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چکیده :گشتاور دندانه ماشینهای مغناطیس دائم شارمحور ( )AFPMدر حالت عادی و در مقایسه با ماشینهای شار شعاعی باال است .چگالی توان،
گشتاور دندانه ،مشخصههای گشتاور سرعت و بازده ازجمله پارامترهایی هستند که در طراحی ژنراتورها حائز اهمیت هستند .در این مقاله آثار تغییر
و انحراف شکل مغناطیسهای دائم روتور بر عملکرد ژنراتور مطالعه شده است .شکل بهینه آهنرباهای روتور بهمنظور کاهش گشتاور دندانه و به دست
آوردن توزیع چگالی شار و درنتیجه  EMFالقایی تقریباً سینوسی به دست آمده است .به همین منظور با شبیهسازی المان محدود یک ژنراتور شارمحور
مغناطیس دائم  3فاز با ساختار تک استاتور-تکروتور ،آثار تغییر و انحراف شکل مغناطیسهای روتور بر عملکرد ماشین مورد تحلیل و بررسی
قرارگرفته است .برای تحلیل ژنراتور طراحیشده از روش المان محدود و از نرمافزار  Flux11.2استفادهشده است .نتایج مشخصههای خروجی ژنراتور
شارمحور در شرایط بیباری و بار کامل مورد بررسی و تأثیر اعمال روشهای اصالح روتور و تغییر شکل مغناطیسهای دائم بر عملکرد ماشین مورد
مطالعه قرار گرفته است .نتایج شبیهسازیها نشان میدهد که با تغییر و انحراف بهینه شکل مغناطیسهای روتور ،میتوان به یک شکل موج تقریباً
سینوسی برای نیروی محرکه القایی رسید  .همچنین با کاهش گشتاور دندانه از میزان ریپل توان خروجی کاسته شده و شکل موج جریان بهبود
مییابد.
واژههای کلیدی :ژنراتور مغناطیس دائم شارمحور ،گشتاور دندانه ،ساختارهای ژنراتور ،روش المان محدود ،شکل آهنربا.
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Abstract: Axial flux permanent magnet machines (AFPMs) have a higher cogging torque than their radial flux counterparts. Power
density, cogging torque, torque-speed characteristics, and the efficiency are the most important parameters in the design of the
generators. This study aims to investigate the effects of the rotor magnets deviations which reduce the cogging torque and influence
the performance of the AFPM generators. Therefore, the effects of these deviations are thoroughly studied through finite element
analysis of a nine-phase single-stator single-rotor AFPM generator. FLUX 11.2 and the finite element method are jointly used to
analyze this generator. The simulations are conducted under no load and full load conditions. The results show that with an optimal
deviation in the rotor magnet shapes, an almost sinusoidal Electro- Motive- Force (EMF) can be obtained. In addition, reducing the
cogging torque leads to output torque ripple reduction. Therefore, the current waveforms are improved .
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر ماشینهای مغناطیس دائم شارمحوری بهصورت
چشمگیری مورد توجه قرارگرفتهاند .مزیتهایی همچون بازده باال،
چگالی انرژی و گشتاور باال و امکان ایجاد تعداد قطب بیشتر موجب
محبوبیت ماشینهای مغناطیس دائم شارمحور در بهکارگیری آنها
بهعنوان موتور محرک خودروهای هیبریدی و همچنین بهعنوان ژنراتور
در توربینهای سرعتپایین شده است .نمونهای از یک ماشین
مغناطیس دائم شارمحور در کاربرد محرک داخل چرخی خودرو
الکتریکی در مرجع ] [6بر اساس پروفیل سرعت خودرو طراحی و ساخته
شده است .حذف جعبهدنده مکانیکی و اتصال مستقیم ماشین به چرخ
یا توربین موجب کاهش سرعت محور ماشین میشود .بهمنظور جبران
سرعتپایین روتور میتوان تعداد قطب ماشین را افزایش داد.جبران
سرعت پایین محور به این دلیل است که معموالً در کاربردهای اتصال
مستقیم ماشین به توربین و یا چرخ خودرو الکتریکی ،بهدلیل
محدودیت های ادوات الکترونیک قدرت موجود ،محدوده فرکانس
قابلقبول باید بین  66الی  16هرتز باشد ] .[2بنابراین افزایش تعداد
قطب در کاربرد اتصال مستقیم اجتنابناپذیر خواهد بود .اما از طرفی

بررسی تأثیر تغییر شکل مغناطیسهای دائم . . .

بهکارگیری عدد کسری از شیارها در هر قطب و توزیع مغناطیسکنندگی
سینوسی ،که مجموعهای از این روشها اخیراً در ] [64برای کاهش
گشتاور در ماشینهای شار شعاعی ،مورد مطالعه قرار گرفته است .برخی
از این روشها را میتوان بهصورت مستقیم در ماشینهای AFPM
استفاده نمود ] .[61-22البته شایانذکر است که قیمت تمامشده اعمال
این روشها بسیار باال است.
در این مقاله آثار تغییر و انحراف شکل مغناطیسهای دائم روتور بر
عملکرد ژنراتور مطالعه شده است .شکل بهینه آهنرباهای روتور بهمنظور
کاهش گشتاور دندانه و به دست آوردن توزیع چگالی شار و درنتیجه
 EMFالقایی تقریباً سینوسی به دست آمده است .به همین منظور مدل
المان محدود یک نمونه ژنراتور مغناطیس دائم شارمحور با ساختار یک
روتور و یک استاتور ارائه شده و روشهای بیانشده در ] [1برای کاهش
گشتاور دندانه بر روی آن اعمال شده است .درنهایت با شبیهسازی المان
محدود آن در نرمافزار  FLUX11.2به تحلیل پارامترهای عملکردی
ماشین ازجمله نیروی محرکه القایی و گشتاور دندانه ژنراتور پرداخته
شده است.

 -2گشتاور دندانه و روشهای کاهش آن

تعداد قطبهای بیشتر نیز موجب افزایش قطر ماشین خواهد شد که

 -1-2محاسبه گشتاور دندانه

درهرصورت همه این موارد در ماشینهای شارمحور امکانپذیر بوده و

با وجود اینکه گشتاور دندانه را میتوان با استفاده از روش المان محدود
محا سبه نمود ،تو صیف دیگری برای محا سبه آن تو سط ب سط سری
فوریه بهصورت زیر بیان شده است ]:[64

طراحی یک ماشین سرعتپایین را آسانتر میکند .بنابراین ،علت
محبوبیت ژنراتورهای شارمحور در کاربردهای اتصال مستقیم ژنراتور
بهدلیل عدم نیاز به واسط مکانیکی قابلدرک است .تاکنون مدلهای
مختلفی از ماشینهای مغناطیس دائم شارمحور طراحی و برای کاربرد
در توربینهای بادی مورد آزمایش قرارگرفتهاند که در ] [3-4برخی از
نتایج عملی انجامشده آورده شده است.
ماشینهای شارمحوری در مقایسه با ماشینهای شار شعاعی از
گشتاور دندانه قابلتوجهی برخوردار هستند .ارزیابی عملکرد گشتاور در
ماشینهای دوار ازجمله چگالی گشتاور بیشینه با داشتن کمترین ریپل
یک چالش مهم در طراحی آنهاست .اصلیترین علت ریپل گشتاور را
میتوان گشتاور دندانه 6دانست ] .[1-63در سرعتهای باال ،معموالً ریپل
گشتاور توسط اینرسی سیستم پوشش داده میشود .بااینوجود ،در
سرعتهای پایین ،ریپل گشتاور ممکن است منجر به تغییر سرعت
ناخواسته ،لرزش و اغتشاش گردد.
در این مقاله ،روشهای مختلف موجود برای کاهش گشتاور دندانه
آورده شده است .بحثی که باید هنگام طراحی ماشینهای مغناطیس
دائم در نظر گرفته شود .گشتاور دندانه حاصل اثر متقابل هارمونیکهای
فاصله هوایی ،به دلیل دندانهای بودن استاتور و هارمونیکهای
نیرومحرکه مغناطیسی در ماشینهای مغناطیس دائم است .روشهای
مختلفی برای کاهش گشتاور دندانه در ماشینهای مغناطیس دائم شار
شعاعی وجود دارد] .[67-61برخی از این روشها عبارتاند از :انحراف
دندانه یا آهنربا ،جابهجایی و تغییر شکل آهنرباها ،بهکارگیری دندانه یا
شیار فرعی ،بهینه نمودن نسبت کمان قطب به گام قطب آهنربا،
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) 𝑘𝜑 𝑇𝑐𝑜𝑔 (𝜃𝑚 ) = ∑ 𝑇𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑁𝑐 𝜃𝑚 +
𝑘=1

که در آن 𝑚𝜃 موقعیت چرخش روتور 𝑇𝑘 ،و 𝑘𝜑 دامنه و زاویه هارمونیک
 kام 𝑁𝑐 ،ضریب مشترک بهینه بین تعداد قطبهای روتور ( )2pو تعداد
شیارهای استاتور ( 𝑠𝑁) است .زمانی که تعداد شیارها در هر قطب عددی
صحیح است 𝑁𝑐 = 𝑁𝑠 ،در نظر گرفته می شود.
گشتاور دندانه توسط روش المان محدود و با استفاده از معادالت
ماکسول یا تکنیک کار مجازی قابل محاسبه است ] .[23-25مزیت روش
تانسور استرس ماکسول این است که تنها به محاسبه یک میدان نیاز
است .بااینحال ،رسیدن به دقت کافی به شدت به میزان جداسازی و
انتگرالگیری مسیر بستگی دارد .از سوی دیگر تکنیک کار مجازی برای
پیادهسازی بسیار سادهتر است ] .[27این در حالی است که در این روش،
به دو موقعیت از روتور نیاز است و لذا دقت در حل مسئله بیشتر شده
و خطاهای عددی منتج از متفاوت بودن انرژی مغناطیسی دو بخش
مشابه تعیینکننده است.
در این مقاله محاسبات بر پایه روش المان محدود صورت گرفته
است .این روش پیش از این نیز در مورد ماشینهای  AFPMبه کار گرفته
شده است ] .[26-23با وجود اینکه ممکن است این روش نیازمند زمان
زیادی باشد ] ،[23،22ولی روش المان محدود روشی مطمئن در تحلیل
مسئله خواهد بود .تأثیر مثبت این روش در ] [61-63و ] [27-23مورد
بررسی قرار گرفته است.
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به دلیل ساختار متفاوت و انعطافپذیر ماشینهای شارمحور روشهای
مختلفی برای کاهش گشتاور دندانه در آنها ارائه شده است .برخی از
این روش ها مختص مدل ها و ساختارهای خاصی از AFPMها هستند
و برخی دیگر نیز قابلیت اعمال بر روی اغلب ماشینهای شارمحور را
دارند.
روشهای کاهش گشتتتاور دندانه ،درواقع مجموعهای از اصتتالحات
فیزیکی استتتت که در یک نگاه کلی میتوان آن را به ستتته دستتتته
تقستتتیمبندی کرد .شتتتکل  6روشهای کاهش گشتتتتاور دندانه را در
ماشینهای  AFPMبهصورت خالصه نشان میدهد.

اشتتبا دندانهها مهمترین عامل تعیینکننده ابعاد شتتیار استتت .با فر
اینکه هیچ یک از شتتتیارها خالی رها نشتتتود ،ست تیمپیچی فازها بهطور
یکسان در شیارها تقسیم میشود.
چنانچه چگالی جریان زیاد شود ،تلفات مسی افزایش مییابد و
مشکل خنککنندگی رخ خواهد داد و در صورتیکه چگالی جریان خیلی
کم باشد ،نیاز به سطح مقطع بیشتری برای شیار بوده و لذا ارتفا دندانه
افزایش مییابد ،درنتیجه مقدار فوالد استفادهشده برای دندانهها و طول
محوری هسته استاتور افزایش خواهد یافت.
چنانچه شیار خیلی عمیق و باریک باشد ،شار نشتی افزایش مییابد
و درصتتورتیکه پهنای شتتیار خیلی بزرب باشتتد ،امکان به اشتتبا رفتن
دندانهها بیشتر میشود.
چنانچه دهانه شیار خیلی باز باشد ،گشتاور دندانهای افزایش خواهد
یافت و درصورتیکه دهانه شیار خیلی بسته باشد ،شار نشتی دندانهها
افزایش خواهد یافت.
شرایط ذکرشده ،ترکیبهای ممکن تعداد قطب و شیار را با در نظر
گرفتن شتتترایط زیر تعیین میکند ،بنابراین تعداد شتتتیار در یک قطب
بهازای هر فاز ( ،)qبهصورت زیر خواهد بود:

روشانحرافروتورنسبتبه
روتوردیگردرساختارSSDR

روشهایخاصبرای
مدلهایخاص

میزانبازبودنشیاراستاتور
شیارهایساختگیدردندانه
استاتور
نسبتتعدادشیاراستاتوربه
تعدادقطبروتور
موربسازیمعمول
مغناطیسها

اصالحاتاستاتور

جابهجاییشیارودهانهشیار

انحرافمثلثی

افزودنقطبهایآهنیبهروتور

مغناطیسهایموازیکناری

نسبتکمانقطببهگامقطب

اصالحاتروتور

انحرافذوزنقهای

انحرافشکلآهنرباها

مغناطیسهایدایرهای

جابجاییقطبهایآهنربا

روشهایکاهشگشتاوردندانهدرماشینهای
AFPM

 -2-2روشهای کاهش گشتاور دندانه

 -1-3جنبههای مهم طراحی شیار

مغناطیسانحرافیافته
دوبل
کمانمتغیرمغناطیسقطب

شکل  :1روشهای موجود برای کاهش گشتاور دندانه در ماشينهای
شارمحور مغناطيس دائم ][9

 -3طراحی شیار

1
1
𝑝 ≤ 𝑠𝑛 ≤ 𝑝
4
2

() 2

موارد زیر نیز در طراحی شیار حائز اهمیت هستند:
الف) تعداد شیارها باید عدد زوج و مضرب ( 3تعداد فاز) باشد.
ب) تعداد قطبها و شیارها نمیتواند برابر باشند.
ج) تعداد شیارها باید بر  2mبخشپذیر باشد ،چراکه تعداد کالف هر فاز
باید یک عدد صحیح باشد.
𝑠𝑛
𝑛{𝐷𝐶𝐺 3باید عدد صحیح باشد.
د) نسبت
}𝑝,
𝑠

ا ستفاده از ا ستاتور شیاردار در ما شینهای شارمحور مزایایی دارد که
ازجمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد]:[63

که منظور از  GCDبزربترین مقسومعلیه مشترک 2است.

الف) ضتتخامت موردنیاز آهنربا برای ستتاختار ش تیاردار کمتر استتت .در

 -2-3انتخاب تعداد فاز و شیار

ستتاختار بدون ش تیار ،س تیمپیچی فاصتتله هوایی را افزایش میدهند که
باعث کاهش چگالی شار فاصله هوایی میگردد .برای جبران این کاهش
چگالی شار ،الزم ا ست در ساختار بدون شیار ،ضخامت آهنربا بیشتر
شود.

ازجمله مراحل طراحی ،که میتوان از آن بهعنوان مهمترین مرحله نیز
نام برد ،تعیین و انتخاب تعداد فازها ،آهنرباها و شیارها است .این امر با
توجه به ویژگیهای مکانیکی و الکتریکی الزم صورت میپذیرد .برای یک
ژنراتور با سرعتپایین به تعداد قطب باال نیاز خواهد بود .عالوهبراین تعداد
فازهای ماشین بستگی به محدوده توان و ادوات الکترونیک قدرت
استفادهشده در سیستم دارد .در مراجع ] [36،36قوانینی برای یافتن
تعداد مناسب فاز و قطب ارائه شده است.
در مرجع ] [32شتتش ستتاختار برای طراحی ژنراتور انتخاب شتتده
استتتت .این ستتتاختارها با توجه به شتتترایط ترکیب تعداد فاز و قطب
بیان شده ا ست 1 .قطب و  3شیار 66 ،قطب و  3شیار 67 ،قطب و 3
شیار 61 ،قطب و  61شیار 22 ،قطب و  61شیار و دستآخر  21قطب
و  61شیار .نحوه قرارگیری کالفهای هر فاز در شیارهای استاتور برای
دو موردی که نتایج تحلیلی بهتری را در پی داشتتتتهاند در جدول 6
نشان داده شده است.

ب) در ستتاختار بدون شتتیار ،در ستتطح ستتیمپیچی در فاصتتله هوایی،
آهنرباهای روتور جر یان گردابی تول ید میکنند که منبع تلفات دیگری
استتتت .با وجود شت تیار ،ست تیمپیچیها تا حدودی در مقابل این تلفات
محافظت میشوند.
ج) در ساختار استاتور شیاردار ،استاتورها در مقابل دمای باالی ناشی از
جریان استاتور بهتر محافظت میشوند.
د) در ساختار شیاردار ،اندوکتانس سیمپیچیها بیشتر بوده و به آسانی
میتوان راکتانس موردنیاز را با طراحی بهینه شکل شیارها کنترل کرد.
استحکام سیمپیچیها در ساختار استاتور دارای شیار بیشتر از استاتور
فاقد شیار است.
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دو عامل مهم در انتخاب نو ستتتاختار اثرگذار استتتت .عامل اول
کیفی تت توان خروجی ژنراتور و عتتامتتل دوم نبود ریپتتل گشتتتتتتاور
الکترومغناطیس تی استتت ] .[32یکی دیگر از عواملی که در مرتبه بعدی
اهمیت قرار دارد ،پایین بودن ریپل گشتاور در حالت بیباری است.
در این مقاله با توجه به موارد ذکرشده ،ساختار  66قطب با  3شیار
بهمنظور شتتتبیهستتتازی و بررست تی عملکرد آن در اثر اعمال روشهای
کاهش گشتاور دندانه ،انتخاب شده است .شکل  2ساختار سیمپیچی و
نحوه قرارگیری کالفهای ژنراتور مورد بررسی را نشان میدهد.
جدول  :1نحوه قرارگيری کالفهای هر فاز در شيارهای استاتور ][32
شماره شیار

شماره فاز
 66قطب  3شیار

 1قطب  3شیار

6

6و5

6و1

2

1و6

5و6

3

2و1

3و5

7

4و2

7و3

5

3و4

1و7

1

1و3

3و1

4

7و1

4و3

1

3و7

2و4

3

5و3

1و2
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به این دلیل است که در ماشینهای  AFPMبا تعداد باالی قطبها ،اگر
ضخامت یوغ استاتور بر اساس بار مغناطیسی مجاز محاسبه شود ،امکان
دارد که این ضخامت خیلی نازک باشد .عالوهبراین ،در مورد ماشینهای
شارمحور پهنای دندانه ،تابعی از شعا ا ستاتور ا ست ،بنابراین ساختار
شکافها و دندانهها باید بهگونهای طراحی شوند که ضخامت خا صی از
دندانه در شتتعا داخلی استتتاتور باقی بماند .همچنین ،به دلیل نیروی
الکترومغناطی سی که همجهت با محور ما شین عمل میکنند ،ضخامت
روتور دیستتک ماشتتین  AFPMباید بهگونهای انتخاب شتتود که بتواند
بدون انحراف زیاد در مقابل این نیروها مقاومت کنند .طول فاصتتتله
هوایی بر ا ساس اندازه چگالی شار مغناطی سی در فا صله هوایی و با در
نظر گرفتن محدودیت ا شبا مغناطی سی ه سته (دندانههای) ا ستاتور و
روتور مشخص میشود.

 -4نمونه مورد مطالعه
ژنراتور شارمحور معرفیشده ،دارای ساختار یک استاتور و یک روتور ،با
گشتاور و سرعت نامی  76نیوتنمتر و  266دوردردقیقه و دارای  3فاز
است .این ژنراتور دارای  3شیار در استاتور و  66آهنربا در روتور است.
ا ستاتور از یک حجم با ضخامت داده شده در جدول  2ایجاد شده
استتت و شتتیار با عر

ثابت قرار داده شتتده استتت .ستتیمپیچی از نو

متمرکز است و منجر شده تا از همپوشانی سیمپیچها جلوگیری شود و
قرار دادن آنها در شیار به سادگی صورت پذیرد.
آهنرباها از نو ذوزنقهای ه ستند و ن سبت کمان قطب به گام قطب
در حالت اولیه برابر با  6/1استتت .ستتاختار ژنراتور بهگونهای در نرمافزار
شتتتبیهستتتازی شتتتده استتتت که تغییرات مربو به اندازه و شتتتکل
مغناطیسهای دائم در آن به راحتی امکانپذیر استتت .بنابراین میتوان
تأثیر تغییر ابعاد و شتتکل هندستتی مغناطیسهای دائم ماشتتین را روی
مشخصههایی نظیر  EMFالقایی و گشتاور دندانه بررسی نمود .شکل 3
بخشی از این ژنراتور را نشان میدهد.
در این مقاله یک ما شین  AFPMنهفازه با سیمپیچی متمرکز ارائه

 -3-3مالحظات عملی در طراحی
این احتمال وجود دارد که بدون توجه کافی به محدودیت مکانیکی،
پارامتر های به دستتتتت آ مده از روش های طراحی تحلیلی و عددی
ماشتتتین های الکتریکی ،قابلاعتماد و عمل پذیر نباشتتتند .بعضتتتی از
محدودیتهای عملی را باید برای طراحی و ستتاخت  AFPMنیز مدنظر
قرارداد .اگر تعداد قطب ها در ماشتتتین های  AFPMباال باشتتتد ،آنگاه
ضخامت موردنیاز برای یوغ ا ستاتور ،روتور دی سک و پهنای دندانههای
استاتور اغلب بر اساس جنبههای مکانیکی تعیین می شوند .این موضو

شتتده استتت .با وجود اینکه ستتیمپیچی متمرکز دارای هارمونیکهای
مرتبه پایین استتتت ،ولی این هارمونیک ها در حالت های بیش از  1فاز
نمیتوانند اثر خود را نشتتان دهند .بنابراین در ستتاختار ارائهشتتده ،هر
سیمپیچ معرف یکفاز ا ست و درمجمو یک ژنراتور نهفازه شبیه سازی
شده ا ست .این ژنراتور میتواند با ا ستفاده از یک مبدل نهفازه به شبکه
متصتتل شتتود .شتتکل  7نمایی از مبدل نهفازه پیشتتنهادی برای ژنراتور
بهمنظور اتصال به شبکه را نشان میدهد.

شکل  :2ساختار سيم پيچی انتخابشده برای ژنراتور مورد بررسی ][31
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جدول  :2پارامترهای اصلی ژنراتور
ویژگی

شکل :3ساختار ژنراتور مورد مطالعه

مقدار

واحد

تعداد فازها

9

-

تعداد قطبها

01

-

قطر خارجی

051

mm

قطر داخلی

051

mm

ارتفاع شیار

55

mm

ضخامت روتور

51

mm

تعداد دور در هر کالف

747

دور

فاصله هوایی

4

mm

ضخامت آهنربا

01

mm

سرعت نامی

011

rpm

گشتاور نامی

41

N.m

 -5روشهای حداقلسازی گشتاور دندانه

شکل :4مبدل  9فاز متصل به ژنراتور

سیمپیچهای  3فاز ژنراتور شارمحور با یکدیگر  76درجه مکانیکی
اختالففاز دارند .شکل  5این موضو را نشان داده است.

شکل :5سيمپيچی  9فاز

شکلهای 1تا  3مدلهای حاصل از اعمال روشهای ارائهشده در ] [1بر
روی نمونه مورد مطالعه بهمنظور کاهش گشتاور دندانه را نشان میدهند.
در این مقاله تنها روشهای تغییر شکل مغناطیسهای ماشین مورد
مطالعه قرارگرفته است .ازجمله این تغییرات اعمالشده میتوان به
موربسازی معمول مغناطیس دائم ،انحراف مثلثی ،مغناطیسهای کنار
موازی و مغناطیس دایرهای اشاره کرد .باید اشاره شود که در همه
مدلهای بررسیشده بهمنظور ایجاد شرایط یکسان ،سطوح
مغناطیسهای دائم و حجم آنها برابر در نظر گرفته شده است.

شکل  :6مدل نمونه با مغناطيسهای ذوزنقهای

پارامترهای اصلی ژنراتور مورد بررسی در جدول  2ارائه شده است.
در ژنراتور از سیمپیچی متمرکز استفاده شده است و هر سیمپیچ روی
یک دندانه استاتور پیچیده شده است .در حالتی که شیارها از نو دهانه
باز ه ستند ،میتوان سیمپیچها را بهطور جداگانه آماده نمود و درنهایت
در شیار موردنظر نصب کرد .در این حالت با توجه به اینکه سیمپیچیها
بر روی ا ستاتور قرار میگیرند از ا ستحکام مکانیکی منا سبی برخوردار
خواهند بود.

الف) زاويه انحراف  ،𝜽𝒔𝒌𝒆𝒘 = 15ب) زاويه انحراف 𝜽𝒔𝒌𝒆𝒘 = 33
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10.00

9.20

9.00
8.00

7.21

6.00

5.17

5.00

3.12

شکل  :8اشکال مغناطيسها ،الف) حالت مغناطيس کنارموازی با

2.32

4.00

2.70

3.00

2.18

فاصله  ،h= 62 mmب) حالت دايرهای

گشتاوربرحسبنیوتنمتر

7.00

2.00
1.00
0.00

گشتاور دندانه گشتاور دندانه گشتاور دندانه گشتاور دندانه گشتاور دندانه گشتاور دندانه گشتاور دندانه
ژنراتور با
ژنراتور با
ژنراتور با
ژنراتور با
ژنراتور با
ژنراتور با
ژنراتور با
مغناطیسهایمغناطیسهایمغناطیسهایمغناطیسهایمغناطیسهایمغناطیسهایمغناطیسهای
دایرهای
مورب 0
مورب 0
مثلثی 0
مثلثی 0
کنارموازی ذوزنقهای

شکل  :11نمودار مقايسهای دامنه (پيکتاپيک) گشتاور دندانه در

مدلهای شبيهسازی شده 
شکل  :9انحراف مثلثی مغناطيسها با زاويه انحراف از حالت ذوزنقهای،
الف)  ، 𝜹 =13ب) 𝜹 =23

 -6نتایج برای حالت بیباری ژنراتور
در این بخش نتایج شبیهسازی مدلهای مختلف ارائه شده برای حالت
بیباری آورده شده است .شکل  66گشتاور حاصل از شبیهسازی ماشین
را نشان میدهد .با توجه به اینکه ماشین در حالت بیباری قرار دارد
نمودار نشان دادهشده بیانگر مقدار گشتاور دندانه است .مطابق شکل ،66
متوسط گشتاور دندانه تقریباً برابر صفر و پیکتاپیک دامنه آن برابر با
 3/63نیوتنمتر است.

مطابق شکل  66همه روشهای پیشنهادی برای کاهش گشتاور
دندانه در ژنراتور طراحیشده مؤثر بوده و موجب کاهش دامنه گشتاور
دندانه شدهاند ،هرچند که میزان تأثیرگذاری آنها متفاوت است .در ادامه
آثار اعمال این روشها بر روی نیروی محرکه القایی و هارمونیکهای آن
بررسی میشود .شکل  62نمودار شکل موج نیروی محرکه القایی فاز اول
و شکل  63نمودار هارمونیکی شکل موج نیروی محرکه القایی ماشین
طراحیشده را برای حالتهای مغناطیس ذوزنقهای و مغناطیس دایرهای
شکل نشان میدهد.
500
400

6
300
4

0
0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0
-2

گشتاوربرحسبنیوتنمتر

2

100

1.00E-01

8.00E-02

6.00E-02

4.00E-02

2.00E-02

0
0.00E+00
-100
-200
-300
-400

-4

-6

زمانبرحسبثانیه

شکل  :13گشتاور حاصل از شبيهسازی در حالت بیباری 
در شکل  ،66دامنه ریپل گشتاور دندانه برای مدلهای مختلف
ارائهشده ،جهت مقایسه در کنار هم نشان داده شده است .مطابق شکل
 ،66گشتاور دندانه در حالتی که مغناطیسها بهصورت ذوزنقهای هستند
از بیشترین مقدار برخوردار بوده و در حالتی که موربسازی معمول با
زاویه  36درجه (مورب  )2صورت گرفته است ،کمترین مقدار را دارد.
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ولتاژالقاییبرحسبولت

200

-500

زمانبرحسبثانیه
ولتاژ ماشین با مغناطیس دایرهای در حالت بی باری
ولتاژ ماشین با مغناطیس ذوزنقهای در حالت بی باری

شکل  :12نمودار شکل موج نيروی محرکه القايی فاز اول برای حالت

مغناطيسهای ذوزنقهای و حالت مغناطيسهای دايرهای 
مطابق شکلهای  62و  ،63با تبدیل شکل مغناطیسها از ذوزنقهای
به دایرهای ،از دامنه نیروی محرکه القایی کاسته میشود همچنین مؤلفه
اصلی و هارمونیک سوم ولتاژ در حالت مغناطیس دایرهای در مقایسه
باحالت مغناطیس ذوزنقهای دامنه کمتری دارد.
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350
300

200
150

400

337.12

329.34

350
300
250

50

200

0

3
شمارههارمونیک

5

150

1

100

20.38 18.92

هارمونیک ولتاژ ماشین با مغناطیس دایره ای در حالت بی باری
هارمونیک ولتاژ ماشین با مغناطیس ذوزنقه ای در حالت بی باری

15.31

50

12.5

0
5

5

شمارههارمونیک

0

شکل  :13نمودار مقايسهای هارمونيکهای ولتاژ فاز اول در حالت

هارمونیک ولتاژ ماشین با مغناطیس ذوزنقه ای در حالت بی باری

مغناطيس دايرهای و مغناطيس ذوزنقهای

هارمونیک ولتاژ ماشین با مغناطیس کنارموازی در حالت بی باری

شکل  67نمودار نیروی محرکه القایی فاز اول ما شین طراحی شده
را برای حالت موربسازی معمول مغناطیسها به میزان  65و  36درجه
نشان میدهد .مورب سازی معمول  6بیانگر زاویه انحراف  65درجهای و
موربسازی معمول  2بیانگر زاویه انحراف  36درجهای است.
400

200
100
0
0.08

0.1

0.06

0.04

0

-100

-300

شکل  :16نمودار هارمونيکهای ولتاژ برای ژنراتور با مغناطيسهای
کنارموازی در مقايسه با ژنراتور با مغناطيسهای ذوزنقهای

شکل  64نمودار مقایسهای هارمونیکهای ولتاژ را برای حالتهای
انحراف مثلثی  66و  26درجهای نشان میدهد .انحراف  66درجهای
تحت عنوان انحراف مثلثی  6و انحراف  26درجهای تحت عنوان انحراف
مثلثی  2نشان داده شده است .مطابق نتایج شبیهسازی با افزایش زاویه
انحراف بیشتر از  26درجه دامنه هارمونیک سوم افزایش پیدا میکند.
338.15 332.52 337.12

350
300
250
200

-400
150

زمانبرحسبثانیه

100

ولتاژ ماشین با مغناطیس مورب  0در حالت بی باری
ولتاژ ماشین با مغناطیس مورب  0در حالت بی باری

معمول

400
324.37 338.41 337.12

350

250
200
150
100

5

ولتاژبرحسبولت

300

5
شمارههارمونیک

50
0

0

هارمونیک ولتاژ ماشین با مغناطیس مورب  0در حالت بی باری
هارمونیک ولتاژ ماشین با مغناطیس مورب  0در حالت بی باری
هارمونیک ولتاژ ماشین با مغناطیس ذوزنقه ای در حالت بی باری

شکل  :15هارمونيکهای نيروی محرکه القايی فاز اول را برای
حالتهای ذوزنقهای و موربسازی معمول  15و  33درجهای

Serial no. 81

0

هارمونیک ولتاژ ماشین با مغناطیس مثلثی  0در حالت بی باری
هارمونیک ولتاژ ماشین با مغناطیس مثلثی  0در حالت بی باری

نمودار نشتتتان دادهشتتتده در شتتتکل  65نیز هارمونیکهای نیروی
محرکه القایی در سیمپیچ فاز اول را برای حالتهای موربسازی معمول
نشتتان میدهد .مطابق شتتکل ،موربستتازی معمول بیشتر از  36درجه
موجب کاهش دامنه شتتتکل موج و همچنین دامنه هارمونیک اصتتتلی
نیروی محرکه القایی میشود.

20.38
6.64 19.52

5

5
شمارههارمونیک

50
0

شکل  :14نمودار مقايسهای ولتاژ برای زوايای مختلف موربسازی

12.5
10.41 14.91

20.83 17.32 20.38

14.01 14.58 12.5

ولتاژبرحسبولت

-200

ولتاژالقاییبرحسبولت

300

0.02

ولتاژبرحسبولت

100

ولتاژبرحسبولت

250

شکل  61نمودار هارمونیکهای ولتاژ برای ژنراتور با مغناطیسهای
کنار موازی در مقایستته با ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای را نشتتان
میدهد.

هارمونیک ولتاژ ماشین با مغناطیس ذوزنقه ای در حالت بی باری

شکل  :17نمودار هارمونيکهای ولتاژ برای ژنراتور با مغناطيسهای
کنار موازی در مقايسه با ژنراتور با مغناطيسهای ذوزنقهای

مقایسه شکلهای  65تا  64نشان میدهد ،محاسبه و بهینهسازی
زاویه انحراف مغناطیسهای مورب و مغناطیسهای مثلثی تأثیر
قابلتوجهی بر هارمونیکهای نیرویمحرکه القایی دارد .بهعبارتدیگر
مطابق نتایج ارائهشده اگر زوایای انحراف مغناطیسها بهصورت دقیق
محاسبه و بهینهسازی نشود دامنه نیروی محرکه القایی کاهش و
هارمونیکهای سوم و پنجم افزایش خواهند یافت.

 -7نتایج برای حالت بار کامل ژنراتور
در این بخش ،عملکرد ژنراتور در اتصال به بار مقاومتی ثابت مورد بررسی
قرار گرفته است .انتخاب بار مقاومتی با فر ثابت بودن توان الکتریکی
برای مدلهای مختلف شبیه سازی شده ،صورت گرفته است .ابتدا
عملکرد و مشخصههای الکتریکی و مکانیکی ژنراتور با مغناطیسهای
ذوزنقهای مورد بررسی قرار گرفته و سپس تأثیر روشهای کاهش گشتاور
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دندانه بر شکل موجهای جریان و توان خروجی ژنراتور با یکدیگر مقایسه
شده است .شکل  61و  63به ترتیب نمودارهای ولتاژ و جریان فاز اول
ژنراتور با مغناطیسهای دائم ذوزنقهای را در حالت اتصال به بار مقاومتی
ثابت نشان میدهد.

0.1

0.08

0.06

0.04

0

0.02

-10

300
200

-40

0.01
-100
-200

ولتاژبرحسبولت

400

-50
-60
-70

-300

-80

-400

-90

زمانبرحسبثانیه

-100

ولتاژ ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای

-110

زمانبرحسبثانیه

شکل  :18نمودار ولتاژ فاز اول ژنراتور در حالت اتصال به بار مقاومتی

گشتاور بارداری ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای

ثابت 

شکل  :21نمودار گشتاور الکترومغناطيسی ژنراتور با مغناطيسهای
دائم ذوزنقهای 

1.75
1.25

0.25
0.1

0.08

0.09

0.07

0.06

0.04

0.03

0.02

0.01

-0.25
-0.75

جریانبرحسبآمپر

0.75

0.05

-1.25
-1.75

زمانبرحسبثانیه

جریان ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای

با توجه به اینکه شبیهسازی در سرعت ثابت صورت گرفته است ،با
داشتن میانگین گشتاور مکانیکی اعمالی به ژنراتور میتوان توان مکانیکی
ورودی به ژنراتور را محاسبه کرد .در شکل  22بهمنظور مقایسه بهتر
متوسط توانهای ورودی و خروجی ،نمودار مقایسهای از توان ورودی
ژنراتور و توان الکتریکی خروجی نشان داده شده است .اختالف بین توان
ورودی و خروجی مطابق شکل برابر با  36/1وات است که مقدار توان
تلفاتی ماشین را نشان میدهد.

شکل  :19نمودار جريان فاز اول ژنراتور در حالت اتصال به بار مقاومتی

ثابت 

6500
5341.998353

5250.198353

0.08

0.07

0.06

0.04

0.03

0.02

4500
3500
2500

توانبرحسبوات

100
50
0
-50 0.01
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
-450
-500
-550
-600

5500

زمانبرحسبثانیه
توان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای

توانبرحسبوات

شتتکل  26توان اکتیو فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای در
حالتی که به بار مقاومتی ثابتی متصل شده است را نشان میدهد.

0.05

گشتاوربرحسبنیوتنمتر

0.1

0.09

0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

0

-30

0
0.03

بهصورت ستاره بسته شدهاند ،نشان داده شده است .مطابق شکل ،تأثیر
گشتاور دندانه در حالت دائم کار ژنراتور قابل مشاهده است.

-20

100

0.02

بررسی تأثیر تغییر شکل مغناطیسهای دائم . . .

1500
500
توان ورودی ژنراتور

توان خروجی ژنراتور

شکل  :22نمودار توان ورودی و خروجی ژنراتور

در ادامه به بررسی تأثیر تغییر و انحراف شکل مغناطیسهای دائم
بر روی شکل جریان خروجی هر فاز ،در حالتی که متوسط توان خروجی
ژنراتورها برابر با یک مقدار ثابتی است ،پرداخته میشود .الزم به ذکر

شکل  :23نمودار توان فاز اول ژنراتور در حالت اتصال به بار مقاومتی

است  THDجریان هر فاز در کاربرد متصل به شبکه تابعی از نحوه اتصال

ثابت 

ترانسفورماتور به ژنراتور نیز هست ،این در حالی است که در مقاله حاضر

در شکل  26نمودار گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور با
مغناطیسهای دائم ذوزنقهای در حالتی که سیمپیچهای استاتور آن

به بررسی عملکرد ژنراتور بدون اتصال به شبکه و بااتصال به بار اهمی به

Serial no. 81

خروجی ژنراتور صورت گرفته است .شکل  23نمودار مقایسهای از شکل

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 3, autumn 2017

بررسی تأثیر تغییر شکل مغناطیسهای دائم . . .

 /6655مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،3پاییز 6331

مغناطیسهای ذوزنقهای نشان دادهشده است .مطابق شکل  23در اثر

0.9

اعمال روشهای کاهش گشتاور دندانه از ریپل جریان خروجی ژنراتور
کاسته شده است .

0.4

0.095

0.075

0.085

0.065

0.055

0.045

0.035

0.015

0.025

-0.1
0.005
-0.6


2

جریانبرحسبآمپر

موجهای جریان ژنراتور با مغناطیسهای دایرهای و ژنراتور با

1.4

-1.1
-1.6

زمانبرحسبثانیه

1

0.065

0.085

0.025

0.045

0.005

جریانبرحسبآمپر

0

جریان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای
جریان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای مورب 0
جریان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای مورب 0

شکل  :25نمودار مقايسهای از شکل موج جريان فاز اول ژنراتور با

-1

مغناطيسهای مورب و ذوزنقهای 
شکل  21نمودار شکل موج توانهای خروجی فاز اول ژنراتور با
مغناطیسهای کنارموازی را در مقایسه با ژنراتور با مغناطیسهای
ذوزنقهای نشان میدهد.

-2

زمانبرحسبثانیه
جریان ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای
جریان ژنراتور با مغناطیسهای دایرهای

50
0.08

0.07

0.05

0.06

0.03

0.04

-50 0.01

0.02

-100

مغناطيسهای دايرهای و ذوزنقهای 

-150
-200
-250
-300

شتتکل  27نمودار مقایستتهای از شتتکل موج توان خروجی فاز اول

-350
-400

ژنراتور با مغ ناطیس های ذوزن قه ای و ژنراتور با دو حا لت مختلف

-450
-500
-550

مغناطیسهای مورب را نشان میدهد.

زمانبرحسبثانیه
توان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای
توان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای کنارموازی

50
0
0.08

0.07

0.06

0.05

0.04

توانبرحسبوات

شکل  :23نمودار مقايسهای از شکل موج جريان فاز اول ژنراتور با

0

0.03

0.02

شکل  :26نمودار مقايسهای از شکل موج توان خروجی ژنراتور با

-50 0.01

مغناطيسهای ذوزنقهای و مغناطيسهای کنار موازی 

-100

-200
-250
-300
-350

توانبرحسبوات

-150

-400
-450
-500

زمانبرحسبثانیه

-550

شکل  24نمودار مقایسهای از شکل موجهای جریان خروجی فاز اول
را برای ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای در مقایسه با ژنراتور با
مغناطیسهای کنارموازی نشان میدهد .شکلهای  21و  24نشان
میدهند که در این طراحی تأثیر اعمال روش مغناطیسهای کنارموازی
در کاهش ریپل توان و جریان ژنراتور بسیار ناچیز است.

توان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای مورب 0
2

توان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای مورب 0

1.5

شکل  :24نمودار مقايسهای از شکل موج توان خروجی ژنراتور با

مغناطيسهای ذوزنقهای و مغناطيسهای مورب 

0
0.095

0.085

0.075

0.065

0.055

0.045

0.035

0.025

0.015

0.005

-0.5
-1

جریانبرحسبآمپر

توان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای

1
0.5

-1.5

در شکل  25نمودار مقایسهای از جریان خروجی فاز اول ژنراتور با

-2

زمانبرحسبثانیه

مغناطیسهای مورب در مقایسه با ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای

جریان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای

آورده شده است .شکل  27و  25نشان میدهد که با اعمال روشهای

جریان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای کنار موازی

کاهش گشتاور دندانه از میزان ریپل توان و جریان خروجی ژنراتور،
کاسته شده است.

Serial no. 81

شکل  :27نمودار مقايسهای از شکل موج جريان فاز اول ژنراتور با

مغناطيسهای کنارموازی و ذوزنقهای 
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در شکل  21نمودار مقایسهای توانهای خروجی فاز اول ژنراتور با
مغناطیسهای ذوزنقهای و ژنراتور با مغناطیسهای مثلثی با زوایای
انحراف  66و  26درجه نشان داده شده است.

(تغيير شکل هندسی

0
0.08

0.07

0.05

0.06

روشهای کاهش
گشتاور دندانه

50
0.04

جدول  :3نتايج شبيهسازی

0.03

0.02

0.01

مغناطيسهای دائم)

-50

THD

دامنه
گشتاور
دندانه
()Nm

دامنه
هارمونيک
اول ولتاژ
()V

نيروی
محرکه
القايی
فاز اول

THD

جريان در
حالت
اتصال به
بار کامل

-100

-200
-250
-300
-350

توانبرحسبوات

-150

-400
-450

مغناطیس دایرهای

4/725

333/21

6/6673

6/6616

انحراف مثلثی 6

3/26

331/65

6/6613

6/6351

انحراف مثلثی 2

2/315

332/52

6/6645

6/6361

موربسازی معمول 6

2/4125

331/76

6/6613

6/6134

-500
-550

زمانبرحسبثانیه
توان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای مثلثی 0
توان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای مثلثی 0
توان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای

شکل  :28نمودار مقايسهای از شکل موج توان خروجی ژنراتور با

مغناطيسهای ذوزنقهای و مغناطيسهای مثلثی با دو نوع انحراف 
شکل  23نمودار جریان خروجی فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای
دائم ذوزنقه ای را در مقایسه با جریان های خروجی ژنراتور با
مغناطیس های مثلثی با دو زاویه انحراف  66و  26درجهای نشان
میدهد .شکلهای  21و  23نشان می دهند که اعمال روشهای کاهش
گشتاور دندانه موجب کاهش ریپل د ر توان و جریان خروجی ژنراتور
میشود.
2
1.5

0

0.085

0.065

0.045

0.025

0.005
-0.5
-1

جریانبرحسبآمپر

1
0.5

-1.5
-2

زمانبرحسبثانیه
جریان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای ذوزنقهای
جریان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای مثلثی 0
جریان فاز اول ژنراتور با مغناطیسهای مثلثی 0

شکل  :29نمودار مقايسهای از شکل موج جريان فاز اول ژنراتور با
مغناطيسهای کنارموازی و مغناطيسهای مثلثی با دو نوع انحراف

جدول  3یک جمعبندی کلی از نتایج این مقاله را نشان میدهد .در
این جدول تأثیر اعمال انوا روشهای کاهش گشتاور دندانه بر روی
برخی پارامترهای الکتریکی و مکانیکی ژنراتور مورد مطالعه آورده شده
است.

Serial no. 81

موربسازی معمول 2

2/25

327/34

6/6631

6/6121

مغناطیسهای
کنارموازی با
فاصله h=12 mm

5/325

323/37

6/66315

6/6643

مغناطیس ذوزنقهای

3/7415

334/62

6/663

6/6634

 -8نتیجهگیری
در این مقاله ابتدا روشهای کاهش گشتاور دندانه در ماشینهای
شارمحور مغناطیس دائم مورد بررسی قرار گرفت .سپس با شبیهسازی
المان محدود یک ژنراتور شارمحور مغناطیسدائم نهفازه تأثیرات اعمال
روشهای کاهش گشتاور دندانه بر عملکرد ماشین مورد تحلیل و بررسی
قرار گرفت .این ژنراتور دارای سیمپیچی متمرکز است .برای تحلیل
ژنراتور طراحیشده از روش المان محدود و از نرمافزار  Flux11.2استفاده
شد .نتایج مشخصههای خروجی ژنراتور شارمحور در شرایط مختلفی اعم
از بیباری و بار کامل مورد بررسی قرار گرفت .تأثیر اعمال روشهای
اصالح روتور و ابعاد مغناطیسهای دائم بر روی عملکرد ماشین مورد
مطالعه قرار گرفت .همچنین در بخش عمدهای از این مقاله گشتاور
دندانه حاصل از هسته دندانهای استاتور مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاصل از مقایسه شبیهسازیهای صورتگرفته حاکی از آن است که
اعمال روشهای کاهش گشتاور دندانه شکل موج نیروی محرکه القایی
را تحت تأثیر خود قرار میدهد .ضمن اینکه اگر محاسبات الزم برای
روشهای کاهش گشتاور دندانه بهصورت بهینه اعمال نشود ضمن کاهش
دامنه نیرویمحرکه القایی موجب افزایش هارمونیکهای سوم و پنجم
در ماشینهای شارمحور میشود .نتایج شبیهسازی در حالت بار کامل
نیز نشان میدهد که با اعمال روشهای کاهش گشتاور دندانه از میزان
ریپل توان و جریان خروجی ژنراتور کاسته شده است.
دریک جمعبندی کلی نتایج حاصل از این مقاله حاکی از آن است
که هریک از روشهای ارائهشده در کاهش دامنه گشتاور دندانه مؤثر
هستند .اما این روشها شکل موج نیروی محرکه القایی در سیمپیچهای
ژنراتور را تحت تأثیر قرار میدهند .اعمال روشهای کاهش گشتاور
دندانه موجب کاهش دامنه مؤلفه اول نیروی محرکه القایی و ریپل جریان
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و توان خروجی ژنراتور میشود .از بین روشهای کاهش گشتاور دندانه
روش موربسازی  2با کمترین مقدار دامنه گشتاور دندانه و کمترین
اعوجاج هارمونیکی کل ولتاژ و جریان ،برای این ژنراتور بهترین گزینه
است.

پیوست :مدلسازی و شبیهسازی المان محدود ژنراتور
مغناطیس دائم شارمحور در نرمافزار Flux11.2
از نقطهنظر مدلستتتازی ،ماشتتتین  AFPMبهصتتتورت ذاتی دارای یک
ساختار سهبعدی است .بنابراین برای مدنظر قرار دادن ساختار سهبعدی
واقعی ماشتتین و دستتتیابی بهدقت قابلقبول باید از نرمافزار ستتهبعدی
ا ستفاده کرد .رفتار الکترومغناطی سی واقعی ،شارهای ن شتی و همچنین
اندوکتانس انتهای ستتیمپیچها را میتوان با استتتفاده از مدل ستتهبعدی
ارزیابی کرد ،موضتتتوعی که در نظر گرفتن آن به غیر از این روش کار
د شواری ا ست .با توجه بهدقت محا سبات ،اندازه منا سب مش 3باید بر
ق سمتهای مختلف مدل اعمال شود .در منطقه فا صله هوایی به الگوی
مشبندی پرتراکم نیاز است .با این همه در مورد ماشینهای  AFPMبا
سیمپیچ متمرکز ،تعداد عناصر حجم اغلب بزرب هستند که این موضو
هم بهنوبه خود باعث افزایش زمان محاسبه میشود .در بیشتر مطالعات
مرتبط با ماشتتتینهای  ،AFPMمعموالً روش طراحی تحلیلی یا تحلیل
دوبعدی  FEMبر متوسط شعا ماشین اجرا می شود تا به این ترتیب با
وجود دقت کمتر مطالعه ،زمان ایجاد مدل و محاسبه کاهش یابد.
به دلیل سیمپیچی متمرکز ،نمیتوان تنها یک قطب ما شین را در
مدل  FEMمدلستتتازی کرد ،درحالی که در مورد ستتتیمپیچ روی هم
میتوان این کار را بهصتورت دورهای و با در نظر گرفتن تقارن ستاختار،
انجام داد .بنابراین باید تمام قطبهای ماشتتتین را در مدل  FEMلحاظ
کرد.
شتتکل  36مدل شتتبیهستتازیشتتده در نرمافزار  Flux11.2را نشتتان
میدهد که متشتتکل از  227نقطه 326 ،خط 616 ،صتتفحه و  23حجم
است.

شکل  :31مدل مشزدهشده

با تعیین گام و مدتزمان شبیهسازی ،الگوی مناسبی برای آغاز
فرایند حل مسئله ،تعریف میشود .مشخص است که هرچه گام حل
مسئله کمتر باشد دقت بیشتر خواهد بود اما طول مدتزمان حل مسئله
افزایش خواهد یافت .در این شبیهسازی با توجه بهدقت موردنیاز از گام
یکهزارم ثانیه استفاده شده است .همچنین کلیه نتایج ارائهشده حاصل
از عملکرد ژنراتور در سرعت نامی  266دور بر دقیقه است .شکل 32
جهت شار در مدل شبیهسازیشده را نشان میدهد .توزیع چگالی شار
در یوغ استاتور ماشین نیز در شکل  33نشان داده شده است.

شکل  :32جهت خطوط شار در مدل شبيهسازیشده

شکل  :33مدل شبيهسازیشده در نرمافزار Flux11.2

با توجه به اهمیت و دقت موردنیاز برای تحلیل پارامترهای ماشین
در شبیهسازیهای صورتگرفته از کوچکترین ابعاد ممکن برای
مشبندی استفاده شد .شکل  36نمونهای از این مشبندی را نشان
میدهد .الزم به ذکر است کلیه نتایج ارائهشده حاصل از عملکرد ژنراتور
در سرعت نامی آن ( 266دور بر دقیقه) است.
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شکل  :33استاتور ،شيار استاتور و نحوه قرارگيری کالفها در
شيارهای استاتور
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