحي بهبوديافتهي ماشين الکتريکي موردنظر برا
استفاده از روش پيشنهادي ،ميتوان برا مقردار مشخصري از سروخت و
شارژ باتري مسافتي بيشتر را طي نمود.

شکل ( : 11کالفهاي استاتور

 -6ساخت ماشين طراحيشرده در روش بهبوديافتره و
نتايج آزمايشگاهي
براي دستيابي به نتايج عملي و تائيد روش ارائهشده ،نمونهاي از ماشين
الکتريکي موردنظر با ابعاد و مشخصههاي حاصرل از روش پيشرنهادي،
ساخته شده و مورد آزمايش قرار گرفته است .اين ماشين يرک ماشرين
الکتريکي مغناطيس دائم شار محوري با ساختار دو روتور خارجي و يک
استاتور مياني (از نوع  TORUS-NSاسرت .اسرتاتور آن نيرز در حالرت
بدون هستهي آهني ساخته شده است .براي مقايسه نتايج حاصل از دو
نوع ساختار با هسته و بدون هسته ،مدل ساختهشده در محريط اجرزاء
محدود براي هر دو حالت مورد ارزيابي قرار گرفته و تلفات آنها جهرت
تعيين بهره مورد محاسبه قرار گرفتهاند .نتايج حاصل جهت مقايسرهي
دو نوع ساختار با هسته و بدون هسته در جدول ( 5ارائه شرده اسرت.
همچنين براي تائيد نتايج حاصل از مردلسرازي برراي سراختار بردون
هسته ،نتايج اندازهگيريهاي انجاميافتره برراي تعيرين تلفرات برر روي
ماشين بدون هسته در جدول ( 5آورده شده است.

شکل ( : 11ساختار روتور و استاتور

جدول ( : 5نتايج نهايي مدلسازي و عملي ماشين الکتريکي در حالت
هستهدار و بدون هسته
پارامتر

نتايج مدلسازي نتايج مدلسازي
بدون هسته
هستهدار

نتايج عملي
بدون هسته

گشتاور متوسط (نيوتنمتر

53/5

38/1

35/5

تلفات نهايي ماشين الکتريکي (وات

381/2

311/4

515/1

بهرهي ماشين الکتريکي (درصد

82/3

84/6

86/4

قسمتي از مراحل ساخت قطعات مختلف ماشين الکتريکي موردنظر
به همراه شماي کامل آن در شکلهاي ( 12( - 11نمايش داده شرده
است .شکل ( 11نحوهي انجام سيمپيچي براي کالفهراي اسرتاتور را
نمررايش مرريدهررد .در شررکل ( 11سرراختمان روتررور کرره از نرروع
مغناطيسهاي نصبشده بر روي سطح است ،به همراه چيدمان يکفاز
متشکل از سه کالف استاتور و مجموعرهي کامرل کرالفهراي اسرتاتور
مشاهده ميشود .در شکل ( 12نيز ميتوان سراختمان کامرل ماشرين
الکتريکي مغناطيس دائم شار محوري با طراحي انجامشده را مشراهده
نمود.
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شکل ( : 12شماي کلي ماشين ساختهشده و قا خارجي

 -2نتيجه
در اين مقاله جهت انجام فرايند طراحي براي يرک ماشرين مغنراطيس
دائم شار محوري که در حالت درايرو مسرتقيم داخرل چرخري در يرک
خودروي هيبريدي مورد استفاده خواهد داشت ،سيکل کاملي از خودرو
بررراي درخ شرررايط متفرراوت عملکرررد ماشررين الکتريکرري مررورد
تجزيهوتحليل قرار گرفته است .پس از انتخا مناسبترين سراختار برا
ويژگيهاي ساختماني متناسرب ،طراحري بهبوديافترهاي برراي کراربرد
موردنظر بر مبناي ميرزان کرارکرد خرودرو در سررعتهراي مختلرف و
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شرايط متفاوت استفاده از اين ماشين الکتريکي در خودروي هيبريردي
انجام گرفته است .در روش پيشنهادي بهجاي استفاده از يرک نقطرهي
کار مشخص براي طراحي ماشين از مفهرومي بره نرام "بهررهي سريکل
خودرو" کمک گرفته شده و بر مبنراي ايرن روش ،طراحري برر اسراس
بهبود اين مقدار و با تابعي از يک تجميع وزندار از مجموعهاي از نقاد
کار باهدف افزايش بهرهي کلي خودروي هيبريدي در سيکل کامرل آن
در داخل و خارج شهر (سيکل ترکيبي انجام گرفته است.
انجام طراحي به روش ارائهشده در اين مقاله ،برراي نروع خاصري از
ماشينهاي الکتريکي که در کاربردهاي ويژه ،با مشخصههاي عملکردي
معين ،مورد استفاده قرار مريگيرنرد ،نترايج تأثيرگرذاري در بهررهوري
ماشين موردنظر خواهد داشرت .روش طراحري "چنرد سررعته" ،يرا بره
عبارتي روش "سرعت متغير" ،به شرايط عملري و کرارکردي ماشرين در
دورهي زماني بهرهبرداري از آن بستگي دارد .اين روش در شرايطي کره
بتوان از ماشين ساختهشده ،با تکنولوژي در دسترس ،در کاربرد ويژهي
آن ،استفاده نمود ،ميتواند مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به نوع روش طراحي پيشنهادي ،مشاهده ميشود در کاربرد
ويژهي خودروي هيبريدي ،نتايج طراحي ميتواند تابعي از نروع آرايرش
خودروي هيبريدي ،نروع سريکل حرکتري خرودرو ،مشخصرهي موترور
احتراق داخلي مورد استفاده ،ضرريب هيبريداسريون ،مشخصرات تراير
مورداستفاده ،حالتهاي کاري خودروي هيبريدي و غيره باشد.
نتررايج حاصررل بررهوضرروح کررارايي روش پيشررنهادي را نسرربت برره
روشهاي معمول نشان ميدهد .اين روش ميتوان براي طراحي هر نوع
ماشين الکتريکي که براي يک سيکل به نسبت مشخص مورد اسرتفاده
قرار ميگيرند ،کاربرد داشته باشد .در انتها برراي تائيرد نترايج طراحري
نمونه اي از ماشين مغناطيس دائم شار محروري برا اسرتاتورهاي بردون
هسته از نوع دو روتور با يک استاتور مياني ساخته شده و نتايج حاصرل
از اندازهگيريها بر روي نمونهي ساختهشده نيز نتايج حاصل از طراحي
تحليلي و اجزاء محدود را تائيد مينمايد.

ضميمه :مدلسازي المان محدود
در فرايند مدلسازي المان محدود در هر بار ،مشخصههاي مدل ماشين
استخراج شده و درنهايت ميزان تلفات مسي و برازده کلري ماشرين برا
توجه به مطالب و روابط ارائهشده ،محاسربه گرديرده اسرت .سرپس برر
اساس بازده سيکل خودروي هيبريدي در محيط برنامهنويسي و اعمرال
ضرايب مربود به موتور احتراق داخلي و ماشين الکتريکي ،بازده سيکل
خودرو محاسبه شده و در روشهاي طراحي مطرحشده مرورد مقايسره
قرار گرفتهاند .شکل ( 13مدل ايجادشده براي نصف ماشين الکتريکري
موردنظر ارائه ميشود .با توجه به اينکه تعداد مدلسازيهرا در محريط
المان محدود در روش پيشنهادي براي دستيابي به بازده سيکل خودرو
زياد است ،براي کاهش حجم و زمان محاسبات تحليلي المران محردود
عالوه بر استفاده از روش مدلسازي شبه سهبعدي ،از تقارن موجود در
ساختمان هندسي ماشين نيز استفاده شده است .ماشين در مرحله اول
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با استفاده از تقارن صفحه  xyدر آن به دو قسمت تقسيم مريشرود .در
هريک از اين قسمتها يک ديسک روتور به همراه نصف اسرتاتور قررار
ميگيرد .در اين حالت از شرايط تقرارن مررزي ")"Even (flux normal
اسرتفاده مرريشررود .بررا ايررن شررد مرررزي کرره برره آن "شرررايط مرررزي
 "Neumannنيز گفته ميشود ،خطود فلو را بهصورت عمود برر صرفحه
ترقرارن و درواقرع اضرالعري از صفرحررات طرراحرري (در ترربديل بره
شبهسهبعدي که بر روي اين صفحه واقع شدهانرد ،تنظريم کررده و در
واقع قسمت حذفشده با يک ماده خارجي برا نفوذپرذيري مغناطيسري
بينهايت در محل بيرون صفحه جايگزين ميگردد .سپس اين سراختار
هندسي جديد با استفاده از تقارن صفحه  xzو با در نظر گرفتن شرايط
مرزي " "Masterو "( "Slaveکه به شرايط مرزي پريوديرک نيرز مشرهور
اسرت بره " "3قسمت تقسيم ميشرونرد .عدد " "3بزرگترين مقسروم-
عليه مشترخ تعداد کالفها (يعنري  12و تعرداد قطربهرا (يعنري 4
است .با اين روش ،کل محدوده تحليلي ،به يرک ششرم مردل ماشرين
اوليه کاهش مييابد .اکثر خصوصيات ماشين در اين حالت با استفاده از
اين مدل کاهشيافته قابل محاسبه هستند .بااينوجرود برراي محاسربه
تعداد کمي از خصيصههاي ماشين حداقل بره نصرف مردل اوليره نيراز
خواهد بود .بنابراين براي تأييد نتايج محاسبه اين تعداد از خصوصريات
در مدل کاهشيافته ،بهصورت محدود ،بعضي از شبيهسازيها در مردل
کامل ماشين نيز انجام ميشوند.

شکل ( : 13مدل کلي نصف ماشين و اجزاي آن در محيط المان محدود

در شکل ( 15قطاعي از نصف مدل ماشين کره فقرط شرامل يرک
قطب  PMميباشد و نتايج مشبندي حاصل از نرمافزار نشان داده شده
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