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چكیده :بـراي مـوتور  BLDCشیار کامل آرايشهاي متعددي را ميتـوان بـراي سـیمپیچـي ارائـه داد .در ايـن مقالـه بـا اسـتفاده ائ ت ـوريهـاي
مشخصشده ،براي يک نمونه موتور  BLDCنوع  IPMشیار کامل ( 25شیار  5قطب) دو نوع سیمپیچي يک طبقه با گام کامـل و سـیمپیچـي يـک
طبقه با گام کسري ارائه شده است .در ادامه با استفاده ائ يک سري روابط تحلیلي براي موتورهاي شیار کامل روشي ارائه شـده است کـه بـر اساس
آن ميتوان براي سیمپیچهاي پیشنهادشده با انتخاب بهینه کوتاهي گام آهنربا BACK-EMF ،ايدهآل را براي موتور  BLDCفراهم کـرد .سـس بـا
استفاده ائ آنالیز المان محدود صحت روش پیشنهادي بررسي شده است بهگونهاي که نتايج المان محدود نشاندهنده اين موضوع است که انتخـاب
بهینه کوتاهي گام آهنربا باعث ميگردد تا مشخصات  ،BACK-EMFگشتاور اثر دندانهاي و ريسل گشتاور بهصورت مطلوب براي موتور  BLDCنـوع
 IPMفراهم شوند .به ائاي ثابت بودن ابعاد هندسي موتور ،هر دو سیمپیچ ارائهشده مشخصات يکساني را براي موتور  BLDCنوع  25 IPMشـیار 5
قطب فراهم کردهاند و بهعلت اينکه سیمپیچي گـام کسري حجم سیم کمتري نیـائ دارد ايـن سیمپیچي داراي مزيت نسـبي مـيگـردد .عـووه بـر
نتايج المان محدود ،نتايج آئمايشگاهي حاصل ائ موتور نمونه ساختهشده ،اعتبار روابط تحلیلي را تأيید ميکند.
واژههاي كلیدي :سیمپیچ يکطبقه،

شکل  ،BACK-EMFريسل گشتاور ،کوتاهي گام آهنربا ،موتور  BLDCنوع IPM

A New Method to Select the Magnet Pitch for BLDC Motor Type of
IPM in Order to Achieve the Motor Desired Characteristics
M. Jafarboland1, M. Mikhak Biranvand2, M. H. Rismani3
1, 2 &3- Faculty Electrical Engineering, Malek-Ashtar University, Esfahan, Iran
Abstract: Various arrangements can be made for winding of full slot brushless DC (BLDC) motors. In this paper, two kinds of
winding arrangements, full pitch single layer winding and fractional pitch single layer winding, for inner permanent magnet
brushless DC motor (IPMBLDC) with 24 slots and 4-pole have been presented. Then, a method was presented for full slot motors by
using of analytic relations, which based on proposed windings, by optimal choice of small magnet pitch, ideal BACK-EMF for
BLDC motor can be provided. The proposed method was verified by FEM analyze so the results shown characteristics BACK-EMF,
cogging torque and ripple of torque were desirably provided for IPMBLDC motor by optimal choice of small magnet pitch. By
considering the constant geometric dimensions of motor, both windings have same characteristics for IPMBLDC motor (24 slots and
4-pole) and due to fractional pitch single layer winding needs the less wire than another type of winding, fractional pitch single layer
winding has a relative advantage. In addition to FEM analyzes, also, the experimental results confirm the validity of the analytic
relations.
Keywords: single layer winding, BACK-EMF, IPMBLDC motor, torque ripple, short magnet pitch.
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 -2سیمپیچي يک طبقه گام کامل

 -1مقدمه
امروئه موتورهاي  IPMبه دلیل مزاياي بسـیار ئيـادي کـه دارنـد
جاي پاي خود را بهسرعت در صنايع مختلف بائ کردهانـد و بـهصـورت
گستردهاي مورد استفاده قرار گرفتهاند .ائآنجاييکه در موتورهاي IPM
آهنرباهاي دائم درون روتور جاگذاري ميشوند ،اندوکتان محـور  qائ
اندوکتان محور  dبزرگتر است که اين اختوف انـدوکتان محورهـا
باعث تولید گشتاور رلوکتانسـي و بهبـود رانـدمان مـيشـود و کنتـرل
محدوده وسیعي ائ سرعت را بـا اسـتفاده ائ تضـعیف شـار امکـانپـذير
ميکند [ .]2،1مزاياي ديگر موتور  IPMعبارت انـد ائ :آهنربـا دائـم بـه
دلیل مستطیلي بودن داراي شکل ساده و مناسب است ،آهنربا بهراحتي
درون روتور محکم ميشود ،آهنربا به خوبي ائنظـر مکـانیکي محافظـت
شده است ،تلران مکانیکي به دلیل عدم نصب آهنربـا بـر روي سـط
روتور کاهش مييابد درنتیجه تأثیر تلـران مکـانیکي بـر گشـتاور اثـر
دندانهاي و ريسل گشتاور کم ميشود [.]3
در موتورهاي  IPMانتخاب توپولوژي روتور و نحوه سیمپیچي موتور به
تعداد شیار و تعداد قطب بستگي دارد .در بسیاري ائ مقاالت آرايشهاي
سیمپیچي براي موتورهاي  IPMبهخصوص ائ نوع  BLACبا تعداد شیار
و تعداد قطب مختلف ،مشخص شده و مشخصات موتور را مورد بررسي
قرار دادهاند [ .]0-5در اين مقاالت عموماً موتورهاي شیار کسري مـورد
بررسي قرار گرفته است .در موتورهاي شیار کسـري بـا تعـداد شـیار و
تعداد قطب معلوم ،انتخاب نوع سیمپیچي محدود است و عمومـاً سـیم
پیچي بهینه ،بهصورت دواليه و بهگونهاي است که اخـتوف فـائ کـوف
هاي هر فائ مینیمم گردد [ .]4با انتخاب ترکیب تعـداد شـیار و تعـداد
قطب مناسب موتور شیار کامل حاصل ميگردد ،که آرايـشهـاي سـیم
پیچــي مختلفــي بــراي موتورهــاي  BLDCشــیار کامــل بخصــوص در
مواردي که تعداد شیارها ئياد باشد ،ميتوان ارائه داد.
در اين مقاله ابتدا نحوه انتخاب سیمپیچي براي يک نمونه موتـور
ائ نوع  BLDCسه فائ شیار کامل ( 25شیار  5قطب) تشري ميگردد و
سس با استفاده ائ ت وريهاي که مطرح خواهد شد دو نوع سـیمپـیچ
يک طبقه ائ نوع گام کامل و گام کسري پیشنهاد ميشود .بـراي سـیم
پیچهاي پیشنهادشده با استفاده ائ يک سري روابط تحلیلي يک روش
پیشــنهاد ميگردد بـهنحـويکـه بـا انتخـاب بهینـــه گـام آهنـــربا،
 BACK-EMFمطلوب براي موتور شیار کامل فراهم شود .براي بررسي
صحت روش پیشنهادي ،خروجيهاي موتور نمونه با استــفاده ائ روش
المان محدود استخراج و مورد تجزيه وتحلیل قرار مـيگیرنـد .در انتهـا
سیمپیچهاي مطرح شده باهم مقايسه شده و سـیمپـیچ مناسـب بـراي
ساخت موتور نمونه انتخاب ميگردد و نتايج حاصل ائ تست موتور مورد
ارئيابي قرار خواهند گرفت.

با احتساب کامل بودن گام سیمپیچي ،گام کـوف بـهصـورت ئيـر
محاسبه ميشود ]:[4
()1

N s 24

6
Nm 4

s

که  N sتعداد شیارهاي استاتور و  N mتعـداد قطـبهـاي روتـور
است .در اينجا با احتساب اينکه سیمپیچي يک طبقه باشـد ،سـهم هـر
فـائ  5کوف است .چهار کوف که کمترين اختوف فـائ را بـاهم دارنـد
بهعنوان کوفهاي يک فائ انتخاب ميگردند .جابجايي کوفهاي فائها
نسبت به يکديگر برحسب شیار با رابطه ( )2به دست ميآيد.
()2

2 N s 2  24

4
3 Nm
3 4

K0 

بدين طريق سیمپیچي يک طبقه گام کامل براي موتور  25شـیار
 5قطب بهصورت شـکل ( )1مـيشـود .اگـر موتـور  BLDCبـا جريـان
مستطیلي  122درجه الکتريکي تغذيه گردد ،مشخصههاي اصلي موتور
هنگامي مطلوب ميگردد که  BACK-EMFبـهصـورت ووئنقـهاي و بـا
سط مسط  122درجـه الکتريکـي باشـد .بـا مشـخص شـدن نحـوه
سیمپیچي موتور ،شکل هندسي روتور و آهنرباها تعیـینکننـده شـکل
 BACK-EMFاست .نماي هندسي موتور  IPMدر شکل ( )2نشان داده
شده است ،در اين شکل   pگام قطب و   mئاويه گـام آهنربـا اسـت
که کسري ائ   pاست و همچنین   fئاويه کوتاهي گام آهنربا

است.

IPM
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 BACK-EMFالقاشده در هر کوف بر اساس رابطه ( )3به دسـت
ميآيد ].[4
d N m
d
eb 

wm
()3
dt
2
d e
در رابطه (  )3شار پیوندي با کويل wm ،سرعت روتور برحسب
راديــان بــر ثانیــه و   eموقعیــت روتــور برحســب درجــه الکتريکــي
است BACK-EMF .القاشده در هر فائ ائ مجموع  BACK-EMFچهـار
کوف حاصل ميشود .در سیمپیچي يک طبقه گام کامل پیشنهادشـده
در شکل ( ،)1دوکوف مربوط به هر فائ که مجاور با يکديگر هستند 32
درجه الکتريکي اختوف فائ دارند و اين شرايط براي دو کوف ديگر فائ
مربوطه عیناً تکرار ميگردد درنتیجه  BACK-EMFفائ ائنظر دامنـه دو
برابر و ائنظر شـکل و فـائ عینـاً مشـابه  BACK-EMFحاصـلشـده ائ
کوفهاي مجاور هم است .ائاينرو در اينجا  BACK-EMFحاصل ائ دو
کوف مجاور هم در شکل ( )3موردبررسي قرار گرفته است که در ايـن
شکل فرض بر اين است که گام آهنربا کامل است.

ارائه روشي جهت انتخاب گام آهنربا براي موتور ...

شکل ( BACK-EMF :)5حاصل ائ  nکوف سري با اختوف فائ برابر

در اينجا با توجه به شکل ( )5يک سري روابط تحلیلي ارائه شده اسـت
که بتوان بهسادگي  BACK-EMFرا مشخص کرد ،به اين صـورت کـه
اگر   cو   fبرحسب درجه الکتريکـي باشـند آنگـاه  X1تـا X n 1
برحسب درجه الکتريکي بهصورت ئير به دست ميآيند:
X1  180   n  1  c   f





X 2  min  f , c



X 4  min  2c   f , X 2 
X 5  min  3c   f , X3 
X 6  min  4c   f , X 4 
X 7  min  5c   f , X 5 
X 3  min c   f ,c

()5

  n  2  c   f , X n  2 
 Xn

X n  min

X n 1  180  X1  X 2  X 3 

در رابطه ( )5منظور ائ  X 3  min  c   f ,c اين است که مقدار
مینیمم   cو قدر مطلق  c   fبراي  X 3در نظر گرفتـه مـيشـود.
مجموع معادالت تعريفشده در رابطه ( )5براي حالتي کـه گـام کـوف
کامل باشد صادق است .با توجه به اينکه براي سیمپیچ مطـرحشـده در
اينجا  c  30است ،در بخشهاي بعد نحوه انتخاب   fبهینه بـراي
سیمپیچ فوق بر اساس رابطه ( )5بررسي ميشود.
شکل ( BACK-EMF :)3دو کوف با اختوف فائ  32درجه الکتريکي

همانگونه که ائ شکل ( )3مشاهده ميشود
حاصلشده بهصورت يک موج مستطیلي با سط  142درجه الکتريکي
است .ائآنجاييکه سط مسط شکل موج  BACK-EMFمطلوب براي
موتور  BLDCبايد  122درجه الکتريکي باشد ،شکل ( )3قابلقبول
نیست .با مشخص بودن نحوه سیمپیچي تنها با تغییرات در توپولوژي
روتور ميتوان  BACK-EMFرا تغییر داد .اگر گام آهنربا به اندائه  f
BACK-EMF

کوتاه شود ،مجموع  BACK-EMFايجادشده براي  nکوف سريشده
که داراي گام کامل هستند و بهصورت متوالي با يکديگر اختوف فائي
برابر   cدارند را در يک نیمسیکل ميتوان بهصورت شکل ( )5نشان
داد .شکل ( )5با فرض شرايط ايدهآل ترسیم شده است يعني ائ شار
نشتي و اثر دندانههاي استاتور صرفنظر شده است.
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 -3سیمپیچي يک طبقه گام کسري
در اين بخش با يک شیار کوتاهي گام کوف بـراي موتـور  25شـیار 5
قطب ،يک نوع سیمپیچي يک طبقه گام کسـري معتبـر معرفـي شـده
است بهگونهاي که اين سیمپیچي بتوانـد مشخصـات مطلـوب را بـراي
موتــور  BLDCنــوع  IPMفــراهم آورد .همــانگونــه کــه در رابطــه ()1
مشاهده شد براي موتور  25شیار  5قطب ،گام کوف برابـر بـا  6اسـت
بــدينصــورت بــا يــک شــیار کوتــاهي گــام کــوف ،شــکل ( )4شــماي
سیمپیچي يک طبقه گام کسري را نشان ميدهد .با توجه به شکل ()4
ميتوان گفت کـه  5کـوف هـر فـائ بـا يکـديگر هـمفائنـد درنتیــجه
 BACK-EMFهـــر فـــائ کـــاموً مشــابه بــا  BACK-EMFيکــي ائ
کوفهاي تشکیلدهنده آن فـائ اسـت .بـدين طريـق در ايـن قسـمت
 BACK-EMFيک کوف مورد بررسي قرار ميگیرد.
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اساس شکل ( )5و رابطه ( )5و با اين فرض کـه  n  2و   cاخـتوف
فائ دو بائوي کوف باشد ،مشخص کرد .براي موتور  25شـیار  5قطـب
در دست بررسي چـونکـه گـام کـوف  142درجـه الکتريکـي اسـت،
بائوهاي کوف  32درجه الکتريکي باهم اختوف فائ دارند بدينصـورت
فـرض ميشــود کـه  c  30اسـت .بـا ايـن احتسـاب و بـر اسـاس
ت وريهاي بیانشده اين نتیجه حاصل ميشـود کـه هـر دو سـیمپـیچ
مطرحشده شـرايط کـاموً يکسـاني را بـراي  BACK-EMFفـائ موتـور
 BLDCفراهم ميکنند.

 -4بررسي نتايج تحلیلي و المان محدود
شکل ( :)4موتور  25شیار  5قطب با سیمپیچي يک طبقه گام کسري

اگر شار پیوندي با کوفها ايدهآل در نظر گرفته شوند و ائ اثر شـار
نشتي و وجود شیارهاي استاتور صرفنظر شود و بـا فـرض اينکـه گـام
آهنربا کامل باشد ،شکل ( BACK-EMF )6القاشده در هر کـوف را بـا
در نظر گرفتن کوف با گام کامل و گام کوتاه نشان ميدهد ].[4

بر اساس تحلیلهاي صورت گرفته هر دو سیمپیچ يک طبقه گام کامل
و گام کسري ارائهشده در بخشهاي قبلي مشخصات کاموً يکساني را
براي  BACK-EMFموتور  BLDCفراهم ميکنند .با توجه به مجموع
معادالت تعريفشده در رابطه ( ،)5اگر  n  2و  c  30را در اين
رابطه جاگذاري کنیم  BACK-EMFحاصلشده براي اين دو سیمپیچ
به ائاي   fهاي مختلف به دست ميآيد .در اين بخش عووه بر نتايج
تحلیلي ،نتايج المان محدود بهدستآمده ائ نرمافزار ماکسول نیز بررسي
ميشوند .در جدول ( )1پارامترهاي موتور  BLDCنوع  IPMدر دست
بررسي نشان داده شدهاند.
شکل ( )3براي سه مقدار مختلف  ،  fشکلموج

شکل ( BACK-EMF :)6القاشده در کوف با گام کوتاه شده

در شکل (  c )6ضريب گام کوف است که   cبر اساس رابطـه ()4
محاسبه ميشود.
() 4

Nm
 Sc
Ns

c 

در رابطه ( Sc )4گام کوف برحسب شیار در حالت کوتاهشدگي اسـت.
بر اساس رابطه ( )4و با توجه به اينکه بـراي موتـور  25شـیار  5قطـب
 Sc  5در نظر گرفته شده است درنتیجه  c  5 6است .با توجـه بـه
مطالب فوق مـيتـوان گفـت کـه  BACK-EMFبـهصـورت يـک مـوج
مستطیلي با سط  142درجه الکتريکي است .اما همانگونه کـه گفتـه
شد براي حاصل شدن مشخصـات مطلـوب موتـور  BLDCبايـد سـط
مسط شکل موج  122 BACK-EMFدرجه الکتريکي باشد .با مشخص
بودن نحوه سیمپیچي در اينجا نیز با تغییرات در توپولوژي روتور (تغییر
گام آهنربا) ميتوان  BACK-EMFرا تغییر داد.
در سیمپیچي گام کسري چونکه ئاويه گام کوف به انـدائه کسـري ائ
 102درجه الکتريکي است باعث ميشـود تـا بائوهـاي کـوف هـمفـائ
نباشند درنتیجه ولتاژ القاشده در دو بائوي کوف غیر هـمفـائ هسـتند
حال شکل  BACK-EMFکوف به اين اختوف فائ وابسـته اسـت .ايـن
مشابه حالتي است که دو کوف (گام کامل) غیـر هـمفـائ سـري شـده
باشند بدين طريق ميتوان  BACK-EMFکوف با گام کوتاه شده را بر

Serial no.73

BACK-EMF

استخراجشده ائ طريق رابطه تحلیلي ( )5و آنالیز المان محدود که
توسط نرمافزار ماکسول به دست آمده است را نشان ميدهد .همانگونه
که پیشبیني ميشد نتايج استخراجشده ائ طريق آنالیز المان محدود
نیز اين موضوع را نشان ميدهد که هر دو سیـمپیچ مطرحشده
 BACK-EMFمشابهي براي يک موتور با ابعاد هندسي يکسان تولید
ميکنند.
قابلوکر است که خروجيهاي آنالیزهاي المان محدود نشان
دادهشده در شکل ( )3مربوط به حالت بيباري موتور است .در نتايج
تحلیلي بهدستآمده ائ رابطه ( )5شار پیوندي با کوفها ايدهآل در نظر
گـرفته شـده است يعني اينکه تـوئيع فضايـي شار در سط قطبها
بهصورت يکنواخت فرض شده است ولي در شرايط واقعي به دلیل
وجود شار نشتي بین قطبهاي همجوار روتور و همچنین تغییر
رلوکتان مسیر عبور شار در موقعیتهاي مختلف روتور به دلیل وجود
دندانههاي استاتور ،توئيع شار غیريکنواخت ميشود .برخوف روابط
تحلیلي ،آنالیز المان محدود نتايج را با لحاظ کردن شرايط واقعي موتور
نشان مي دهد به همین دلیل اختوف اندکي بین نتايج تحلیلي و نتايج
آنالیز المان محدود در شکل ( )3مشاهده ميشود که اين اختوف با
ريسل ايجادشده در سط مسط ( BACK-EMFبه دلیل وجود
دندانههاي استاتور) بـهدستآمـده ائ آنالیز المـان محدود مشهود شده
است .بدينصورت ميتوان گفت که نتايج آنالیز المان محدود صحت
تحلیلهاي صورت گرفته بر اساس رابطه ( )5را تأيید ميکند.
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جدول ( :)1پارامترهاي موتور  BLDCنوع  IPMمورد بررسي
پارامتر
تعداد شیارهاي استاتور
تعداد قطبهاي روتور

بعضي ائ مشخصات خروجي موتور  BLDCنوع  IPMرا با اعمال دو
سیمپیچ مطرحشده و به ائاي مقادير مختلف براي  ،  fدر شرايطي که

مقدار
25
5

سرعت

0422rpm

توان خروجي

5602W

ولتاژ تغذيه DC

32V

تعداد دور هر کوف

2

طول فاصله هوايي

2/0mm

طول استاتور

122mm

موتور با جريان مستطیلي با پال هاي  122درجه الکتريکي تغذيه
ميشود را موردبررسي قرار ميگیرد.
گشتاور اثر دندانهاي که ائ مهمترين معضوت موتورهاي آهنربا دائم
محسوب ميشود به علت اثر متقابل دندانههاي استاتور و آهنرباها ايجاد
ميگردد ،بنابراين نوع سیمپیچي تأثیري بر گشتاور اثر دندانهاي ندارد.
شکل ( )0گشتاور اثر دندانهاي استخراجشده ائ آنالیز المان محدود را به
ائاي سه مـقدار   fنشان ميدهـد .به ائاي   f  30گشتاور اثر
دندانهاي به میزان قابلتوجهي کمتر است .البته قابلوکر است که در
حالت کلي گشتاور اثر دندانهاي موتور  25شیار  5قطب به ائاي

قطر بیروني استاتور

115mm

چگالي شار پسماند آهنربا

1/23T

ضخامت آهنربا

12mm

عرض آهنربا

32mm

نوع آهنربا

Nd-Fe-B35

 f  150

  f  120 ،  f  90 ،  f  60 ،  f  30و
کمترين مقدار را دارد ] [12که با توجه به مباحث قبلي ،ائ اين میان
  f  30مشخصات مطلوبي را براي موتور  BLDCفراهم ميکند.
Back-EMF

300
150
0
-150

360

0

180
]Rotor position [Electrical deg

-300

30
5.4
55.2

(الف)

-450
45

Analytical
FEM
Analytical
FEM

15

30

Back-EMF

180
]180 [Electrical deg
Rotor position

Back-EMF

360

0
0

(ب)
Analytical
FEM

Back-EMF
0

(ج)
شکل ( BACK-EMF :)3حاصلشده ائ طريق روابط تحلیلي و آنالیز المان
محدود به ائاي؛ (الف) ( ، θ f = 5.4oب) ( ، θ f = 30oج)

θ f = 55.2o

با توجه به رابطه ( )5ائ لحاظ ت وري (يا تحلیلي) ميتوان گفت براي
اينکه سط مسط شکل موج  BACK-EMFحاصلشده  122درجه
الکتريکي گردد   fبايد  32درجه الکتريکي باشد که صحت اين
موضوع در شکل ( -3ب) با توجه به نتايج بهدستآمده ائ آنالیز المان
محدود نیز نشان داده شده است .براي اينکه اطمینان حاصل شود که
انتخاب   f  30بهترين انتخاب براي اين دو سیمپیچ است و هم
اينکه دو سیمپیچ مطرحشده با يکديگر مقايسه شوند ،در اين قسمت

Serial no.73

شکل ( :)0گشتاور اثر دندانهاي حاصلشده به ائاي  θ f = 30 ، θ f = 5.4و
θ f = 55.2o

()6

180
]Rotor position [Electrical deg

o

يکي ائ مهمترين مشخصههاي موتورهاي آهنربا دائم ريسل گشتاور
است ،مقدار ريسل گشتاور بر اساس رابطه ( )6محاسبه ميگردد ].[11

]Rotor position [Electrical deg

360

0

]Rotor position [mechanical deg

o

360

]Torque cogging [m NewtonMeter

Analytical
FEM

450

Tmax  Tmin
 100
Tmax  Tmin

Tripple 

در رابطه ( Tmax )6و  Tminبه ترتیب مقدار گشتاور ماکزيمم و مینیمم
ايجادشده در طول يک سیکل کاري است .با استفاده ائ رابطه ( )6ريسل
گشتاور را ميتوان ائ نتايج تحلیل المان محدود محاسبه کـرد ،کـه بـر
اين اساس شکل ( )4ريسل گشتاور موتور  BLDCنوع  25( IPMشیار 5
قطب) را با اعمال سیمپیچهاي مطرحشده و به ائاي  15مقدار مختلـف
  fنشان ميدهد .چونکه به ائاي مقادير مختلف   fتوئيـع چگـالي
شار در موتور متفاوت است به همین منظور در آنالیز المان محـدود بـه
ائاي مقادير مختلف  ،  fابعاد هندسي موتـور ائ قبیـل عـرض دندانـه
استاتور و عرض يوغ استاتور به نحوي تغییر داده شدهاند که موتـور بـه
ائاي اين مقادير   fدچار اشـباع نشود .در اينجا براي حاصـل شــدن
  fهاي مختلف ،ابعاد آهنربا ثابت نگهداشته شده و قطر روتـور تغییـر
يافته است که با توجه به توپولـوژي روتـور در موتورهـاي  IPMکـه در
شکل ( )2نشان داده شد اين مهم محقق ميشـود .ثابـت مانـدن ابعـاد
آهنرباها باعث ميشود تا منبع تولیـد شـار در موتـور بـه ائاي مقـادير
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مختلــف

f

ثابــت باشــد و هــم اينکــه گشــتاور رلوکتانســي (کــه در

موتورهاي  IPMوجود دارد) متأثر ائ تغییر ابعاد آهنربا نباشد.

ارائه روشي جهت انتخاب گام آهنربا براي موتور ...

با توجه به مواد وکرشده ميتوان نتیجه گرفت که براي موتور
 BLDCنوع  IPMشیار کامل که امکان کسري کردن سیمپیچ در آن
وجود دارد همانند موتور  25شیار  5قطب که در اين مقاله موردبررسي
قرار گرفت ،سیمپیچ يک طبقه گام کسري نسبت سیمپیچ يک طبقه
گام کامل مفیدتر و مؤثرتر واقع ميشود .البته اين استدالل براي موتور
 BLDCائ نوع  SPMنیز صادق است .درنهايت سیمپیچي يک طبقه
گام کسري و (  f  27جهت جبران شار نشتي   fرا  3کوتاهتر
در نظر گرفته شده است) بهعنوان انتخاب نهايي براي موتور BLDC
نوع  25 IPMشیار  5قطب ،انتخاب شده است .شکل (BACK- )12
 EMFو گشتاور خروجي موتور نهايي را نشان ميدهد.

شکل ( :)4ريسل گشتاور حاصلشده به ائاي مقادير مختلف

θf

همانگونه که ائ شکل ( )4مشاهده ميشود کمترين ريسل گشتاور
به ائاي  20   f  30حاصل ميگردد و اين در صورتي است که

 حجم سیم مصرفي در موتور کاهش مييابد.
 تلفـات مسي موتور کاهش يافته و درنتیجه راندمان موتور افزايش
مييابد.
 همانگونه که در شکل ( )1و شکل ( )4ديده ميشود چونکه در
سیمپیچ گام کسري کوفها کمتر ائ رويهم عبور ميکنند
درنتیجه پیشاني کوفها حجم کمتري را اشغال ميکنند و اين
باعث ميشود که طول موتور و درنتیجه حجم و وئن موتور کاهش
يابد.

Serial no.73

طبقه گام کسري و   f  27موردبررسي قرار مـيگیـرد .شـکلهـاي
( )11و ( )12به ترتیـب اسـتاتور در حـال سـیمپیچـي و نمـاي موتـور
ساخته شده را نشان ميدهند .ائآنجاييکه سیمپیچ استاتور به دلیل باال
بودن جريان به سیم با قطر بزرگ نیائ دارد در اينجا بـراي سـهولت در
سیمپیچي بهجاي يکرشته سیم ائ  16رشته سیم موائي شده استفاده
شده است که اين موضوع بهوضوح در شکل ( )11قابل مشاهده است.
ANSOFT

XY Plot 2

Maxwell2DDesign1

37.50

Curve Info
)InducedVoltage(PhaseA
Setup1 : Transient

25.00

12.50

0.00

-12.50

-25.00

6.25

7.10

3.75
]Time [ms

5.00

2.50

1.25

0.00

-37.50

(الف)
ANSOFT

Torque

Maxwell2DDesign2

6.00

Curve Info
Moving1.Torque
Setup1 : Transient

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

]Moving1.Torque [NewtonMeter

با توجه به نتايج و مباحث مطرحشده مشخص گرديد مشخصاتي ائ
قبیل  BACK-EMFو ريسل گشتاور را که دو سیمپیچ گام کسري و
سیمپیچ گام کامل براي موتور  BLDCنوع  25 IPMشیار  5قطب ارائه
ميدهند مشابه هم ميباشند و چون قطر و تعداد دور اين دو سیمپیچ
يکسان است پ فضاي شیار و درنتیجه ابعاد هندسي استاتور براي هر
دو سیمپیچ نیز يکسان است .تنها وجه تمايز اين دو سیمپیچ پیشاني
کوفها است که در سیمپیچ گام کسري چون گام کوفها به اندائه
يک شیار کوتاه شده است بهتبع ائ پیشاني کوفها نیز کاسته ميشود
که اين امر چندين مزيت را به همراه دارد:

با توجه به تحلیلهاي انجامشده ،در اين قسمت نتـايج حاصـلشـده ائ
ساخت موتور  BLDCائ نوع  25 ،IPMشیار  5قطب با سیمپیچي يـک

]InducedVoltage(PhaseA) [V

پیشبیني ميشد به ائاي   f  30کمترين ريسل گشتاور حاصل
گردد .علت اين امر اين است که در تحلیلهاي صورت گرفته شرايط
موتور  BLDCرا ايدهآل در نظر گرفته شده است درحاليکه در آنالیز
المان محدود موتور در شرايط واقعي بررسي ميگردد به صورتي که اثر
شار نشتي و دندانههاي استاتور در نظر گرفته ميشوند .با اين اوصاف
ميتوان گفت که شکل ( ،)4تحلیلهاي صورت گرفته براي   fرا
مورد تأيید قرار ميدهد .نکته قابلتأمل اين است که هر دو سیمپیچ
مطرحشده شرايط تقريباً برابري را براي ريسل گشتاور فراهم کردهاند که
با توجه به اينکه هر دو سیمپیچ  BACK-EMFيکساني را ايجاد کرده
بودند اين موضوع قابل پیشبیني بود.

 -5نتايج حاصل ائ ساخت

0.00

6.00

5.00

4.00

3.00
]Time [ms

2.00

1.00

0.00

-1.00

(ب)
شکل ( :)12مشخصات موتور؛ (الف) ( BACK-EMFب)گشتاور خروجي

شکل ( )13شکلموج ولتاژ فائ موتور را که ائ تست بيباري به دسـت
آمده است را نشان ميدهد ،ائآنجاييکه در حالت بـيبـاري افـت ولتـاژ
ناشي ائ مقاومت و اندوکتان سیمپیچ ناچیز اسـت بنـابراين مـيتـوان
ولتاژ فائ موتور را بهعنوان  BACK-EMFموتور مورد ارئيـابي قـرار داد.
 BACK-EMFبهدستآمده ائ آنــالیز الــمان محــدود کــه در شـکل
(-12ب) نشان داده شد دوباره در گوشـه شـکل ( )13نمايـان گرديـده
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ANSOFT

Maxwell2DDesign1
Curve Info

)InducedVoltage(PhaseA
Setup1 : Transient

25.00

12.50

0.00

]InducedVoltage(PhaseA) [V

است تا بهسادگي نتیجه تست بيباري موتـور بـا آنـالیز المـان محـدود
مقايسه شود .شکل ( )13بهوضوح مشابه بـودن نتـايج تسـت بـيبـاري
موتور با آنالیز المان محدود را نشان ميدهـد ،بـه دلیـل پـايین بـودن
فرکان نمونهبرداري اسیلوسکوپ ،شکـلمـوج حاصـلشــده ائ تسـت
بيباري منقطع ظاهر شده است درصورتيکه اگر فرکان نمونهبـرداري
اسیلوسکوپ باال باشد نتیجه تست بيباري موتور با آنالیز المان محدود
بیش ائ بیش تطابق خواهد داشت.
همانگونه که قابل پیشبیني بود اثـر دندانـههـاي اسـتاتور در قسـمت
پیک  ،BACK-EMFدر تست بيباري موتور نیز ظاهر شده اسـت ولـي
پیکهاي مزاحمي عووه بـر اثـر دندانـههـاي اسـتاتور در شـکل ()13
مشاهده ميشود که اين پیکهاي ولتاژ بر اثر سوئیچ ئني درايـو موتـور
در لحظه تعويض فائهاي موتور ،تولید شدهاند .با صرفنظر ائ پیکهاي
تولیدشده ميتوان گفت که مشابه بودن  BACK-EMFحاصـلشـده ائ
تست بيباري موتور و آنالیز المان محدود ،صحت تحلیلهاي انجامشده
در اين مقاله را مورد تأيید قرار ميدهد.
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 -6نتیجهگیري
در ايـن مـقالـه بررسي سیمپیچي موتورهاي  BLDCشیار کامل
هدفگذاري گرديد .بدين منظور براي يک نمونه موتور  BLDCنوع
 IPMشیار کامل ( 25شیار  5قطب) دو نوع سیمپیچي معتبر يک
طبقه ،يکي سیمپیچي با گام کامل و ديگري سیمپیچي با گام کسري
پیشنهاد شد .در ادامه با استفاده ائ يکسري روابط تحلیلي روشي ارائه
شد تا کوتاهي گام آهنربا به نحوي بهینه انتخاب گردد که سیمپیچهاي
پیشنهادشده بتوانند مشخصات مطلوبي را براي موتور  BLDCفراهم
کنند .بـا توجه بـه روابط ارائهشـده کوتاهي گام آهنربا بهینه براي
سیمپیچهاي پیشنهادشده   f  30حاصل شد .نتايج بهدستآمده ائ
آنالیز المان محدود ،را   f  27نشان داد که علت اين اختوف

شکل ( :)11استاتور در حال سیمپیچي

صرفنظر شدن ائ اثر دندانههاي استاتور و شار نشتي در روابط تحلیلي
است .نتايج حاصلشده نشان ميدهد که به ائاي ابعاد هندسي يکسان
براي مـوتـور ،مشخصات مطلوبي ائ قبیل  ،BACK-EMFگشتاور اثر
دندانهاي و ريسل گشتاور را که دو سیمپیچ گام کسري و سیمپیچ گام
کامل با انتخاب بهینه کوتاهي گـام آهنربـا ارائه ميدهند مشابه هم
ميباشند .با توجه به اين موضوع و ائآنجاييکه در سیمپیچ گام کسري
پیشاني کوفها کوتاهتر شـده اسـت باعث ميگـردد تا در موتورهاي
 BLDCشیار کامل اين سیمپیچي نسبت به سیمپیچي گام کامل
سودمندتر واقع گردد .درنهايت نتايج آئمايشگاهي حاصل ائ ساخت
موتور  BLDCنوع  25 IPMشیار  5قطب ،صحت روش پیشنهادي و
تحلیلهاي صورت گرفته را مورد تأيید قرار ميدهد.
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