16 شماره پیاپی

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

مدلسازی عملکرد حالت دائمی موتور هیسترزیس استوانهای معکوس
شارمحیطی با استفاده از روش اجزاء محدود
 دانشجوی دکتری،7 دانشجوی دکتری؛ هاشم یوسفی،3 دانشجوی دکتری؛ حامد طحانیان،2 استاد؛ علی بهنیافر،6احمد دارابی
darabi@shahroodut.ac.ir -

 ایران-  شاهرود-  دانشگاه صنعتی شاهرود-  دانشکده مهندسی برق و رباتیک-6
ali_behniafar@yahoo.com -  ایران-  شاهرود-  دانشگاه صنعتی شاهرود-  دانشکده مهندسی برق و رباتیک-2
h.tahanian@hotmail.com -  ایران-  شاهرود-  دانشگاه صنعتی شاهرود-  دانشکده مهندسی برق و رباتیک-3
hy_javid@yahoo.com -  ایران-  شاهرود-  دانشگاه صنعتی شاهرود-  دانشکده مهندسی برق و رباتیک-7
 در این مقاله یک الگوریتم تکراری جدید برای مدلسازی موتور هیسترزیس استوانهای طرح معکوو (بوا روتوور بیرونوی) شوارمحیطی بوا:چکیده
 یکی برای یافتن جریان تحریک، از دو حلقه تکرار، در این الگوریتم به ازای هر ولتاژ ترمینال موردنظر.استفاده از روش اجزاء محدود ارائه شده است
 به دلیل چندمقداره بودن مشخصوه هیسوترزیس و درنتیجوه عود.سیمپیچی استاتور و دیگری برای پیدا کردن ولتاژ فاصله هوایی استفاده میشود
 از تزویج یک محیط برنامهنویسی و یک نر افزار اجزاء محودود بهوره ررفتوه شوده،امکان معرفی مستقیم آن به اکثر نر افزارهای اجزاء محدود رایج
 معرفی حلقه هیسترزیس به مدل اجزاء محدود موتور از طریق اعمال جریان به، در هر یک از تکرارهای داخلی الگوریتم، با برقراری این تزویج.است
 بهمنظور فراهم آمدن امکوان مقایسوه نتوایج، همچنین.سیمپیچهای استاتور و توزیع فضایی مغناطیسشوندری به رینگ هیسترزیس انجا میشود
 نتایج مودلسوازیهوا بوه هور دو. یک الگوریتم مدلسازی تکراری بر پایه روابط تحلیلی نیز برای این موتور ارائه شده است،مدلسازی اجزاء محدود
.روش اجزاء محدود و تحلیلی با دقت مناسبی به یکدیگر نزدیک میباشند
. روش اجزاء محدود، مدلسازی، شارمحیطی،  طرح معکو، موتور هیسترزیس:واژههای کلیدی
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Abstract: This paper presents a new iterative algorithm for finite element modelling of an inversed design (outer rotor)
circumferential flux cylindrical hysteresis motor. Proposed algorithm consists of two iteration loops for each input voltage, one to
find the exciting current of the stator winding and the other for the air-gap voltage. Due to hysteresis characteristic being multivalued which leads to the impossibility of direct introduction to the most of common finite element software, coupling a
programming environment and the finite element software is employed. Employment of this coupling in each one of the interior
iterations, the hysteresis loop is introduced to the finite element model of the motor via applying exciting current to the stator
windings and spatial distribution of magnetization to hysteresis ring. Also, in order to create comparison possibility of the finite
element results, an iterative modeling algorithm based on analytical equations is presented. It is shown that the results of both
modeling methods are closed to each other with good accuracy.
Keywords: Hysteresis motor, inversed design, circumferential flux, modeling, finite element method.
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 -1مقدمه
موتورهای هیسترزیس یا پسماند موتورهوای سونکرون خوودراه انودازی
هسووتند کووه بوورای اول وین بووار در سووال  6322م ویالدی توسووط آقووای
اشووتینمتز معرفووی شوودند [ .]6در ایون موتورهووا مشووابه بووا موتورهووای
سنکرون و آسنکرون یک جریوان متنواو چنودفاز بوه سویمپویچهوای
استاتور اعمال میرردد تا یک میدان دوار در فاصله هوایی ایجاد شوود.
روتور ماشینهای هیسوترزیس از یوک مواده بوا خاصویت هیسوترزیس
مغناطیسی قابلتوجه ساخته میشود .این موتورهوا ،کوه در تووانهوای
کمتر از یک اسب بخار کاربردهای زیادی پیدا کردهاند ،از ویژرویهوای
منحصربهفردی برخوردار هستند که از آن جمله مویتووان بوه سواختار
ساده و مستحکم ،مشخصه رشتاور سرعت ثابت ،عملکرد بسویار نور و
بدون نویز و همچنین ،جریوان راهانودازی پوایین اشواره کورد [ .]2ایون
مشخصه های عملکردی ،باعث توسوعه کواربرد موتورهوای هیسوترزیس
نسبت به موتورهای مغناطیس دائم در بسیاری از سیستمهوای سورعت
باال بهویژه سانتریفیوژها و ژیروسکوپها شده است .الز به ذکور اسوت
که موتورهای مغناطیس دائم به دلیل حذف سیمپیچی تحریوک ،دارای
بازده و چگالی توان باالیی میباشند [ ،]3اما درکاربردهایی که نیواز بوه
سرعت زیاد و نویز کم است ،مناسب نخواهند بود .بههرحوال رانودمان و
ضریب توان نسبتاً کم از معایب ذاتی موتورهوای هیسوترزیس بوهشومار
میآینود کوه در بعضوی از کاربردهوا بوهعنووان یوک موضوو منفوی و
محدودکننده مطرح میشوند [ .]7پدیده هانتینگ یا نوسانات فرکوانس
پایین سرعت روتور حول سرعت سونکرون از دیگور معایوب موتورهوای
هیسترزیس بهشمار میآید کوه در پوارهای از مواقوع اتفواق مویافتود و
مدتزمان نسبتاً طوالنی برای میراشدن آن نیاز است [.]1
موتورهای هیسترزیس نیوز هماننود اکثور ماشوینهوا از نقطوهنظور
سوواختار کلوی بووه دو رووروه موتورهووای اسووتوانهای و موتورهووای تخووت
(دیسکی) دستهبندی میشوند .در مرجع [ ]1مزایا و معایوب هریوک از
ساختارهای استوانهای و تخت به تفصویل بیوان شوده اسوت .بسوته بوه
جهووت عبووور شووار مغناطیسوی در موواده هیسوترزیس روتووور مویتوووان
موتورهای هیسوترزیس اسوتوانهای را بوه دو روروه شوارمحیطی و شوار
شعاعی دستهبندی کرد .همچنوین ،ایون موتورهوا بور اسوا موقعیوت
قرارریری روتور نسبت به استاتور به دو دسوته روتوور داخلوی و روتوور
خارجی یوا معکوو قابول تقسویمبنودی هسوتند .سواخت موتورهوای
هیسترزیس استوانهای بهصورت شارمحیطی اقتصوادیتور اسوت و نوو
معکو این موتورها نیز میتواند ممان اینرسی باالتری فراهم کند کوه
در برخی از کاربردها از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این مقاله بوه
مدلسازی موتور هیسترزیس استوانهای معکو شوارمحیطی پرداختوه
میشود.
تاکنون مراجع متعوددی بوه مودلسوازی موتورهوای هیسوترزیس
استوانهای در شرایط عملکرد حالت دائمی پرداختهاند کوه بوه برخوی از
مهمترین آنها اشاره میشود .در [ ]4با استفاده از روش جابوهجوایی و
کار مجازی ،رابطهای کلی برای محاسبه رشتاور لحظهای ایجادشوده در
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ماشینهای هیسترزیس ارائه شده است .البته ،استفاده از این رابطه نیاز
به آراهی از توزیع دقیق میدان مغناطیسوی در مواده هیسوترزیس دارد
که بهکارریری آن را پیچیوده مویکنود .مراجوع [ ]3 ، 1بوا اسوتفاده از
تقریب متوازیاالضال مشخصه هیسترزیس به اسوتخرا مودار معوادل
الکتریکی حالت دائمی بورای موتورهوای هیسوترزیس اسوتوانه ای شوار
شعاعی و شارمحیطی پرداختوهانود .همچنوین ،در [ ]62بوا اسوتفاده از
تقریب بیضوی مشخصه هیسترزیس یک مودار معوادل الکتریکوی کلوی
برای تحلیل عملکرد حالت دائمی موتور هیسترزیس اسوتوانهای در هور
دو شرایط آسنکرون و سنکرون ارائه شده است .در مراجع مذکور از یک
سری فرضیات سادهکننده استفاده شده است که میتوانود دقوت نتوایج
مدلسازی را تحتتأثیر قرار دهد .همچنوین ،روشهوای تحلیلوی ارائوه
شده در مقاالت ،عموماً به استخرا مدار معادلی با عناصور ثابوت بورای
موتور هیسترزیس ختم شده اند .در این مقاالت الگوریتمی بورای نحووه
بهکارریری مدار معادل هنگامیکه پارامترهای آن وابسته به ورودیها و
نقطه کار میباشند ،ارائه نشده است .بنابراین استفاده از مدار معادل در
این مقاالت به شرایطی محدود شده است که پارامترهوا ثابوت و ورودی
مشخص باشند .تجربیات ما نشان میدهند که چنین مدلسوازی دقوت
کافی را در اغلب موارد ندارند .در [ ]66بوا اسوتفاده از تقریوب بیضووی
مشخصه هیسترزیس و بهکمک حل تحلیلی معادالت ماکسوول ،توزیوع
میدان در بخش های مختلف موتور هیسترزیس استوانه ای شوارمحیطی
به دست آمده است .اررچه دقت روش بهکاررفته در این مرجوع نسوبت
به کارهای رذشته بیشتر است ،اما این روش بوه اسوتخرا یوک مودار
معادل الکتریکی منجر نشده است .طبق بررسیهای انجا شده توسوط
نویسندران مقاله پیشرو ،به نظر میرسد در بین مراجع موجود به زبان
انگلیسی بحث مدلسازی موتورهای هیسترزیس بوهکموک روش اجوزاء
محدود برای اولین بار در [ ]62مطرح شوده اسوت .بوههرحوال در ایون
مقاله یک موتور ترکیبی هیسترزیس -رلوکتانس از نو شار شوعاعی در
نظر ررفته شده است و فقط نحوه محاسوبه رشوتاور رلوکتانسوی ارائوه
شده است و متأسفانه هیچرونه توضیحی در مورد الگوریتم مدلسوازی
پدیده هیسترزیس و محاسبه رشوتاور هیسوترزیس ارائوه نشوده اسوت.
مراجع [ ]63-61با استفاده از مدلهایی بر پایوه مودل پریسوا پدیوده
هیسترزیس به مدلسازی اجزاء محدود موتوور هیسوترزیس اسوتوانهای
شارمحیطی پرداختهاند .با توجوه بوه ایون نکتوه کوه مودلسوازیهوای
ارائهشده در ایون مقواالت از نوو حالوت دائموی و در شورایط حوداکثر
رشتاور هستند ،استفاده از مدلهای پیچیده و زمانبور پریسوا تقریبواً
توجیهی ندارد .همچنین ،بهنظر می رسد در الگوریتم هوای مودلسوازی
این مقاالت به تعیین محل حداکثر شدن مغنواطیسشووندری در مواده
هیسترزیس روتور توجهی نشده است .بهعالوه ،خروجی این الگوریتمها
فقط شامل مشخصه رشوتاور -جریوان ماشوین هیسوترزیس اسوت و از
سایر مشخصههای عملکردی مهم دیگر غفلت شده اسوت .مرجوع []61
یک مدل اجزاء محدود حالت دائموی بورای محاسوبه رشوتاور حوداکثر
موتور هیسترزیس استوانهای ارائه کرده است که در آن برای مدلسازی
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پدیده هیسترزیس از یک تنسور نفوذپذیری بوا عناصور ثابوت اسوتفاده
شده است که این کار میتواند خطای قابولتووجهی بوه هموراه داشوته
باشد .به این نکته باید اشواره کورد کوه رفتوار موتورهوای هیسوترزیس
استوانهای در شرایط راهاندازی و یا در رژیم عملکرد آسنکرون بهکموک
روش اجزاء محدود در مراجعی نظیر [ ]61 ، 64موردمطالعه قرار ررفته
است .موتورهای هیسترزیس نو تخت نیز موردبررسی و تحلیل مراجع
قرار ررفتهاند که در ادامه به بررسی اجموالی برخوی از آنهوا پرداختوه
میشود .در مرجوع [ ]63حول معادلوه الپوال در دسوتگاه مختصوات
کارتزین دوبعدی برای یافتن توزیع میودان مغناطیسوی در بخوشهوای
مختلف موتور هیسترزیس تخت تکاستاتوره -تکروتووره شوارمحیطی
با هسته استاتور شویاردار ارائوه شوده اسوت و بوا اسوتفاده از آن رابطوه
جریان-رشتاور موتور نیز به دست آموده اسوت .در [ ]22روشوی بورای
استخرا رابطه جریان -رشتاور این موتور بهکمک تحلیل اجزاء محدود
معرفی شده است .تأثیر تغییرات فاصوله هووایی بور روی عملکورد ایون
موتور در [ ]26موردمطالعه قرار ررفته است .مرجع [ ]22نشان میدهد
که چگونه میتوان با اتصال یک الیه مسی با انودازه مناسوب بوه سوط
دیسک هیسترزیس ،رشوتاور راهانودازی ایون موتوور را افوزایش داد .در
[ ]23یک موتور هیسترزیس با هسته اسوتاتور شویادار کوه بوه صوورت
ترکیب وی از موتورهووای هیسووترزیس تخووت و اسووتوانهای شووارمحیطی
میباشد معرفی شده است.
پیش از ارائه روش مدلسوازی اجوزاء محودود ،یوک روش تحلیلوی
برای مدلسازی موتور هیسترزیس استوانهای معکوو شوارمحیطی در
بخش دو مقاله تشری می شود .بخش سو به معرفی الگوریتم جدیود
مدلسازی این موتور با استفاده از روش اجوزاء محودود اختصواا داده
شده است .نتوایج حاصول از پیوادهسوازی ایون دو روش مودلسوازی و
مقایسه آنها برای یک موتور نمونه در بخش چهار ارائه میرردد.
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 )1شدت میدان و چگالی شوار در فاصوله هووایی فقوط دارای مؤلفوه
شعاعی و در رینگ هیسترزیس فقط دارای مؤلفه محیطی است.
 )1هارمونیک های مرتبه باالی توزیع میدان در رینگ هیسترزیس بوا
فوور حلقووههووای هیسووترزیس بووا مجموعووهای از بیضوویهووای
متحدالمرکز چشمپوشی میشوند.
 )4اثر دندانهها و شیارهای استاتور با اعمال ضریب کوارتر و محاسوبه
فاصله هوایی مؤثر منظور میشود.
 )1نفوذپذیری مغناطیسی هسته استاتور ابتدا بینهایت فر شوده و
سپس افت نیروی محرکه مغناطیسی در آهن استاتور بوا محاسوبه
یک ضریب در محاسبه راکتانس مغناطیسکننده منظور میشود.
شکل  6سط مقطع و همچنین نمای رسترده ماشین هیسترزیس
استوانهای معکو شارمحیطی را نشان میدهد که ابعاد اساسی ماشین
در این شکل مشخص شدهاند.
با توجه به فر  6میتوان چگوالی جریوان در واحود زاویوه حوول
محیط استاتور ( J Sکوه توابعی از زموان نیوز اسوت) را بوهصوورت زیور
محاسبه کرد:

(الف)

 -2مدلسازی تحلیلی موتور در شرایط عملکرد حالت دائمی
در این بخوش مودل تحلیلوی موتوور هیسوترزیس اسوتوانهای معکوو
شارمحیطی با بهکارریری قوانون موداری آمپور و قوانون القوای فوارادی
بهدست میآید .این مدل برای هر فاز از موتور هیسوترزیس یوک مودار
معادل ارائه میدهد که پارامترهای این مدار معادل بوا توجوه بوه ابعواد
ماشین ،مشخصات مواد بهکاررفته در آن و ولتاژ اعموالی قابولمحاسوبه
هستند.
در ابتدا یک سری فرضیات بهصورت زیر در نظر ررفته میشوند:
 )6یک مجموعه جریوانهوای سوهفواز متعوادل در سویمپیچویهوای
توزیعشده سینوسی سهفاز استاتور جاری است.
 )2تغییرات مقاومت سیمپیچیهای استاتور ناچیز است.
 )3موتور در سرعت سنکرون و در حداکثر رشتاور خود کار میکند.
 )7توزیع میدان مغناطیسی در سرتاسر رینگ هیسترزیس وابسته بوه
موقعیت شعاعی و محوری نقاط مختلف رینگ نیست.

Serial no. 81

( )
شکل  :1الف) سطح مقطع ماشين هيسترزيس استوانهای معکوس
شارمحيطی ،ب) نمای گسترده ماشين هيسترزيس استوانهای معکوس
شارمحيطی

()6


)  sin(e t  se



 2 I S

 a

 m  N
J (se , t )    S
s
 2  p

که در آن  a ، I s ، p ، N s ، m ، t ، seو  eبه ترتیب عبوارتانود
از زاویه الکتریکی حول محیط استاتور (از مبدأ محور فواز '  ،) ' aزموان،
تعداد فازها ،تعداد دور سویمپیچوی سینوسوی معوادل هور فواز ،تعوداد
قطبها ،مقدار مؤثر جریان تحریک هور فواز ،تعوداد مسویرهای مووازی
جریان هر فاز و فرکانس زاویهای جریان هر فاز.
با اعمال قانون مداری آمپر به مسیر دیفرانسیلی نشاندادهشوده در
شکل  -6معادله زیر نتیجه میشود:
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) dH (
g se
()2
d
se
که در آن  g ، H r ، Ravgو  H gبه ترتیب عبارتاند از شعا متوسوط

مدلسازی عملکرد حالت دائمی موتور . . .
 m  N s  2 I s 

 
 2  p  a 

2
J ( , t )   R H ( )  g
s se
p avg r se

رینگ هیسترزیس ،شدت میودان مغناطیسوی در رینوگ هیسوترزیس،
طول مؤثر فاصله هوایی و شدت میودان مغناطیسوی در فاصوله هووایی.
الز به ذکر است که ارتباط بین طول واقعی فاصله هوایی  g actو طول
مؤثر آن بهصورت زیر است:
() 3
g  KC g act
که در این معادله  K Cضریب کارتر نامیده میشود که به شکل و ابعواد
شیار وابسته است و نحوه محاسبه آن بورای انووا شویارها در [ ]27بوه
تفصیل ارائه شده است .با استفاده از اصل پیوستگی شار میتوان میوان
چگالی شار مغناطیسی رینگ هیسترزیس  Brو چگالی شار در فاصوله
هوایی  Bgرابطه زیر را برقرار کرد:
) p t r dBr (t , se
2 Rg
dse

() 4

Bg (t , se ) 

که در آن  t rو  Rgبه ترتیب ضوخامت شوعاعی رینوگ هیسوترزیس و
شعا متوسط فاصله هووایی مویباشوند .بوا توجوه بوه تقریوب بیضووی
مشخصههای هیسترزیس میتوان توزیع مؤلفههای محیطی چگالی شار
مغناطیسی و شدت میدان مغناطیسی رینگ هیسترزیس را بوهصوورت
زیر در نظر ررفت:
() 5

) Br (t , s )  Bm cos(et  se  0

() 9

2

()6

Bm
) cos(et  se    
0


پارامترهووای  و  بووه ترتیووب نفوذپووذیری مغناطیسووی رینووگ
هیسترزیس و زاویه تأخیر هیسترزیس آن هستند کوه توابعی از انودازه
شوودت می ودان مغناطیس وی م ویباشووند و از تقری وب بیضوووی مشخصووه
هیسترزیس بهدست میآیند.
با قرار دادن روابط ( )1( ،)7( ،)6و ( )1در معادلوه ( ،)2رابطوه زیور
بهدست میآید:

() 7

 m  N s  2 I s 
) sin(et  se
  
 2  p  a 
2B R
  m avg cos(et  se  0   ) 
p
g p tr Bm
) cos(et  se  0
20 Rg

با استفاده از ( )7میتووان زاویوه  0و دامنوه چگوالی شوار  Bmرا
بهصورت زیر محاسبه نمود:

2a

که در آن  Leطول محوری ماشین است .طبوق قوانون القوای فوارادی
ولتاژ تحریک القایی در فاز '  ' aبرابر است با:
d
 e N s Le tr Bm
()00
ef  a 
) cos(et  0
dt
2a
با استفاده از معادله ( )7میتوان جریان تحریک فاز '  ، ' aیعنی ، ie
را به دو مؤلفه  igو  ihتجزیه کرد بهطوریکه:
ga tr Bm p 2

) cos(et  0 
0 Rg mNs
2

()01



() 8
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4aRavg Bm

ig 

) cos(et  0   
()03
m  Ns
2
به کمک روابط ( )01( ،)00و ( )03میتوان راکتانس مغنواطیسکننوده
 X gو امپدانس هیسترزیس  Z hرا بهصورت زیر تعریف کرد:
ˆ
m 0 N s2 Le Rg  e
1 Ef

K r Iˆg
2K r g a 2 p 2

()04
()05

ih 

Xg 

Eˆ f m   e Le tr N s2 
Zh 

    Rh  jX h
2
8 Ravg a 2
Iˆh

ضریب  K rبیانگر افزایش جریان مغناطیسکننده ماشین به دلیل افت
نیروی محرکه مغناطیسی در هسته استاتور است.
با توجه به روابط بهدستآمده می توان یک مدار معوادل الکتریکوی
برای هر فاز از ماشین هیسوترزیس اسوتوانهای شوارمحیطی بوهصوورت
نشاندادهشده در شکل  2در نظر ررفت .در این شکل پارامترهوای ، Rc
 X ls ، Rsو  X leبه ترتیب عبارتاند از مقاوموت معوادل تلفوات آهون
استاتور ،مقاومت اهمی سیمپیچ ،راکتانس پراکنودری کول سویمپویچ و
راکتانس پراکندری شار سیمپیچ انتهوایی .ازآنجاکوه جزئیوات محاسوبه
پارامترهای مذکور از حوصله این بحث خار است ،لذا نحوه انجا ایون
محاسبات به مراجع [ ]27و [ ]21ارجا داده میشود .متذکر مویشوود
که با توجه به [ ،]21مطوابق شوکل  2راکتوانس پراکنودری سویمپویچ
انتهایی از راکتانس پراکندری کل برای حصول نتایج دقیقتر جدا شوده
است Êa .در مدار معادل شکل  2ولتاژ فاصله هوایی نامیده میشوود و
با رابطه زیر به ̂ Eو ˆ Iمرتبط میشود:
f

 2 Ravg
g p tr

cos 
2  0 Rg
 p
0  tan1 
2 Ravg

sin 

p


 g p tr

 20 Rg


با داشتن توزیع چگالی شار فاصله هوایی از رابطه ( ،)4شار پیوندی
فاز ' ' aبهصورت زیر بهدست میآید:
N s Le tr Bm
()01
a 
) sin(et  0

H r (t , s )  H m cos(et  se     ) 
0


2

  2 Ravg 
gt R
 
  2 r avg cos
  p 
0 Rg


Bm 

()06

e

Eˆ a  Eˆ f  j ( X ls  X le ) Iˆe

بسیاری از مقاالت بوه وابسوتگی شودید پارامترهوای مودار معوادل
ماشین هیسترزیس به نقطه کار بهخصوا به سط ولتاژ تغذیوه اشواره
نکردهاند درصورتیکه این چشمپوشی در موواردی مویتوانود بوه نتوایج
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غیرواقعی منجر شود .این تغییورات شودید بعضوی از پارامترهوای مودار
معادل به دلیل وابستگی ایون عناصور بوه پارامترهوای تقریوب بیضووی
مشخصه هیسترزیس (  و  ) است که خود تووابعی از چگوالی شوار
روتور و درنتیجه ولتاژ ترمینال می باشد .بوه بیوان دیگور ،طبوق روابوط
تحلیل وی ( )8تووا ( Ê )06و ˆ Iدر موودار معووادل شووکل  2توووابعی از
a

e

پارامترهای مشخصه هیسوترزیس رینوگ روتوور (  و  ) هسوتند و
ازآنجاکه خود این پارامترها توابعی از ˆ Vهستند Ê ،و ˆ Iنیز توابعی
t

a

e

از  Vˆtخواهند بود کوه ایون موضوو تحلیول مودار معوادل شوکل  2را
پیچیده میکند.

شکل  :2مدار معادل مستخرج از مدلسازی تحليلی برای هر فاز موتور
هيسترزيس استوانهای معکوس شارمحيطی در شرايط عملکرد حالت
دائمی

مدلسازی عملکرد حالت دائمی موتور . . .

شکل  2در شکل  3ارائه شده است .روند کلوی ایون الگووریتم بوه ایون
صورت است که به ازای یک ولتاژ ترمینال ورودی مشخص ،یوک حلقوه
هیسترزیس اولیه انتخا میشود و با اسوتفاده از روابوط تحلیلوی ارائوه
شده در ابتدای این بخش مقادیر عناصر مدار معادل و همچنین جریوان
تحریک محاسبه میشووند .سوپس بوا انتخوا فوازور جریوان تحریوک
بهعنوان فازور مبنا ،مدار معادل شکل  2تحلیل شوده و درنتیجوه ولتواژ
ترمینال به ازای این حلقه هیسترزیس محاسبه میشود.
چنانچه اخوتالف نسوبی انودازه هوای ولتاژهوای ترمینوال ورودی و
محاسبه شده از یک مقدار حداکثر خطوای مجواز کومتور باشود ،حلقوه
هیسترزیس انتخا شوده هموان حلقوه کواری موتوور در ولتواژ ورودی
موردنظر است و در غیر این صوورت حلقوه هیسوترزیس انتخوا شوده
آنقدر تغییر داده میشود تا اخوتالف نسوبی ولتاژهوا از مقودار حوداکثر
خطای مجاز کمتر شود.

 -3مدلسازی عملکرد حالت دائمی به روش اجزاء محدود
در مدلسازی تحلیلی موتور هیسترزیس بوا اسوتفاده از قوانون موداری
آمپر و قانون القای فارادی و با در نظر ررفتن چند فر سوادهکننوده،
روابطی برای محاسبه ولتاژ القایی ̂ Eو جریان تحریوک ˆ Iبوهدسوت
a

e

میآید.

شکل  :3فلوچارت الگوريتم پيشنهادی مدلسازی تحليلی موتور
هيسترزيس استوانهای معکوس شارمحيطی برای شرايط عملکرد
حالت دائمی

با توجه به عد وجود روابط تحلیلی برای برقراری ارتباط بوین 
و  با  ، Vˆtنارزیر باید از یوک روش تکوراری بورای یوافتن  Êaو Iˆe
بهصورت توابعی از  Vˆtو درنتیجه تحلیول مودار معوادل شوکل  2و بوه
دست آوردن مشخصههای عملکردی مختلف موتور استفاده نمود.
الگوریتم پیشنهادی این مقاله برای تحلیل رفتار حالت دائمی موتور
هیسترزیس استوانهای معکو شارمحیطی با اسوتفاده از مودار معوادل

Serial no. 81

بهمنظور افزایش دقت نتایج مدلسوازی مویتووان  Êaو  Iˆeرا بوا
استفاده از مدل اجزاء محدود محاسبه کرد .در این صورت مدار معوادل
هر فاز موتور هیسترزیس استوانهای معکوس شارمحیطی بررای شررایط
عملکرد حالت دائمی مطابق شکل  7خواهد شد.
الزم به ذکر است که نر افزارهوای اجوزاء محودود رایوج از قبیول
 Maxwell ،JMAGو  Fluxنمیتوانند بوا فور مشوخص بوودن ولتواژ
تغذیه ماشین ،بوا جسوتجو در فضوای حلقوههوای هیسوترزیس ،حلقوه
هیسترزیس عملکردی متناظر با آن ولتواژ را شناسوایی کننود .درواقوع
برای پیادهسازی حلقه هیسترزیس با این نر افزارهوا مویتووان جریوان
ورودی و اطالعات حلقه هیسترزیس مشخصی را به آن معرفی کرد .بور
اسا این اطالعات ،نر افوزار توزیوع چگوالی شوار ماشوین را محاسوبه
م ویکنوود .برخ وی از نوور افزارهووای اجووزاء محوودود قابلی وت اتصووال بووه
نر افزارهای دیگر را دارند و بعضی از آنها محیط برنامهنویسی خوبی را
برای کاربر فراهم مینمایند .در این صورت این امکوان وجوود دارد کوه
بعضی اهداف خاا را بوا تودوین روش و الگووریتم مناسوب در محویط
نر افزار اجرا نمود .با این توصیف در مقاله حاضر به دلیل قابلیت بواالی
نر افزار  Comsolنسبت به دیگر نر افزارهای اجزاء محودود و متوداول
بودن و قابلیتهای ویژه محیط  Matlabبوهویوژه توانواییهوای تحلیول
رذرای آن از تزویج این دو نر افزار استفاده شوده اسوت .البتوه الز بوه
ذکر است کوه بورای اهودافی ماننود مودلسوازیهوای تحلیلوی موتوور
هیسترزیس و یا طراحی ماشین شاید نیواز چنودانی بوه چنوین توزویج
نر افزارها بوا زموان اجورای طووالنی وجوود نداشوته باشود .معمووالً در
روشهای مدلسازی و یا طراحی مرسو که متکی بور روابوط تحلیلوی
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مویباشووند بووا تعیووین حلقووه هیسووترزیس نووامی بوورای ماشوین ،کلیوه
پارامترهای آن از طریق روابط تحلیلوی قابول دسوتیابی هسوتند .علوت
اصلی تزویج نر افزارها نیازمندی تحلیولهوای عوددی دقیوق و نواتوانی
نر افزارهای اجزاء محدود در پیادهسازی دقیق حلقههوای هیسوترزیس
میباشند.
نکته مهم دیگر آن است که بهمنظور کواهش زموان محاسوبات در
این مقاله از مدل اجزاء محودود دوبعودی موتوور هیسوترزیس اسوتفاده
میشود.

شکل  :4مدار معادل هر فاز موتور هيسترزيس استوانهای معکوس
شارمحيطی در شرايط عملکرد حالت دائمی که در آن  Iˆeو  Êaاز
مدل اجزاء محدود موتور بهدست میآيند

بنابراین ،به جز راکتانس پراکندری سیمپیچهای انتهایی  X leسایر
مؤلفههای پراکندری شار در درون مودل اجوزاء محودود موتوور نهفتوه
هستند و در مدار معادل شکل  7ظاهر نمویشووند .پارامترهوای  RCو

مدلسازی عملکرد حالت دائمی موتور . . .

محاسبه شده و جریان تحریک انتخابی به مودل اجوزاء محودود ،مقودار
حداکثر مؤلفه محیطی شدت میدان در رینگ هیسترزیس از مدل اجزاء
محدود به دست میآید .چنانچه اخوتالف نسوبی دامنوه شودت میودان
متناظر با حلقه انتخابی و دامنه شدت میدان بهدستآمده از مدل اجزاء
محدود از یک مقدار حداکثر خطای مجاز کمتر باشد ،جریوان تحریوک
انتخا شده همان جریان تحریک کاری موتور بوه ازای حلقوه انتخوابی
موردنظر است و در غیر این صورت جریوان تحریوک آنقودر تغییور داده
میشود تا اختالف نسبی مقادیر حداکثر شدت میدان از مقدار حوداکثر
خطای مجاز کمتر شود .پوس از تعیوین جریوان تحریوک ،موو اصولی
تغییرات شار پیوندی هر فاز به ازای یک دوره تناو الکتریکی از مودل
اجزاء محدود محاسبه میشود و درنتیجه ولتاژ فاصله هووایی موتوور در
حلقه انتخابی نیز به دست میآید .با داشتن ولتاژ فاصله هوایی و جریان
تحریک ،و با در نظر ررفتن فازور جریان تحریک بهعنووان فوازور مبنوا،
ولتاژ ترمینال به ازای حلقه انتخا شده از مدار معادل شکل  7محاسبه
میشود .چنانچه اختالف نسبی اندازههای ولتاژهوای ترمینوال ورودی و
محاسبهشده از یک مقدار حوداکثر خطوای مجواز کومتور باشود ،حلقوه
هیسترزیس انتخا شوده هموان حلقوه کواری موتوور در ولتواژ ورودی
موردنظر است و در غیر این صورت حلقه هیسترزیس انتخا شده آنقدر
تغییر داده میشود تا اختالف نسبی ولتاژهوا از مقودار حوداکثر خطوای
مجاز کمتر شود.

 Rsهمانند مدل تحلیلی به ترتیب بیانگر مقاومت معوادل تلفوات آهون
استاتور و مقاومت اهمی سیمپیچ هستند.
در مدار معوادل شوکل  7نیوز جریوان تحریوک ˆ Iو ولتواژ فاصوله
e

هوایی  Êaتوابعی از پارامترهای مشخصه هیسترزیس رینگ روتور ( 
و  ) هستند ،ضمن آنکه  Êaخود بوه نحووی بوه  Iˆeوابسوته اسوت.
همچنین با توجه به وابستگی حلقوه هیسوترزیس و پارامترهوای آن بوه
ولتاژ ترمینال Iˆ ،و ̂ Eتوابعی از ˆ Vخواهنود بوود و بوه دلیول عود
e

a

t

وجود روابط تحلیلی برای بیان این وابستگیها باید از روشهای تکراری
برای تحلیل مدار معادل شکل  7استفاده کرد .از طرف دیگور ،بورخالف
روش تحلیلووی ،در موودلسووازی اجووزاء محوودود بووه ازای یووک حلقووه
هیسترزیس دلخواه امکان محاسوبه ˆ Iو ̂ Eاز روابوط ریاضوی وجوود
e

a

ندارد و باید ارتباط ایون دو کمیوت بوا حلقوه هیسوترزیس را از طریوق
محاسبات اجزاء محدود برقرار کرد که برقراری این ارتباط خود نیازمند
بهرهریری از یک روش تکراری دیگر خواهد بود.
الگوریتم پیشنهادی این مقاله برای مدلسازی اجزاء محدود موتوور
هیسترزیس استوانهای معکو شارمحیطی در شورایط عملکورد حالوت
دائمی با استفاده از مدار معادل شکل  ،7در شکل  1ارائوه شوده اسوت.
روند کلی پیادهسازی این الگوریتم به این صورت است که به ازای یوک
ولتاژ ورودی مشوخص یوک حلقوه هیسوترزیس اولیوه در نظور ررفتوه
موویشوووود .بوووا اسوووتفاده از ایوون حلقوووه توزیووع مؤلفوووه محیطو وی
مغناطیس شوندری در رینگ هیسترزیس محاسبه می شود .سپس یوک
جریان تحریک اولیه انتخا میشود .با اعمال توزیع مغناطیسشوندری

Serial no. 81

شکل  :5فلوچارت الگوريتم پيشنهادی مدلسازی اجزاء محدود موتور
هيسترزيس استوانهای معکوس شارمحيطی برای شرايط عملکرد
حالت دائمی
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 -4نتایج شبیهسازی

جدول  :1اطالعات طراحی موتور هيسترزيس استوانهای معکوس

از شکل  4و شکل  1مشاهده میشود که برای هر دو مدل تحلیلی
و اجزاء محدود ،با افزایش ولتاژ ورودی مقادیر حوداکثر چگوالی شوار و
حداکثر شدت میدان نیز افزایش موییابود .همچنوین اخوتالف مقوادیر
پیشبینیشده توسط هر دو مدل اجزاء محودود و تحلیلوی بوهویوژه در
ولتاژهای پایین ناچیز است.
2.5

2

1.5

1

0.5

3.5

4

3

2.5

0.5

4

x 10

(الف)

4

x 10

نا

مقدار

فرکانس نامی

2.5

ولتاژ خط ورودی

 27ولت

تعداد شیارهای استاتور

27

3

2

1.5

1

تعداد قطبها

2

تعداد کالفهای هر فاز

1

تعداد دور سیم در هر کالف

12

شعا داخلی استاتور

 2/1میلیمتر

0.5

3.5

4

3

4

شعا خارجی استاتور

 3میلیمتر

ضخامت دیسک هیسترزیس

2

1

0
0

)Maximum Magnetic Field Intensity (A/m

x 10

 2/3میلیمتر

2.5

1.5

0.5

) Hysteresis Loop Area (J/m

تعداد فازها

3
 722هرتز

( )
200

ضخامت یوغ استاتور

 2/1میلیمتر

ارتفا دندانه استاتور

 7میلیمتر

180
160
140
120
100

دندانه استاتور

 2/121میلیمتر

دهانه شیار

 2/1میلیمتر

اتصال سیمپیچی استاتور

ستاره

نو سیمپیچی

دوطبقه روی هم

را سیمپیچی

دو شیار کوتاه شده

80
60
40
20
3.5

4

3

2.5

1.5

2

0.5

1

0
0

)Maximum Magnetic Field Intensity (A/m

4

x 10

( )

45
40
35

تحليلی و اجزاء محدود موتور هيسترزيس استوانهای معکوس

30

شارمحيطی تحتمطالعه

25

مقدار

مقاومت اهمی هر فاز در فرکانس نامی

 41/11اهم

راکتانس پراکندری کل هر فاز در فرکانس نامی

 3/61اهم

راکتانس پراکندری سیمپیچهای انتهایی هر فاز در فرکانس نامی

 3/11اهم

مقاومت معادل تلفات آهن هر فاز در ولتاژ و فرکانس نامی

 1212اهم

ارتباط بین ولتواژ ورودی بوا حوداکثر چگوالی شوار مغناطیسوی در
رینگ هیسترزیس در شکل  4به نموایش درآموده اسوت .شوکل  1نیوز
نحوووه تغییوورات مقوودار حووداکثر شوودت میوودان مغناطیسووی در رینووگ
هیسترزیس را با افزایش ولتاژ نشان میدهد.

Serial no. 81

20
15
10

)Hysteresis Delay Angle (Deg

جدول  :2برخی از پارامترهای الکتريکی موردنياز در مدلسازیهای

نا

Relative Permeability

طول فاصله هوایی

 2/1میلیمتر

عر

1.5

0
0

)Maximum Magnetic Field Intensity (A/m

شارمحيطی تحت مطالعه

عر

2

1

)Maximum Magnetic Flux Density (T

بهمنظور پیادهسازی الگوریتمهای مدلسازی تحلیلوی و اجوزاء محودود
ارائهشده در بخشهای قبل ،یک نمونه موتوور هیسوترزیس اسوتوانهای
معکو شارمحیطی انتخا شوده اسوت کوه اطالعوات طراحوی آن در
جدول  6و سایر مشخصوات آن در جودول  2داده شوده اسوت .رینوگ
هیسترزیس این موتور از آلیاژ  Fe-Cr-Ni-Mo-Cساخته شده است کوه
پس از یک عملیات حرارتی ویژه ،مشخصات حلقههای هیسوترزیس آن
بهصوورت نشواندادهشوده در شوکل  1در آموده اسوت .مشخصوههوای
عملکردی موتور نمونه با پیادهسازی الگوریتمهای مودلسوازی بوه ازای
ولتاژهای خط ورودی بین  62تا  72ولت به دست آموده اسوت کوه در
ادامه ارائه میشوند.

مدلسازی عملکرد حالت دائمی موتور . . .

5
3.5

4
4

x 10

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
0

)Maximum Magnetic Field Intensity (A/m

(د)
شکل  :6مشخصات حلقههای هيسترزيس ماده سازنده رينگ هيسترزيس
موتور تحتمطالعه برحسب حداکثر شدت ميدان مغناطيسی حلقه؛ الف)
حداکثر چگالی شار مغناطيسی حلقه ،ب) مساحت حلقه ،ج) نفوذپذيری
مغناطيس نسبی حلقه ،د) زاويه تأخير هيسترزيس حلقه
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0.8
0.6
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FE
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0
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0.25

0.2

)Input Current (A

1

)Maximum Flux Density in Hysteresis Ring (T

1.6

مدلسازی عملکرد حالت دائمی موتور . . .

0.15

0.1

0.05

Analitical
FE
30

35

40

25

20

0
10

15

)Terminal Line Voltage (V

)Terminal Line Voltage (V

شکل  :7نتايج مدلسازیهای تحليلی و اجزاء محدود برای حداکثر

شکل  :9نتايج مدلسازیهای تحليلی و اجزاء محدود برای تغييرات

مؤلفه محيطی چگالی شار مغناطيسی در رينگ هيسترزيس به ازای

جريان ورودی به موتور برحسب ولتاژ خط ترمينال

ولتاژهای مختلف

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

Analitical
FE
40

500
35

30

25

20

15

0
10

)Maximum Field Intensity in Hysteresis Ring (T

5500

)Terminal Line Voltage (V

شکل  :8نتايج مدلسازیهای تحليلی و اجزاء محدود برای حداکثر
مؤلفه محيطی شدت ميدان مغناطيسی در رينگ هيسترزيس به ازای
ولتاژهای مختلف

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

Power Factor

Serial no. 81

1

0.3
0.2

Analitical
FE

0.1
35

40

30

25

20

0
10

15

)Terminal Line Voltage (V

شکل  :11نتايج مدلسازیهای تحليلی و اجزاء محدود برای تغييرات
ضريب توان موتور برحسب ولتاژ خط ترمينال
-3

x 10

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

Analitical
FE
40

)Electromagnetic Torque (N.m

نحوه تغییرات اندازه جریان ورودی موتور برحسب اندازه ولتاژ خوط
ترمینال برای هر دو مدل در شکل  3نشان داده شده است .ایون شوکل
نیز نشان میدهد که در هر دو مدل با افزایش ولتواژ ترمینوال ،جریوان
موتور افزایش مییابد و در هر نقطه ،بهویوژه در ولتاژهوای بواال ،مقودار
جریان پیشبینیشده توسط مدل اجزاء محدود مقوداری کوچوکتور از
مودل تحلیلوی اسوت .شوکل  62نتوایج تغییورات ضوریب تووان ورودی
برحسب اندازه ولتاژ خط ترمینال برای هر دو مدل تحلیلی و مدل اجزاء
محدود را نمایش میدهد .مشواهده مویشوود کوه بورای هور دو مودل
تحلیلی و اجزاء محدود ،با افزایش ولتواژ ورودی ،ضوریب تووان بوا یوک
شیب کوچک کاهش مییابد .همچنین ،با توجه به این شکل مویتووان
رفت که اختالف ضریب توان پیشبینویشوده توسوط دو مودل بسویار
ناچیز است.
برای هر دو مدل تحلیلی و مدل اجوزاء محودود ،منحنوی تغییورات
رشتاور الکترومغناطیسی ماشین بر حسب ولتاژ خط در شکل  66نشان
داده شده است .این شکل نشان میدهد که برای هر دو مدل تحلیلی و
اجزاء محدود ،با افزایش ولتاژ ورودی انودازه رشوتاور الکترومغناطیسوی
زیاد میشود .این موضو کامالً بدیهی است زیرا با افزایش ولتاژ چگالی
شار حداکثر رینگ هیسترزیس زیادتر و سط حلقوه هیسوترزیس کوه
بیانگر رشتاور ماشین است بزرگتر میشود .همچنین ،رشتاور حاصول
از مدل اجزاء محدود نسبت به مدل تحلیلی اندکی بیشتر است که این
اختالف در ولتاژهای باال نمایانتر است.

شکل  01منحنیهای تغییرات توان ورودی سه فاز موتور برحسوب
ولتاژ خط را برای هر دو مدل نشان داده اسوت .ایون منحنویهوا نشوان
میدهند که با افزایش ولتاژ ترمینوال ،تووان ورودی بوه موتوور افوزایش
مییابود و تطوابق منحنویهوا در ولتاژهوای پوایین عوالی اسوت اموا در
ولتاژهای میانی و باال مقدار توان ورودی پیشبینویشوده توسوط مودل
اجزاء محدود نسبت به مدل تحلیلی اندکی کمتر است.
منحنیهای تغییرات تلفات موتور برحسب اندازه ولتاژ خط ترمینال
در شکل  63برای هر دو مدل نشان داده شودهانود .در شوکل -63الوف
منحنیهای تلفات اهمی سیمپویچهوا و در شوکل  -63منحنویهوای
تلفات هسته استاتور ترسیم شدهاند .از این منحنیها مشاهده مویشوود
که تلفات اهمی و تلفات آهن استاتور ،و درنتیجوه تلفوات کول ،بوا بواال
رفتن ولتاژ افزایش مییابند.

0.1
35

30
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20

15

0
10

)Terminal Line Voltage (V

شکل  :11نتايج مدلسازیهای تحليلی و اجزاء محدود برای تغييرات
گشتاور الکترومغناطيسی برحسب ولتاژ خط ترمينال
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شکل  :12نتايج مدلسازیهای تحليلی و اجزاء محدود برای تغييرات
توان ورودی سهفاز برحسب ولتاژ خط ترمينال

Serial no. 81

بین دو شکل  64و شکل  61حوذف شوود و تغییورات مؤلفوه محیطوی
چگالی شار برحسب مؤلفوه محیطوی شودت میودان مغناطیسوی حوول
رینگ هیسترزیس ترسیم شود ،حلقه هیسترزیس کاری موتور در ولتاژ
نامی بهصورت نشان داده شده در شکل  63به دست میآید.
10
9
8
7
6
5
4

)Copper Loss (W

دارای یک سری نوسوانات پریودیوک نسوبتاً شودید اسوت .اعوجاجوات
موجود روی شکل مو  H عمدتاً به دلیل وجوود شویارهای نیموهبواز

سینوسی خالص است که دلیل اصلی این موضو سینوسی بودن توزیع
مغناطیسشوندری حول رینگ هیسترزیس میباشود .ارور پوارامتر se

3
2
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(الف)
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35
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)Stator Core Loss (W

آن حول رینگ هیسترزیس و در شعا متوسوط رینوگ بوه ازای ولتواژ
نامی ترمینال در شکل  64ترسیم شده است .مشاهده میشود که H 

شعا متوسط رینگ نیز به ازای ولتاژ نامی ترمینال در شکل  61ترسیم
شده اسوت .بورخالف  ، H توابع  Bبرحسوب  seنزدیوک بوه موو

30

20
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15

0
10

)Terminal Line Voltage (V

( )
شکل  :13نتايج مدلسازیهای تحليلی و اجزاء محدود برای تغييرات
تلفات موتور برحسب ولتاژ خط ترمينال؛ الف) تلفات اهمی
سيمپيچهای استاتور ،ب) تلفات هسته استاتور
0.25

0.2

0.15

0.1

Efficiency

همچنین با توجه بوه پوایین بوودن دامنوه چگوالی شوار در هسوته
استاتور کلیه موتورهای هیسترزیس شارمحیطی ،تلفات هسوته اسوتاتور
در برابر تلفات اهمی ناچیز است .با توجه به این شکلها در هر ولتواژی
تلفات اهمی بهدستآمده از مدل اجزاء محدود تا حدودی کمتر از نتایج
مدل تحلیلی است اموا ایون موضوو در موورد تلفوات هسوته بوالعکس
میباشد.
شکل  67تغییرات بازده موتور را برحسب اندازه ولتاژ خط برای هر
دو مدل تحلیلی و مدل اجزاء محدود نشان میدهد .مشواهده مویشوود
که برای هر دو مدل با باال رفتن ولتاژ ،بازده ابتدا افزایش مییابد و پس
از تجربه یک مقدار حداکثر ،روند کاهشی به خود مویریورد .همچنوین
مشاهده میشود که بازده پیشبینیشوده توسوط مودل اجوزاء محودود
نسبت به مدل تحلیلی بزرگتر است.
اکنون مناسب است تا کمی عمیقتور بوه بررسوی نتوایج حاصول از
مدل اجزاء محدود در ولتاژ نامی موتور یعنی  27ولوت پرداختوه شوود.
مشبندی موتور به این صورت انجا شده است که ابتدا یک مش بورای
نیمی از یک را شیار تعریف شده است و برای بقیه ساختار ایون موش
تکرار شده است .این مشبندی در شکل  61نشان داده شوده اسوت .از
این شکل مشخص میشود که هسته استاتور و کالفها با اجزاء مثلثوی
مشبندی شدهاند و برای بقیه بخشها از عناصور چهواروجهی اسوتفاده
شده است .شکل  61توزیع چگالی شار مغناطیسوی و خطووط شوار در
ولتاژ نامی را بهصورت طیوف رنگوی بورای موتوور تحوتمطالعوه نشوان
میدهد .مشاهده میشود که وجود پدیده هیسترزیس باعث شده اسوت
که خطوط شار در حین عبور از فاصله هوایی دچار یوک انحوراف زاویوه
شوند .همانطور که میدانیم همین انحراف شار در فاصله هوایی اسوت
که رشتاور ماشین های الکتریکی را شکل میدهد .همچنین ،بیشترین
چگالی شار مربوط به رینگ هیسترزیس است و چگالی شار در اسوتاتور
بسیار پایین است.
توزیع مؤلفه محیطی شدت میدان مغناطیسوی  H و موو اصولی

استاتور و توزیع سیمپیچی آن میباشد .توزیع مؤلفوه محیطوی چگوالی
شار مغناطیسی  Bو موو اصولی آن حوول رینوگ هیسوترزیس و در
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شکل  :14نتايج مدلسازیهای تحليلی و اجزاء محدود برای تغييرات
بازده برحسب ولتاژ خط ترمينال
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دیگر نیز بهدست آورد که در شکل  22نشان داده شدهانود .هموانطوور
که از این شوکل مشوخص مویشوود ،بوا تغییور ولتواژ ترمینوال ،حلقوه
هیسترزیس و پارامترهای آن تغییر میکنند.
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شکل  :15نحوه مشبندی موتور بر اساس تکرار مش مربوط به نيمی از
يک گام شيار
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شکل  :17مؤلفه محيطی شدت ميدان مغناطيسی  H و موج اصلی آن
حول رينگ هيسترزيس و در شعاع متوسط رينگ در ولتاژ نامی
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شکل  :18مؤلفه محيطی چگالی شار مغناطيسی  Bو موج اصلی آن
حول رينگ هيسترزيس و در شعاع متوسط رينگ در ولتاژ نامی
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شکل  :19حلقه هيسترزيس موتور در ولتاژ نامی

شکل  :16توزيع چگالی شار مغناطيسی و خطوط شار در ولتاژ نامی
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حلقه ترسیمشده بهصورت یکپارچه با در نظور رورفتن توزیوعهوای
واقعی  H و  Bبه دست آمده است و نوسانات  H روی آن بهوضوح
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مشخص است .حلقه ترسیمشده بهصورت خطچین بوا در نظور رورفتن
مو های اصلی  H و  Bبهدست آمده اسوت و کوامالً بیضووی اسوت.
بههرحال ،حلقه بیضوی شکل بهخوبی حلقه واقعی را تقریوب مویزنود.
بهصورت مشابه میتوان حلقههای هیسترزیس بیضوی را برای ولتاژهای
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شکل  :21حلقههای هيسترزيس بيضوی شکل در ولتاژهای مختلف
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 نتیجهگیری-5
موتورهای هیسوترزیس بوه دلیول مشخصوات منحصوربهفورد خوود در
 بوههرحوال بوه دلیول.کاربردهای سورعت بواال جایگواه ویوژهای دارنود
 مدلسازی این موتورها هموواره،پیچیدریهای ذاتی پدیده هیسترزیس
 در ایون مقالوه یوک الگووریتم.بهعنوان یک چالش بزرگ تلقی میشود
تکراری جدید برای مدلسازی موتور هیسترزیس استوانهای با اسوتفاده
 برای پیوادهسوازی ایون الگووریتم از.از تحلیل اجزاء محدود معرفی شد
COMSOL  و نر افزار اجزاء محدودMatlab تزویج محیط برنامهنویسی
 نیازمندی، دالیل اصلی تزویج نر افزارها. استفاده گردیدMultiphysics
تحلیل هوای عوددی دقیوق و نواتوانی نور افزارهوای اجوزاء محودود در
 به نظر نویسوندران مقالوه.پیاده سازی حلقه های هیسترزیس می باشند
حاضر هنگامیکه فقط تحلیل رفتار حالت دائموی ماشوین هیسوترزیس
موردنظر باشد استفاده از مدلسازیهای پیچیده و زمانبور بناشوده بور
مدل پریسا توجیه کافی را ندارد و روش مدلسازی ارائهشده در مقاله
فعلی خواستههای پیشبینی عملکرد حالت دائمی موتور هیسترزیس را
، همچنوین.در یک زمان کوتاهتر و با یک دقوت کوافی ارائوه موینمایود
 یک،بهمنظور فراهم آمدن امکان مقایسه نتایج مدلسازی اجزاء محدود
الگوریتم مدلسازی تکراری دیگر بر پایه روابط تحلیلی نیوز بورای ایون
 از این الگوریتمها برای مودلسوازی عملکورد حالوت.موتور ارائه رردید
دائمی یک موتور هیسترزیس اسوتوانهای معکوو شوارمحیطی نمونوه
، مشخصات عملکردی مهم موتوور ازجملوه جریوان ورودی.استفاده شد
 تلفات آهنوی و بوازده در ولتاژهوای مختلوف، تلفات اهمی،ضریب توان
، همچنوین.ترمینال با استفاده از هر دو روش مدلسازی به دست آمود
توزیع فضایی کمیتهای مختلف میدان مغناطیسی و حلقه هیسترزیس
 نتوایج.کاری موتور بهکموک مودلسوازی اجوزاء محودود ارائوه رردیود
مدلسازی های اجزاء محدود و تحلیلوی بوهصوورت رضوایتبخشوی بوه
 عملکرد موتور را بهخوبی پیشبینی،یکدیگر نزدیک بوده و هر دو روش
.میکنند

سپاسگزاری
در این کار از دادهها و امکانات مرکوز پژوهشوی پویشرانهوای شوناور
 دراینجا الز مویدانویم از.دانشگاه صنعتی شاهرود استفاده شده است
.همه حمایتهای این مرکز کمال تشکر و قدردانی را بهعمل آوریم
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