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  مقدمه

ــم در آنهــا   1موتورهــاي رلوکتانســی ــوعی از موتورهــا هســتند کــه مــواد مغنــاطیس دائ ن
ــه اســت  ــار نرفت ــه ک ــا نا  ب ــه  و گشــتاور ایجــاد شــده در آنه ــل ب ــانس شــی از تمای ــاهش رلوکت ک

در یــک موتــور رلوکتانســی معمــوال روتــور فاقــد ســیم پــیچ و مــواد مغنــاطیس دائــم  . باشــد مــی
ــت  ــابراین اس ــا بن ــین ه ــن ماش ــاختاري ای ــاده داراي س ــیار س ــاوم و ارزان  بس ــتندمق ــن . هس ای
هــا موجــب گشــته تــا ایــن نــوع از موتورهــا در ســالهاي اخیــر بیشــتر مــورد توجــه قــرار  ویژگــی

تـوان آنهـا را در سـه دسـته     باشـند کـه مـی   داراي سـاختارهاي متنـوعی مـی   وتورهـا  این م .گیرند
  .کلی تقسیم نمود

 2موتورهاي رلوکتانسی سنکرون 
 3موتورهاي سوئیچ رلوکتانس 
 4رلوکتانس متغیر ايموتورهاي پله  

ــاي ــو      موتوره ــایی بوده ــاي الق ــابه موتوره ــتاتوري مش ــنکرون داراي اس ــی س رلوکتانس
باشـد   باشـند کـه رلوکتـانس آن نـاهمگون و غیـر یکنواخـت مـی        روتوري با سـاختاري خـاص مـی   

  .گردد و این ناهمگونی در رلوکتانس موجب تولید گشتاور می

ــد      ــده ان ــی ش ــاال معرف ــه در ب ــر ک ــاختار دیگ ــانس   (دو س ــوئیچ رلوکت ــاي س و موتوره
باشـند و تنهـا بــه    در واقــع بـه لحـاظ سـاختار یکســان مـی    ) اي رلوکتـانس متغیـر  موتورهـاي پلـه  

ــه      ــورت جداگان ــه ص ــابع ب ــی من ــان در برخ ــرل و کاربردش ــه  روش کنت ــوط ب ــائل مرب ــل مس دلی
در حـال حاضـر موتورهـاي سـوئیچ رلوکتـانس بـه دلیـل سـادگی سـاختار و          . انـد  بندي شده دسته

اي مناســب بــراي کــاربرد در برخــی  مناســب، بــه عنــوان گزینــه قیمــت مناســب و نیــز عملکــرد
   .شوند صنایع از جمله خودروهاي برقی، در نظر گرفته می

                                                
1Reluctance motors 
2Synchronous reluctance motors (SynRM) 
3Switched reluctance motors (SRM) 
4Variable reluctance stepper motors 
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  فصل اول

  موتورهاي رلوکتانسی سنکرون
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  موتورهاي رلوکتانسی سنکرون-1-1

ي رلوکتانســـی ســـنکرون مزایـــاي موتورهـــاي القـــایی و مغنـــاطیس دائـــم  موتورهـــا
مکـانیکی  اسـتحکام  هماننـد موتورهـاي القـایی     ایـن موتورهـا   .باشـند را بـا هـم دارا مـی    سنکرون

هماننــد موتورهــاي مغنــاطیس  در عــین حــالامــا . کمــی دارنــدهزینــه ســاخت  بــاالیی داشــته و
بــاالتري نســبت بــه و بــازده  چگــالی تـوان کننــد و مــی کـار در ســرعت ســنکرون  دائـم ســنکرون 

ــد   ــایی دارن ــاي الق ــاي       . موتوره ــا موتوره ــایی ی ــاي الق ــبیه موتوره ــا ش ــن موتوره ــتاتور ای اس
روتـور ایـن موتورهـا داراي نـوعی سـاختار       .باشـد پـیچ توزیـع شـده مـی    مغناطیس دائـم بـا سـیم   

ــود        ــور عم ــت مح ــوده و درجه ــانس ب ــرین رلوکت ــت داراي کمت ــک جه ــه در ی ــت ک داراي اس
ــی  ــانس م ــترین رلوکت ــدبیش ــن م   .باش ــه ای ــوط ب ــی مرب ــتراتژي کنترل ــبیه  اس ــتر ش ــا بیش وتوره

ــم   ــاطیس دائ ــاي مغن ــنکرونموتوره ــی س ــاي   م ــوط موتوره ــی مرب ــتراتژي کنترل ــا اس ــد و ب باش
نیـز ضـریب    و چگـالی تـوان   نظیـر مسـائل  برخـی   وجـود  .اسـت سوئیچ رلوکتانس کـامال متفـاوت   

از  موجــب گشــته تــا اســتفاده ،تــر نســبت بــه موتورهــاي مغنــاطیس دائــم ســنکرونتــوان پــایین
کتانسـی سـنکرون چنـدان مناسـب بـراي برخـی صـنایع خـاص نظیـر خودروهــاي          موتورهـاي رلو 
ــه ایــن  پــایین بــودن ضــریب تــوان ایــن نــوع موتورهــا یکــی از معایــب  .برقــی نباشــند مربــوط ب

گــردد تــا حجــم مبــدل الکترونیــک قــدرت مربــوط بــه ایــن موجــب مــیباشــد کــه مــی ســاختار
بایـد افـزایش    1ی رلوکتـانس روتـور  وننـاهمگ بـراي رفـع ایـن مشـکل نسـبت       .موتورها افزایش یابد

هـایی بــا  بـراي ایجـاد یــک روتـور بـا رلوکتـانس غیــر یکنواخـت هسـته را بـه صــورت الیـه         . یابـد 
بـا توجـه بـه تعـداد و آرایـش      . کننـد طراحـی مـی  آرایش خاص بـه صـورت محـوري و یـا عرضـی      

رد، روتـور  گیـ هـا و نیـز تعـداد مـوانعی کـه بـر سـر راه شـار مغناطیسـی قـرار مـی           خاص این الیه
ــدوکتانس ــی  داراي ان ــف م ــات مختل ــاوتی در جه ــاي  متف ــده ــکل . باش ــاختار   1-1درش ــک س ی

باشـد کـه داراي بیشـترین انـدوکتانس در     مربوط به روتـور یـک موتـور سـنکرون رلوکتانسـی مـی      
  .باشندمی qو کمترین اندوکتانس در جهت محور  dجهت محور 

  
  

  ]1[روتور یک موتور رلوکتانسی سنکرونساختار -1-1شکل 
                                                

1Anisotropy of the rotor 
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  ]2[موتورهاي رلوکتانسی سنکرونانواع ساختار روتور در -1 -1-1

  .شود ساخته میزیر  رایج روتور موتورهاي رلوکتانسی سنکرون معموال به سه شکل

 1روتور قطب برجسته ساده(SP) 

 2محورهاي قرار گرفته در راستاي  روتور ناهمگون با ورقه(ALA) 

 3عرض هاي قرار گرفته در روتور ناهمگون با ورقه(TLA) 

الزم به ذکـر اسـت کـه بـراي سـاخت موتورهـاي رلوکتانسـی سـنکرون تقویـت شـده بـا آهنربـا،             
ایــن ســاختارها نشــان  2-1در شــکل .تــوان اســتفاده نمـود  مــی TLAو  ALAتنهـا از دو ســاختار  

  .اند داده شده

  
  رلوکتانسی سنکرون انواع ساختار روتور در موتورهاي-2-1شکل

  ]٣, ١[4رلوکتانسی سنکرون تقویت شده با آهنرباموتورهاي -1-2

در قســمت قبــل بیــان شــد یکــی از مشــکالت موتورهــاي رلوکتانســی   همــان طــور کــه
باشــد کــه موجــب گشــته کــاربرد محــدودي در ســنکرون، پــایین بــودن ضــریب تــوان آنهــا مــی 

هــایی در زمینـه افـزودن مقـدار کمــی مـواد مغناطیسـی دائـم بــه       بررسـی  .صـنایع داشـته باشـند   

                                                
1Simple salient poles rotor 
2Axially laminated anisotropy rotor 
3Transversally laminated anisotropy rotor 
4PM-Assist SynRMs 
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آنهــا صــورت گرفتــه تــوان  روتــور موتورهــاي رلوکتانســی ســنکرون بــه منظــور افــزایش ضــریب 
است و نـوع جدیـدي از موتورهـاي رلوکتانسـی بـه نـام موتورهـاي رلوکتانسـی سـنکرون تقویـت           

سـاختار ایـن موتورهـا تـا حـدي شـبیه بـه موتورهـاي مغنـاطیس          . انـد شده با آهنربا معرفی شـده 
باشـد امـا، مـاده مغناطیسـی بـه کـار رفتـه در        مـی  IPM١با آهنرباهـاي درونـی یـا    سنکرون دائم 

بــا اضــافه کــردن مقــدار مشخصــی مــواد  .اســتآنهــا و نیــز شــار مغناطیســی آنهــا بســیار کمتــر 
تـوان بـدون طراحـی مجـدد اسـتاتور،      مغناطیسی به روتـور موتورهـاي رلوکتانسـی سـنکرون مـی     

دقیـق مـواد مغناطیسـی    بنـابراین بـا اسـتفاده از مقـدار مناسـب و      . به بازده باالتري دسـت یافـت  
ــري از روشو نیــز بهــره ــا عملکــردي مشــابه   گی ــد ت ــا قادرن ــی مناســب، ایــن موتوره هــاي کنترل

-تـر،  ارزان داشـته باشـند بـا ایـن تفـاوت کـه سـاختاري سـاده        (IPM)موتورهاي مغناطیس دائـم  
ـ          تر و مقاوم دك تر خواهند داشت، زیـرا مـاده مغناطیسـی بـه کـار رفتـه در ایـن موتورهـا بسـیار ان

هاي کـه  رل پیشـرفته موتورهـا و نیـز پیشـرفت    هـاي طراحـی و کنتـ   بـا اسـتفاده از روش   .باشـد می
هـاي الکتریکـی صـورت گرفتــه اسـت، ایـن موتورهـا بــه       هـاي سـاخت و تولیـد ماشــین   در زمینـه 

اي بـراي کـاربرد در بسـیاري از صـنایع از جملـه خودروهـاي برقـی در نظـر گرفتـه          عنوان گزینـه 
نـوعی موتـور رلوکتانسـی سـنکرون تقویـت       2ن مثـال شـرکت سوئیسـی بروسـا    بـه عنـوا  . شوندمی

. در خودروهـاي برقـی طراحـی شـده اسـت      شده با آهنربا را معرفـی نمـود کـه بـه منظـور کـاربرد      
  .ساختار روتور این موتورها نشان داده شده است 3-1در شکل

 
  ]1[اتانسی سنکرون تقویت شده با آهنربساختار روتور موتور رلوک-3-1شکل

                                                
1Interior Permanent Magnet 
2Brusa of switzerland 
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ــه در شــکل  ــور ک ــان ط ــده اســت  3-1هم ــا   نشــان داده ش ــن موتوره ــور ای ــاختار روت س
ــع ــن  . باشــدبرســر راه شــار مغناطیســی مــی 1داراي موان ــور ای ــراي بررســی بیشــتر ســاختار روت ب

قسـمتی از روتـور یـک نـوع موتـور رلوکتانسـی سـنکرون تقویـت شـده بـا            4-1موتورها در شـکل 
شــکل یــک مــانع شــار نشــان داده شــده اســت کــه بــه   در ایــن. آهنربــا نشــان داده شــده اســت

از آنجـا کـه ضـریب    . صورت یک شـیار بـوده و یـک آهنربـاي دائمـی درون آن قـرار گرفتـه اسـت        
بنـابراین موانـع شـار کـه بـه صـورت        .سـی هـوا و آهنربـا بـه هـم نزدیـک اسـت       گذردهی مغناطی

ــزرگ   ــک رلوکتــانس ب ــد ایجــاد ی ــه ان ــرار گرفت ــور در مســیر مــدار مغ شــیارهایی ق ناطیســی موت
  .باشدو این به معنی غیریکنواخت شدن رلوکتانس روتور می نمایند می

  

  
  PM-Assist SynRMبخش هاي مختلف در روتور یک-4-1شکل

ــه در  ــار  4-1شــکلهمــان طورک ــع ش ــاشــکاف(نشــان داده شــده اســت موان موجــب ) ه
ــه بخــش مــی ــور ب ــا روت ــهشــوند ت ــه منظــور افــزایش. اي تقســیم گــرددهــاي جداگان ــداري ب  پای

بـه همـین دلیـل    . هـاي جداگانـه بـه هـم متصـل گردنـد      ایـن بخـش  الزم است تـا  روتور مکانیکی 
هـاي جداگانـه روتـور را از لحـاظ     در نزدیکـی فاصـله هـوایی بخـش     2هایی به صـورت ممـاس  تیغه

هـا بـه دلیـل کـم بـودن      در حالـت عملکـرد عـادي ایـن تیغـه     . کنـد مکانیکی به هـم متصـل مـی   
هـاي جداگانـه روتـور از    باشـند و بنـابراین بخـش   اشـباع مغناطیسـی مـی    سطح مقطـع در حالـت  

  .باشندلحاظ مغناطیسی از هم جدا می

هـا تـا   از نقطه نظـر تولیـد گشـتاور الزم اسـت تـا شـار پراکنـدگی مربـوط بـه ایـن میلـه           
ــا ایــن حــال بــه منظــور افــزایش. جــاي ممکــن کوچــک باشــد پایــداري مکــانیکی روتــور ایــن  ب

 .شوندبا ضخامتی در حدود یک میلیمتر ساخته می ها معموال میله

                                                
1Flux barrier 
2Tangential ribs 

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



12 
 

  ]PM-Assist SynRM ]2و  SynRMدر  qو  dتعریف محورهاي -1-2-1

دو مســیر بــراي عبــور شــار     PM-AssistSynRM و SynRMدر ســاختار موتورهــاي  
در جهـت ایـن    dباشـد و محـور    گـذردهی مغناطیسـی مـی    بیشـترین  وجود دارد کـه یکـی داراي  

ــف مــی ــرین مســیر دیگــر داراي . گــردد مســیر تعری و معمــوال گــذردهی مغناطیســی اســت کمت
و محــل قــرار گــرفتن ایــن دو محــور  5-1در شــکل . گــردد در ایــن جهــت تعریــف مــی qمحــور 

  .نشان داده شده است PM-Assist SynRMمختلف یک نیز قسمت هاي 

  
  PM-Assist SynRMقسمت هاي مختلف یک و  d,qهاي محور 5-1شکل 

  

  PM-Assist SynRMو  SynRMتولید گشتاور در-1-2-2

. آید بدست می 1-1باشد که از رابطه تنها گشتاور تولیدي گشتاور رلوکتانسی می SynRMدر یک 
ور رلوکتانسی مقداري گشتاور مغناطیسی نیز تولید عالوه بر گشتا PM-Assist SynRMاما در یک 

  .گردد می

푇 = 푝 휆 푖 − 휆 푖 )1-1     (  
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تنهـا در جهـت    قـرار گرفتـه باشـند و    5-1ماننـد شـکل   با فرض بر این که مـواد مغنـاطیس دائـم   
الزم بـه ذکـر اسـت در     .گـردد  تولید شـار مغناطیسـی نمایـد روابـط بـه صـورت زیـر مـی         qمحور 

ل قبــل روابــط فصــ بایــد از گرفتــه شــوددر جهــت شــار آهنرباهــا در نظــر  dصــورتی کــه محــور 
  .اما جواب نهایی یکسان خواهد شد. استفاده گردد )PMSMروابط حاکم بر موتور (

휆 = 퐿 푖 )1-2     (  

휆 = 퐿 푖 − 휆 )1-3     (  

푇 = 푝 휆 푖 + (퐿 − 퐿 )푖 푖 )1-4     (  

ــور رلوکتانســی خــالص باشــد   شــود کــه برداشــت مــی 4-1از رابطــه در صــورتی کــه موت
휆 = امــا در . شــده و گشــتاور تولیــدي تنهــا ناشــی از اخــتالف رلوکتــانس دو محــور اســت  0

 صورتی کـه موتـور بـا آهنربـا تقویـت شـده باشـد یـک عبـارت دیگـر بـه گشـتاور اضـافه شـده و              
  .دیاب گشتاور موتور افزایش می

شـار را در جهـت   باشـد کـه    مربـوط بـه شـار آهنربـاي دائمـی بـوده و در جهتـی مـی         휆پارامتر 
چـرا کـه   ( گـردد  تضـعیف نمایـد و از ایـن طریـق موجـب افـزایش گشـتاور تولیـدي مـی          qمحور 

اخــتالف بیشــتري بــاهم داشــته باشــند گشــتاور بیشــتري تولیــد مــی   qو  dهرچــه شــار محــور 
ــردد ــکل. )گ ــ 6-1در ش ــاي   نموداره ــت محوره ــدي در جه ــار پیون ــه ش ــوط ب ــان  d,qاي مرب نش

ــت ــی . داده شــده اس ــه م ــور ک ــان ط ــی در   هم ــاي دائم ــیم، آهنرب ،  PM-Assist SynRMبین
 .گشته است d,qموجب افزایش اختالف شار پیوندي بین محورهاي 
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  SynRM  ,  (B):PM AssistSynRM:(A) در  d,qنمودارهاي مربوط به شار پوندي محورهاي - 6-1شکل

  ]PM-Assist SynRM]2و  SynRMنمودار فازوري و ضریب توان در-1-2-3

ــکل ــه  7-1در ش ــه ب ــازوري مربوط ــودار ف ــاختار  نم ــن دو س ــت ای ــده اس ــان داده ش . نش
شـود افـزودن مـواد مغنـاطیس دائـم بـه سـاختار یـک موتـور رلوکتانسـی            همان طور که دیده می

بنـابراین ضـریب   . بـین ولتـاژ و جریـان بسـیار کـاهش یابـد       φسنکرون موجـب گشـته تـا زاویـه     
  .ر صورت وجود مواد مغناطیس دائم به مقدار قابل توجهی بهبود خواهد یافتتوان د
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 Syn RM , (B):PM-Assist RM:(A) نمودار فازوري مربوط به 7-1شکل

طبق این . گردد بیان می 5-1رابطه ضریب توان در یک موتور رلوکتانسی سنکرون به صورت رابطه
موجب بزرگ افزودن ماده مغناطیس دائم . یابد ، ضریب توان افزایش می رابطه با افزایش نسبت 

گردد  بهبود ضریب توان موجب می .یابد و در نتیجه ضریب توان بهبود می گردد می نسبت  شدن
 .تا بازده و چگالی توان و گشتاور موتور افزایش یابد

푃퐹 = 퐶표푠휑 = (퐿푑/퐿푞 − 1)/(퐿푑/퐿푞 + 1) )1-5 (            

  

  ]5, 4[انتخاب تعداد موانع شار-1-2-4

ــی  ــور م ــار در روت ــانع ش ــدین م ــور   چن ــار را درون روت ــت ش ــا جه ــردد ت ــاد گ ــد ایج توان
ــد   ــزایش ده ــانگین را اف ــوده و گشــتاور می ــگ و همســو نم ــ. هماهن ــه اف ــع البت ــداد موان زایش تع

کـه بـراي ایـن نـوع      مشـکل دیگـري   .را افـزایش نخواهـد داد  عدد گشـتاور میـانگین    5تا  4بیش 
هــاي روتــور و ناشــی از واکــنش بــین هارمونیــک 1آیــد، ریپــل گشــتاوربــه وجــود مــیاز موتورهـا  
از ایـن رو  . تـوان ریپـل گشـتاور را کـاهش داد    بـا تغییـر تعـداد موانـع شـار مـی      . باشـد  استاتور می

                                                
1Torque ripple 
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تور و تعـداد  هـاي اسـتا  را بـا توجـه بـه تعـداد قطـب     باید تعداد موانع شار مورد اسـتفاده در روتـور   
هـاي اسـتاتور و تعـداد    رابطـه بـین تعـداد قطـب     ]5[در مرجـع  . ین نمـود شیارهاي اسـتاتور، تعیـ  

  .بیان شده است 6-1رابطه رتموانع شار به صو

퐵 = ± 2 )1-6(          

B  :تعداد موانع شار مغناطیسی  

 Q :تعداد شیارهاي استاتور.  

p   :هاي استاتورتعداد قطب.  

 

ــا الزم     ــوع موتوره ــن ن ــل گشــتاور در ای ــراي کــاهش ریپ ــه اشــاره شــد ب همــان طــور ک
ــردد     ــاب گ ــب انتخ ــی مناس ــار مغناطیس ــع ش ــداد موان ــا تع ــت ت ــی  . اس ــاي رلوکتانس در موتوره

تـوان بـه دلخـواه    وجـود نـدارد و مـی    موانـع شـار  سنکرون هیچ محدودیتی جهت افـزایش تعـداد   
ــداد  ــعتع ــری  موان ــود و بهت ــاد نم ــاب   الزم را ایج ــتاور را انتخ ــل گش ــاهش ریپ ــت ک ــت جه ن حال
ــل محــدودیت    . نمــود ــه دلی ــا ب ــا آهنرب ــت شــده ب ــا در موتورهــاي رلوکتانســی ســنکرون تقوی ام

ــه مینــیمم ضــخامت آهنرباهــاي دائمــی، نمــی  ــوط ب ــوان تعــداد مرب ــع شــارت ــه دلخــواه  موان را ب
ــا، تعــداد    ــراي آهنرب ــه ضــخامت ممکــن ب ــا توجــه ب ــعافــزایش داد و الزم اســت ب الزم درون  موان

  . روتور ایجاد گردند

ــبیه ــده در ش ــام ش ــازي انج ــدود   س ــزا مح ــتفاده از روش اج ــا اس ــع 1ب ــر  ،]3[در مرج اث
افــزایش تعــداد موانــع شــار در روتــور ایــن موتورهــا بــر گشــتاورهاي متوســط و ریپــل گشــتاور،   

 حالـت اول در . انجـام شـده اسـت   سـازي در دوحالـت    ایـن شـبیه  . مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت   
ــور ــم موت ــاي دائ ــدون آهنرب ــه شــده اســت  ) SynRM(ب ــت دوم در و در نظــر گرفت ــورحال ــا  موت ب

ســازي صــورت گرفتــه در نظــر گرفتــه شــده و ســپس شــبیه) PM-Asisst RM(آهنربــاي دائــم 
  .نتایج حاصل از این شبیه سازي نشان داده شده است 10-1و  9-1هاي در شکل .است

  
  .]3[ساختار روتور شبیه سازي شده در مرجع-8-1شکل

                                                
1Finite element method (FEM) 
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ریپل  قرمز -گشتاور متوسط  آبی(زي براي روتور بدون آهنرباي دائمایج حاصل از شبیه سانت-9-1شکل

  )گشتاور 

  
ریپل  قرمز - گشتاور متوسط  آبی(آهنرباي دائم بانتایج حاصل از شبیه سازي براي روتور -10-1شکل

  )گشتاور 

  

شــود کــه گشــتاور متوســط و ریپــل گشــتاور هــر دو در حالــت بــا آهنربــا، مشــاهده مــی
ــی ــزایش م ــداف ــی  . یابن ــار م ــانع ش ــار م ــور داراي داراي چه ــه روت ــالتی ک ــین در ح باشــد، همچن

 وجـود آهنربـاي دائمـی موجـب    . نسبت ریپل گشـتاور بـه گشـتاور متوسـط افـزایش یافتـه اسـت       
ریپـل  گـردد تـا   گـردد و ایـن باعـث مـی    مـی افزایش سهم هارمونیکی روتـور در گشـتاور تولیـدي    

 11-1در شــکل. گــردد، تقویــت گــرددهــاي خاصــی تولیــد مــیگشــتاور کــه توســط هارمونیــک
  .طیف گشتاور و ولتاژ موتور بدون آهنربا و با آهنربا نشان داده شده است
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  )خاکستري(بدون آهنربا  -)سیاه(ولتاژ در دو حالت با آهنربا طیف هارمونیکی گشتاور و -11-1شکل

  

  

  پارامترهاي هندسی موانع شار مغناطیسی-1-2-5

ــز     ــا نی ــاد و مکــان آنه ــا ابع ــع شــار مغناطیســی الزم اســت ت ــداد موان ــین تع پــس از تعی
ــود  ــین ش ــکل   . تعی ــه در ش ــی ک ــاي هندس ــین پارامتره ــن رو تعی ــده   12-1از ای ــان داده ش نش

ــی       ــور روکتانس ــک موت ــا ی ــنکرون و ی ــی س ــور رلوکتانس ــک موت ــور ی ــی روت ــراي طراح ــت، ب اس
  .باشدسنکرون تقویت شده با آهنربا الزم می
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  .با چهار مانع شار مغناطیسی و پارامترهاي هندسی الزم PM-Assist SynRMروتور- 12-1شکل

ــکل ــار م    12-1در ش ــانع ش ــار م ــا چه ــور ب ــک روت ــمتی از ی ــان داده  قس ــی نش غناطیس
ــین شــده   ــن شــکل تعی ــدشــده و برخــی از پارامترهــاي هندســی الزم در ای توصــیف مختصــر  .ان

  .انداین پارامتهاي هندسی در زیر بیان شده

  

Tm :قرار گرفته در راستاي محور ) شکاف(طیسی نضخامت مانع شار مغناd.  

Ts : ضخامت قطعه آهنی قرار گرفته در راستاي محورd. 

Wm : طول مانع شار قرار گرفته در راستاي عمود بر محور.d  

Wb : طول مانع شار قرار گرفته در راستاي موازي با محورq.  

Tb : ضخامت مانع شار مغناطیسی قرار گرفته در راستاي محورq.  

αm :روابط زیر براي این زاویه برقرار است .زاویه نقطه انتهایی مانع شار مغناطیسی.  

훼 =  )1-7(          

훼 = 훼 )1-8(         

Wr :کننده قطعات جداگانه هسته آهنی روتورهاي متصلضخامت تیغه.  
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  2و ضریب برجستگی 1ضریب ایزوالسیون-1-2-6

ــراي طراحــی   ــین ســاختارهاي هندســی متفــاوت ب ــه منظــور مقایســه ب ــاوت ب هــاي متف
گـردد کـه بـه صـورت     تعریـف مـی   کـاري پارامتري بـه نـام ضـریب ایزوالسـیون یـا ضـریب عـایق       

  .گرددبیان می 9-1رابطه 

푘 =    )1 -9(                       

Wins : ضخامت کلی تمام موانع شار  

Wiron : آهنی هسته روتور کلی قسمت هاي ضخامت  

 Kwqو  Kwd. مقــــادیر متفــــاوتی دارد qو dدر جهــــت محورهــــاي  Kwضــــریب 

هـاي آهنـی و   باشـند کـه تعیـین کننـده ابعـاد بخـش      جهت طراحی روتـور مـی  پارامترهاي مهمی 
ایـن پارامترهـا مسـتقیما روي گشـتاور رلوکتانسـی تولیـدي در ایـن        . باشـند موانع شار روتـور مـی  

کـه تعــداد موانـع شــار یکسـانی دارنــد     مشــابهدو سـاختار   ]3[در مرجــع . موتورهـا تــاثیر گذارنـد  
ــی   ــخاول ــت ض ــار یکســان نیس ــع ش ــده  مت موان ــه ش ــر گرفت ــددر نظ ــاختار داراي . ان ــن دو س ای
Kwd ــتند ــاوتی هس ــکل . متف ــور در ش ــن دو روت ــاختار ای ــت  13-1س ــده اس ــان داده ش الزم . نش

  .باشندبه ذکر است که این روتورها  فاقد آهنربا می

  
  Kwda=0.2 ,Kwdb=1.4.  ساختار دو رتور با ضرایب ایزوالسیون متفاوت-13-1شکل

ــه    ــت ک ــر اس ــه ذک ــان  Kwdالزم ب ــور     Kwهم ــت مح ــه در جه ــت ک ــبه  dاس محاس
  . شود محاسبه می qباشد که در جهت محور  می Kwنیز همان  Kwqشود و  می

                                                
1Insulation ratio 
2Saliency ratio 
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روي گشــتاور   Kwdغییــرات اثــر ت ]3[در شــبیه ســازي صــورت گرفتــه در مرجــع     
ــت  ــده اس ــور بررســی ش ــدي موت ــب. تولی ــن ش ــدون   یهای ــا و ب ــا آهنرب ــت ب ــز در دو حال ــازي نی س
ــاي دائمــی انجــام شــده اســت  ــر 14-1در نمــودار شــکل. آهنرب ــر حســب   تغیی ــدازه گشــتاور ب ان

  .نشان داده شده است13-1براي ساختار مربوط به شکل  Kwdتغییر

  
  8-1براي ساختار مربوط به شکل  Kwdتغییر اندازه گشتاور بر حسب تغییر  -14-1شکل

نشــان داده  وقتــی بــه کمــک آهنربــا تقویــت شــده باشــه ســاختار روتــور 15-1شــکلدر 
بـراي هـر دو حالـت بـا      Kwdرات گشـتاور ایـن سـاختار نیـز بـر حسـب تغییـرات        یتغی. شده است

  .رسم شده است 16-1آهنربا و بدون آهنرباي دائمی در شکل

  
Kwda=0.6 ,Kwdb=1  co.  ساختار دو رتور داراي آهنربا با ضرایب ایزوالسیون متفاوت-15-1شکل
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در هر دو  15-1براي ساختار مربوط به شکل  Kwdتغییر اندازه گشتاور بر حسب تغییر  -16-1شکل

 (w/o magnet)و بدون آهنربا  (w magnet)حالت با آهنربا 

موجـب افـزایش    Kwd، افـزایش  کنـیم در نمودارهـاي بـاال مشـاهده مـی    همان طـور کـه   
ــدي   ــط تولی ــتاور متوس ــت گش ــده اس ــاهمگونی    . ش ــزایش ن ــی از اف ــتاور ناش ــزایش گش ــن اف ای

ــور مــی ــت رلوکتانســی خــالص ســازيباشــد کــه در ایــن شــبیهرلوکتــانس روت بیشــترین  در حال
-در ایــن شــبیه(حــد بــاال بــراي ضــریب ایزوالســیون . اســت رخ داده Kwd=1مقــدار گشــتاور در

بـا اشـباع هسـته     .گـردد با توجـه بـه زمـان بـه اشـباع رفـتن هسـته تعیـین مـی         ) Kwd =1سازي
ــانس بخــش    ــین رلوکت ــابراین اخــتالف ب ــه و بن ــزایش یافت ــانس آن اف ــی، رلوکت ــی آهن ــاي آهن ه

ــی      ــاهش م ــور ک ــانس روت ــاهمگونی رلوکت ــه ن ــده و در نتیج ــم ش ــار ک ــع ش ــته و موان ــدهس  .یاب
آهنربــا بـا توجــه بـه اینکــه روتـور زودتــر بــه     همـانطور کــه مشـاهده مــی شـود در حالــت وجـود    

  .کمتري گشتاور ماکزیمم می شود Kwdاشباع می رود در 

تعریف  10-1به صورت رابطه  باشد که می ضریب برجستگیپارامتر دیگر در طراحی این موتورها، 
  .گردد می

휖 =  )1-10(                         
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  ]2[1مانع شاربررسی ساختار روتور با یک -1-3

سـاختارهاي مختلفـی   در این سـاختار روتـور بـا یـک مـانع شـار در نظـر گرفتـه شـده و          
ر سـاختار  هـ . شـود  براي موانع شـار و آهنرباهـا و محـل قـرار گـرفتن آهنربـا در نظـر گرفتـه مـی         

  .گیرند ویژگی هاي خاصی را ایجا خواهد نمود که در ادامه مورد بررسی قرار می

  

  بررسی اثر طول آهنرباي قرار گرفته در قسمت میانی قطب-1-3-1

ــول      ــزایش ط ــرد، اف ــرار گی ــانی قطــب ق ــاي دائمــی در قســمت می ــه آهنرب ــامی ک هنگ
گـردد کـه البتـه جـنس مـاده       مـی ضـریب تـوان   آهنرباي درون شـکاف موجـب افـزایش بـازده و     

ــی     ــوثر م ــور م ــوان موت ــریب ت ــازده و ض ــود ب ــز در بهب ــی نی ــد مغناطیس ــکل . باش دو 17-1در ش
ایـن دو سـاختار بــا    ]2[در مرجـع  .سـاختار بـا طـول آهنرباهـاي متفـاوت نشـان داده شـده اسـت        

مـورد بررسـی قـرار گرفتـه انـد و       NdFeBو دیگـري از نـوع    2دو نوع آهنربا یکـی از نـوع فریـت   
شــود  همــان طــور کــه در جــدول دیــده مــی .انــد نشــان داده شــده 1-1نتــایج حاصــل در جــدول

وزن ماده مغناطیس دائم و نیز قیمـت آن نیـز بیـان شـده اسـت زیـرا عـالوه بـر عملکـرد، هزینـه           
  . باشد و افزایش وزن موتور نیز در طراحی بسیار با اهمیت می

  
  هاي متفاوت ساختار با یک مانع شار و آهنرباي قرار گرفته در قسمت میانی قطب با طول- 17-1شکل

                                                
1One barrier rotor 
2Ferrite 
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  17-1تاثیر تغییر طول آهنربا براي ساختار شکل-1-1جدول

  
  
  هاي جانبی قطب طول آهنرباي قرار گرفته در قسمت بررسی اثر-1-3-2

ــا در بخــش    ــرار دادن آهنرب ــا ق ــل ب ــت قب ــز مشــابه حال ــت نی ــن حال ــانبی  در ای ــاي ج ه
ــب ــوان        قط ــریب ت ــازده و ض ــا، ب ــن آهنرباه ــول ای ــزایش ط ــا و اف ــت  ه ــه اس ــود یافت در . بهب
آزمایش مشابه حالت قبـل انجـام شـده اسـت و نتـایج حاصـل کـامال بـا حالـت قسـمت           ]2[مرجع

شــود کــه قــرار دادن آهنربــا در  ایــن رو چنــین نتیجــه گرفتــه مــی از. کنــد مطابقــت مــی 1-7-1
تغییـري  ) 18-1شـکل (هـا  هـاي جـانبی قطـب    یـا در قسـمت  ) 17-1شـکل (هـا   قسمت میانی قطب

ایـن ســاختار نشـان داده شـده اســت و در     18-1در شـکل . آورد در عملکـر موتـور بـه وجــود نمـی    
در . بررســی قــرار گرفتــه اســت تــاثیر افــزایش طــول آهنربــا در ایــن ســاختار مــورد 2-1جــدول 
ــا در   ]2[هــاي صــورت گرفتــه در مرجــع بررســی ــا آهنرب چنــین بیــان شــده اســت کــه ســاختار ب

گیرنــد از ایــن رو  قــرار مــی 1زدایــی قســمت میــانی قطــب یــا کــف، کمتــر در معــرض مغنــاطیس
  .باشند تر می مناسب

                                                
1Demagnetization 
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  .متفاوت  هایجانبی قطب با طول ساختار با یک مانع شار و آهنرباي قرار گرفته در قسمت- 18-1شکل

  18-1تاثیر تغییر طول آهنربا براي ساختار شکل-2-1جدول

 
 

  فاصله کف شکاف از محور روتور بررسی اثر-1-3-3

ــده  در بررســی هــاي ــا   صــورت گرفتــه مشــخص گردی اســت کــه فاصــله کــف شــکاف ت
موتـور نـدارد و بـازده ثابـت بـاقی خواهـد       و ضـریب تـوان   وتـور هـیچ تـاثیري روي بـازده     محـور ر 

نشـان داده  ایـن سـاختاردر دوحالـت بـا فاصـله کـم و زیـاد از محـور روتـور           19-1 در شـکل . ماند
  .شده است
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با محور روتور) آهنربا(شکافساختار با فواصل متفاوت کف  - 19-1شکل  

 
  )web(فاصله دو مانع شار کنار هم در روتور  بررسی اثر-1-3-4

بـازده   webگـردد کـه بـا افـزایش ضـخامت       مشـاهده مـی  هاي صـورت گرفتـه،    در بررسی
از حـدي بیشـتر گــردد، بـازده کــاهش     webولــی اگـر ضــخامت  . یابـد  و ضـریب تـوان بهبــود مـی   

ــت  ــد یاف ــابراین الزم ا .خواه ــخامت  بن ــا ض ــت ت ــردد    webس ــین گ ــه تعی ــورت بهین ــه ص در  .ب
  .نشان داده شده است متفاوت webدو ساختار با اندازه  20-1 شکل

  
 .متفاوت webساختار با اندازه -20-1شکل
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]2[1مانع شار چند بررسی ساختار روتور با-1-4  

. قسـمت قبـل در ایـن نـوع  سـاختار روتـور داراي چنـد مـانع شـار خواهـد بـود           برخالف 
ــداد    4-2-1در قســمت  ــین تع ــس از تعی ــان شــده اســت پ ــع شــار  بی ــداد موان روش انتخــاب تع

آهنربـا در  تـوان سـاختارهاي متفـاوتی بـا توجـه بـه نحـوه قـرار دادن          موانع شار و ابعـاد آنهـا مـی   
ي ممکـن  برخـی از ایـن سـاختارها    21-1در شـکل . ها و نیـز نـوع آهنرباهـا بـه وجـود آورد      شکاف

  .است براي یک روتور با سه مانع شار، نشان داده شده

  
 V1,V2,V3ساختارهاي  .مانع شار چندساختارهاي ممکن براي یک روتور با  برخی از - 21-1شکل

  .باشند می NdFeBو سایر ساختارها داراي آهنرباي باشند  داراي آهنربا از نوع فریت می

 

بـا بررسـی ایـن جـدول     . ایـن سـاختارها پرداختـه اسـت    عملکـرد  به مقایسـه   3-1جدول 
ــی ــاي   مشــخص م ــه اســتفاده از آهنرب ــردد ک ــاالتر   NdFeBگ ــازده ب ــه ب ــافتن ب موجــب دســت ی

علـت کمتـر   . باشـد  مـی  V5و  V2تنهـا اسـتثنا در ایـن مـورد مربـوط بـه سـاختارهاي        . گـردد  می
ــازده  ــودن ب ــه  V5ب ــبت ب ــت    V2نس ــده اس ــان ش ــایش بی ــین آزم ــی در ح ــته آهن ــباع هس  .اش

باشــد و در مــورد  مـی  V2عملکــرد ایـن ســاختارها در مـورد آهنربــاي فریــت مربـوط بــه    بهتـرین  

                                                
1Multi barrier rotor 
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ــاي  ــاختار    NdFeBآهنرب ــه س ــوط ب ــی V7مرب ــد م ــاختار  . باش ــن دو س ــک از ای ــیچ ی داراي  ه
بسـیار زیـاد نیسـتند بلکـه بـا ایجـاد یـک تـوازن         ) Lqو  Ldیار زیـاد بـین   اختالف بسـ ( ناهمگونی
 .  ماده مغناطیسی و ناهمگونی روتور، عملکرد موتور بهبود یافته است بین مقدار

 

21-1مقایسه عملکرد ساختارهاي نشان داده شده در شکل-3-1جدول  
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 دومفصل 

  موتورهاي سوئیچ رلوکتانس
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البتــه . در نظــر گرفــت تــوان نــوعی موتــور پلــه ايمــیموتورهــاي ســوئیچ رلوکتــانس را 
مهمــی در ســاختمان و روش کنترلــی ایــن موتورهــا وجــود دارد کــه موجــب گشــته  هــاي تفـاوت 

مهمتـــرین . اي دســته بنــدي شــوند   در گـــروه جداگانــه رلوکتــانس  ســوئیچ  تــا موتورهــاي   
اي رلوکتــانس متغیــر وجــود دارد موتــور پلــه هــایی کــه بــین موتــور ســوئیچ رلوکتــانس و تفــاوت

  :عبارتند از

  ــام ــی موتورهــاي ســوئیچ رلوکتــانس داراي گ باشــند و هــاي بســیار بزرگتــري م
 .باشداي میهاي آنها بسیار کمتر از موتورهاي پلهتعداد قطب

 ــاي ــی    موتوره ــرل م ــته کنت ــه بس ــورت حلق ــبه ص ــوئیچ رلوکتانس ــد در س گردن
هـاي مشخصـی بـوده و بـدون اسـتفاده      داراي گـام اي حالی کـه موتورهـاي پلـه   

ــاز در   ــه ب ــه صــورت حلق ــاماز فیــدبک و ب ــرار یکــی از ایــن گ هــاي مشــخص ق
 .گیرند می

ــد    ــز معمــوال فاق ــانس نی ــد ســایر موتورهــاي رلوکتانســی، موتورهــاي ســوئیچ رلوکت مانن
زان و ایــن موضــوع ســبب گشــته تــا ســاختاري ســاده، ار. باشــندآهنربــا در روتــور و اســتاتور مــی

البتـه در برخـی از انـواع ایـن موتورهـا نیـز اسـتفاده از مقـادیر انـدکی مـواد           . محکم داشته باشند
  .شودمغناطیس دائم جهت بهبود گشتاور آنها دیده می

  

  ]7, 6[سوئیچ رلوکتانس وتورهايم-2-1

 dcهـاي موتـور   پـیچ هـاي اسـتاتور شـبیه بـه سـیم     پـیچ در موتور سوئیچ رلوکتـانس سـیم  
گـردد، رلوکتـانس   هـاي اسـتاتور اعمـال مـی    پـیچ هنگامی که تـوان الکتریکـی بـه سـیم    . باشند می

ــور   ــده در موت ــاد ش ــاهش دارد ایج ــه ک ــل ب ــب  . تمای ــدن قط ــتا ش ــا همراس ــه  ب ــور ب ــاي روت ه
ــرین قطــب اســتاتور، رلوکتــانس کــاهش مــی  نزدیــک ــد ت ــا تحریــک پــی. یاب هــاي درپــی قطــبب

بــراي ایــن منظــور از یــک . تــوان بــه یــک گشــتاور رلوکتانســی پایـدار دســت یافــت اسـتاتور مــی 
اي اسـتاتیکی بـراي تحریـک    هـ سنسور الکترونیکی مکان بـراي تعیـین موقعیـت روتـور و سـوئیچ     

  .شودمیفازها استفاده 
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ــاز مــی 1814ایــده اولیــه موتورهــاي ســوئیچ رلوکتــانس بــه ســال   گــردد امــا مــیالدي ب
ــترش ادوات         ــا گس ــر و ب ــه اخی ــد ده ــا در چن ــن موتوره ــدد ای ــراع مج ــی و اخت ــتفاده عمل اس

اســتاتور موتورهــاي ســوئیچ رلوکتــانس داراي روتــور و  .الکترونیــک قــدرت صــورت گرفتــه اســت
ــی  ــوع قطــب برجســته م ــنداز ن ــن رو .باش ــا اصــطالحا  از ای ــاياشــینمرا آنه ــته  ه قطــب برجس

ــور در   .نامنــدمــی 1دوبــل ــه روت در موتورهــاي رلوکتانســی نســبت تعــداد قطــب هــاي اســتاتور ب
ــبت هــاي          ــا نس ــرین آنه ــج ت ــن اســت و رای ــدود ممک ــاص و مح ــت خ ــد حال   6/8و  4/6چن

الزم بـه ذکـر   . باشـد  حیح ایـن حالـت هـا نیـز ممکـن مـی      بدیهی اسـت کـه مضـارب صـ    . باشد می
،  4/6بنـابراین، در حالـت   . دهنـد  پـیچ روبـروي هـم تشـکیل یـک فـاز مـی        است که هر جفت سیم

  . ، چهار فاز روي استاتور خواهیم داشت 6/8سه فاز و در حالت 

  
  فازچهار)cفاز، سه)bدوفاز، )a. ساختار موتور سوئیچ رلوکتانس-1-2شکل

ــاي ــاگونی    موتوره ــاختارهاي گون ــان داراي س ــه کاربردش ــه ب ــا توج ــانس ب ــوئیچ رلوکت س
یـک دسـته بنـدي بـراي ایـن موتورهـا بـر اسـاس ماهیـت حرکـت آنهـا             2-2در شـکل . باشندمی

  .ارائه شده است

  
  بندي انواع موتورهاي سوئیچ رلوکتانس بر اساس ماهیت حرکت آنهادسته-2-2شکل

                                                
1Doubly salient machines 
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  1با مسیر شار کوتاهنس موتور سوئیچ رلوکتا-2-1-1

در  وتــرین نــوع ایــن موتورهــا مــی باشــند رایــج 2موتورهــاي ســوئیچ رلوکتــانس چرخــان
ــدل شــار شــعاعی ــار محــوري 3دو م ــد  4و ش ــرار میگیرن ــورد اســتفاده ق ــوئیچ ماشــین .م هــاي س

  . گردندرلوکتانس شار شعاعی خود به دو دسته تقسیم می

   هـاي روبـرو بـا    در ایـن سـاختار قطـب   : موتور سوئیچ رلوکتانس با سـاختار رایـج
 .دهندهم سري شده و تشکیل یک فاز می

    هـاي کنـار   در ایـن سـاختار قطـب   : موتور سوئیچ رلوکتانس با مسـیر شـار کوتـاه
 . دهندهم با هم سري شده و تشکیل یک فاز می

در سـاختار شـار کوتـاه، الزم نیسـت شـار برگشـتی یـوغ اسـتاتور را دور بزنـد بـه همــین           
سـاختار   3-2در شـکل  .یابـد یر شار کوتـاه شـده و در نتیجـه تلفـات هسـته کـاهش مـی       دلیل مس

از مشـکالتی کـه ایـن     .یک موتور سوئیچ رلوکتانس بـا مسـیر شـار کوتـاه نشـان داده شـده اسـت       
هـاي نامتقـارن   توان بـه بـاال بـودن انـدوکتانس متقابـل و نیـز وارد شـدن کشـش        ساختار دارد می

  . مغناطیسی اشاره نمود

  
  ساختار یک موتور سوئیچ رلوکتانس با مسیر شار کوتاه 3-2کلش

  

  

                                                
1Short flux path machines 
2Rotary switched reluctance motor 
3Radial flux 
4Axial flux 
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  ]8[هاي روتور بیشتر از استاتور موتور سوئیچ رلوکتانس با تعداد قطب-2-1-2

ــداد     ــانس تع ــور ســوئیچ رلوکت ــک موت ــذار در عملکــرد ی ــاثیر گ ــل بســیار ت یکــی از عوام
باشــد کــه از جنبــه هــاي مختلــف بــر عملکــرد ایــن موتورهــا دندانــه هــاي روتــور و اســتاتور مــی

هـاي روتـور بـه اسـتاتور بـراي       همان طور کـه قـبال اشـاره شـد، تعـداد دندانـه      . باشد تاثیرگذار می
ــد داراي نســبت  ــا بای ــن موتوره ــراي ایجــاد    ای ــرایط الزم ب ــا ش ــاي خــاص و مشخصــی باشــد ت ه

ــد   ــود آی ــه وج ــدار ب ــی پای ــتاور رلوکتانس ــا   . گش ــن موتوره ــراي ای ــج ب ــاختارهاي رای ــی از س برخ
  :عبارتند از

 6/2;6/4;6/8;6/14;12/8;18/12;24/16: فازساختار سه 
 8/6;8/10;16/12;24/18;32/24: ساختار چهارفاز 
 10/4;10/6;10/8;10/12: فاز ساختار پنج 
 12/10;12/14;24/20:فاز ساختار شش  

 14/10;14/12;14/16: فاز ساختار هفت  

ــالی        ــر چگ ــایی نظی ــرات در پارامتره ــاد تغییی ــبب ایج ــاختارها س ــن س ــک از ای ــر ی ه
امـا بـه طـور کلـی بـا      . گردنـد  مـی ... انـدازي، بـازده، دامنـه تغییـرات سـرعت و      گشتاور، گشتاور راه

ــدازي      ــتاور راه ان ــین گش ــتاور و همچن ــالی گش ــتاتور، چگ ــور و اس ــاي روت ــداد قطبه ــزایش تع اف
در حـالی کـه کـم بـودن تعـداد      . یابـد  یافت و دامنه تغییـرات سـرعت کـاهش مـی     دافزایش خواه

چگـالی گشـتاور    و سـرعت در اختیـار خواهـد گذاشـت    تـري بـراي کنتـرل     ها گستره وسـیع  قطب
ــین ســه ســاختار از جنبــه دامنــه تغییــرات   1-2در جــدول. دهــد را کــاهش مــی یــک مقایســه ب

همــانطور کــه . هــاي اسـتاتور و روتــور نشــان داده شــده اســت  سـرعت بــا توجــه بــه تعــداد قطــب 
  .تتغییرات سرعت شده اس محدوده کاهشها موجب  بینیم افزایش تعداد قطب می

  مقایسه ناحیه توان ثابت موتورهاي سوئیچ رلوکتانس با توجه به نسبت قطبها -1-2جدول

  

ــاختار ــداد قطــب  در تمــام س ــل، تع ــاي قب ــداد قطــب  ه ــتاتور از تع ــاي اس ــور  ه ــاي روت ه
نـوع دیگـري از سـاختار بـراي موتـور سـوئیچ رلوکتـانس ارئـه         ] 8[امـا در مرجـع  . باشـد  بیشتر می

 (Stator/Rotor)نسبت تعداد قطب هاي روتور به استاتور  تغییرات سرعتگستره 
Up to 7휔 6/4 
Up to 4휔 8/6  
Up to 2휔  24/16  
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ــرخالف حالــت ــور از تعــداد قطــب هــاي پیشــین، تعــداد قطــب شــده اســت کــه ب هــاي  هــاي روت
  .نشان داده شده است 4-2ر شکل این ساختار د. باشد استاتور بیشتر می

  
 rotor/stator=10/6هاي ساختار موتور سوئیچ رلوکتانس با نسبت قطب-4-2شکل

بـــا ســـاختار دیگـــري کـــه داراي نســـبت      4-2ســـاختار شـــکل ] 8[در مرجـــع 
rotor/stator=4/6  نکتـه قابـل توجــه ایـن اســت کـه هــردو      .انــد باشـد بــا هـم مقایســه شـده    مـی

ــی       ــا م ــاي آنه ــط در روتوره ــاوت فق ــوده و تف ــانی ب ــتاتور یکس ــور داراي اس ــد موت ــایج . باش نت
دهـد کـه سـاختار جدیــد     نشـان مـی  ] 8[هـاي صـورت گرفتـه در مرجــع     سـازي و آزمـایش   شـبیه 

ــوجهی کــاه   ــل ت ــه میــزان قاب ــوده و ریپــل گشــتاور آن نیــز ب ــاالتر ب ش داراي چگــالی گشــتاور ب
هـا   غییـري در تعـداد قطـب   عالوه بر این بـه دلیـل اینکـه در ایـن سـاختار هیچگونـه ت      . یافته است

تور صـورت نگرفتـه اسـت، بنـابراین نیـازي بـه طراحـی و اسـتفاده از مبـدل جدیـد           و فازهاي استا
عـالوه بـر سـاختار    . یابـد  تري نبوده و در نتیجه هزینـه تولیـد ایـن موتورهـا کـاهش مـی       و پیچیده
هــاي بیشــتر روتــور نســب بــه  شــده، انــوع دیگــري از ایــن نــوع ســاختار بــا تعــداد قطــبمعرفــی 

سـاختار دیگـري بـا چهـار فـاز و نسـبت تعـداد        ] 8[باشـند کـه در مرجـع    استاتور قابل طراحی می
ــب  ــت  rotor/stator=14/8قط ــده اس ــی ش ــکل . معرف ــاختار در ش ــن س ــده  5-2ای ــان داده ش نش

  .  است

  
 rotor/stator=14/8با نسبت چهار فاز ساختار موتور سوئیچ رلوکتانس -5-2شکل
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ــکل ــدول 6-2 در ش ــایش  2-2و ج ــل از آزم ــایج حاص ــاختار    نت ــه روي دو س ــورت گرفت ــاي ص ه
  .اند نمونه با هم مقایسه شده

  
 6/4و 6/10مقایسه نتایج حاصل از آزمایش هاي مربوط به دو ساختار - 6-2شکل

 6/4و 6/10صل از آزمایش هاي مربوط به دو ساختار مقایسه نتایج حا-2-2لجدو
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  رلوکتانس شار محورموتور سوئیچ-2-1-3

ایـن موتورهـا بـراي مـواقعی     . باشـد در این موتورهـا مسـیر شـار همراسـتا بـا محـور مـی       
که طـول موتـور اهمیـت بـاالیی دارد و بـه موتورهـایی بـا طـول کـم و گشـتاور بـاال نیـاز داریـم              

سـاختار یـک    7-2در شـکل  .هـاي تهویـه هـوا و خودروهـاي برقـی     ماننـد فـن  باشـد،   مناسب مـی 
  .موتور سوئیچ رلوکتانس شار محور نشان داده شده است

  
  ساختار یک موتور سوئیچ رلوکتانس شار محور 7-2شکل

  موتور سوئیچ رلوکتانس تکفاز-2-1-4

تولیــد و موتورهــاي ســوئیچ رلوکتــانس تکفــاز بــه دلیــل ســاختار بســیار ســاده و هزینــه  
باشـد  هـاي بـاال مـی    نگهداري اندکشان، براي کاربرد در مـواردي کـه نیـاز بـه عملکـرد در سـرعت      

ــی  ــب . باشــند بســیار مناســب م ــه قط ــالتی ک ــی  در ح ــتا م ــتاتور همراس ــور و اس ــاي روت ــوند  ه ش
گــردد و روتــور بــه وســیله انــرژي جنبشــی   هــاي اســتاتور قطــع مــی تحریــک مربــوط بــه قطــب
هــاي روتــور و اســتاتور از  هنگــامی قطــب. دهــد رکــت خــود ادامــه مــیذخیــره شــده در آن بــه ح
هـاي روتـور دوبـاره وصـل شـده و یـک گشـتاور        پـیچ   تحریـک سـیم   دراستاي یکدیگر خارج شـدن 

مشـکل اصـلی ایـن سـاختار ایـن اسـت کـه در صـورتی         . کنـد الکترومغناطیسی به روتور وارد مـی 
ــور در لحظــه راه ــه روت ــه ک ــوقعیتی باشــد ک ــدازي در م ــا همراســتا هســتند، گشــتاور  قطــب ان ه

ایـن مشـکل بـا قـرار دادن یــک     . انـدازي ایجـاد نشـده و موتـور قـادر بـه حرکـت نخواهـد بـود          راه
هـا در حالـت ایســتا   آهنربـاي دائـم روي اسـتاتور بـه منظـور جلــوگیري از همراسـتا شـدن قطـب        

ــاالیی  هــا داراي ریپــل گشــتاور و نــویز آکوســتیکی ایــن ماشــین. گــرددتــا حــدي برطــرف مــی ب
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از ایـن رو بـراي کـاربرد در تجهیزاتـی کـه حساسـیت زیـادي بـه ریپـل گشـتاور ندارنـد،            . هستند
  .این ساختار نشان داده شده است 8-2در شکل. باشندمناسب می

  
  ساختارموتور سوئیچ رلوکتانس تکفاز-8-2شکل

  1خطی موتور سوئیچ رلوکتانس-2-1-5

ــا ایــن  ســاختاري موتورهــاي ســوئیچ رلوکتــانس خطــی  ــواع معمــولی داشــته ب مشــابه ان
 .تفاوت که روتور و اسـتاتور آنهـا بریـده و بـاز شـده اسـت و بـه صـورت یـک خـط درآمـده اسـت            

ــی  ــه م ــواردي ک ــی از م ــا    یک ــی و متروه ــاي برق ــرد، قطاره ــره ب ــا به ــوع موتوره ــن ن ــوان از ای ت
  .باشد می

  
  موتور سوئیچ رلوکتانس خطیساختار-9-2شکل

                                                
1Linear switched reluctance motor (LSRM) 
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  ور سوئیچ رلوکتانساصول عملکرد موت-2-1-6

روابـــط ابتـــدایی  گشـــتاور تولیـــدي در ایـــن موتورهـــا بـــه ســـادگی و بـــا اســـتفاده 
در یـک موتـور رلوکتانسـی دوار روابـط بـه صـورت زیـر        . باشـد الکترومکانیکی قابـل محاسـبه مـی   

  .گردندبیان می

훥푤 = 푇 .훥휃 )2-1(        

훥푤 = 훥푤′       )2-2(    

ه داهــاي هســته رخ نــدالکترومغنــاطیس، اگــر اشــباع در هــیچ یــک از قســمتبــر اســاس تئــوري 
  .گردد بیان می 3-2، انرژي در هر موقعیتی که روتور قرار گرفته باشد توسط رابطه باشد

푤′ = 퐿(푖,휃). 푖 )2-3(        

L(i,θ)  :اندوکتانس استاتور  

i :ن استاتورجریا  

  .آیدبدست می 4-2 گشتاور الکترومغناطیسی تولیدي توسط رابطه

푇 = = = ( , ) . )2-4(                

 

  
  نمودار تغییرات رلوکتانس و گشتاور یک موتور سوئیچ رلوکتانس بر حسب موقعیت روتور-10-2شکل
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  مدار معادل موتور سوئیچ رلوکتانس-2-1-7

یــک موتــور ســوئیچ رلوکتــانس بــا توجــه بــه روابــط قســمت قبــل و اینکــه انــدوکتانس  
، بنــابراین )بــه دلیــل اشــباع( باشــد تــابع جریــان و موقعیــت روتــور بــوده و عمــال غیرخطــی مــی 

در ایـن قسـمت بـا صـرف     . باشـد  ارائه یک مدار معادل ساده براي ایـن نـوع موتورهـا ممکـن نمـی     
شـده   رائـه نظر از اندوکتانس متقابل بـین فازهـا یـک مـدار معـادل تقریبـی بـراي ایـن موتورهـا ا         

  . است

푉 = 푅 푖 + ( , )  )2-6(            

휆 = 퐿(푖,휃). 푖 )2-7(         

푉 = 푅 푖 + ( ( , ) ) = 푅 푖 + 퐿(휃, 푖) 푑푖

푑푡
+ 푖

푑휃

푑푡

( , ) )2-8(        

  = 푅 푖 + 퐿(휃, 푖) 푑푖

푑푡
+

( , )휔 푖 

푒 = ( , )휔 푖 = 퐾 휔 푖 )2-9(              

  .باشدبه صورت زیر میموتور سوئیچ رلوکتانس بنابراین مدار معادل 

  
  مدار معادل موتور سوئیچ رلوکتانس- 11-2شکل

  یک ماشین سوئیچ رلوکتانس ژنراتوريعملکر -2-1-8

اصــول کلــی و اســتراتژي ایــن . باشــد عملکــرد حالــت ژنراتــوري انــدکی پیجیــده تــر مــی
موتـور و مبـدل بـه کـار     . بیـان شـده اسـت    ]9[مد عملکرد ماشـین سـوئیچ رلوکتـانس در مرجـع     

  . است نشان داده شده 12-2رفته در این روش در شکل
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  قطب8/12 –ژنراتور سوئیچ رلوکتانس سه فاز ساختار مربوط به عملکرد یک- 12-2شکل

براي بررسـی عملکـرد ژنراتـور فـرض بـر ایـن اسـت کـه روتـور ژنراتـور توسـط گشـتاور             
در ایـن شـرایط زمـانی را    . خارجی در حال چـرخش در جهـت خـالف عقربـه هـاي سـاعت باشـد       

باشــند و قطــب هــاي  A1,A3روبــروي قطــب هــاي  ’1,1ه قطــب هــاي گیــریم کــ در نظــر مــی
ــاي  ’3,3 ــروي قطــب ه ــاي   A2,A4روب ــد ه ــت . بســته باشــند S1,S2باشــند و کلی ــن حال در ای

در ایـن  . شـود  اندوکتانس ماکزیمم اسـت و شـار معناطیسـی توسـط بـاتري در هسـته ایجـاد مـی        
شرایط گشتاور مکـانیکی خـارج موجـب چـرخش روتـور شـده و قطـب هـاي نـام بـرده را از هـم            

موتـور   ،طبـق نظریـه مینـیمم رلوکتـانس    . گـردد  مـی  رلوکتـانس کنـد و موجـب افـزایش     جدا مـی 
ــ ــتاور       تمای ــت گش ــالف جه ــتاوري در خ ــن رو گش ــنمم دارد از ای ــانس می ــظ رلوکت ــه حف ل ب

ــی  ــاد م ــانیکی ایج ــی در      مک ــرژي مغناطیس ــورت ان ــه ص ــانیکی ب ــرژي مک ــه ان ــد و در نتیج کن
 S1,S2زمـانی کـه روتـور بـه زاویـه خاصـی رسـید، کلیـدهاي         . شـود  پیچ استاتور ذخیـره مـی   سیم

شـود و انـرژي در    بـه سـمت بـاتري سـرازیر مـی      شوند و جریان توسـط دیودهـاي هرزگـرد    باز می
  .کند باتري ذخیره می

  

  هاي سوئیچینگ فازهاي موتور سوئیچ رلوکتانسروش-2-1-9

بایــد بــه  در قســمت هــاي قبــل بیــان شــد کــه فازهــاي یــک موتــور ســوئیچ رلوکتــانس 
در ادامــه . در آنهــا تولیــد گــردد تــا گشــتاور الکترومغناطیســی درپــی تحریــک شــوند صــورت پــی
  .هاي تحریک رایج در این موتورها بیان شده استبرخی روش
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ــه بــه صــورت پــی هــا فازهــاروش در ایــن :1ســوئیچینگ ســاده تــوالی روش درپــی ب
در  .گـردد گردنـد و در هـر زمـان تنهـا یکـی از فازهـا تحریـک مـی        صورت جداگانـه تحریـک مـی   

ــانس نشــان داده    13-2شــکل  ــوئیچ رلوکت ــور س ــراي موت ــدزنی ب ــن روش کلی ــا  .شــده اســتای ب
مشــکل اصــلی ایــن . تــوان جهــت چــرخش روتــور را تغییــر دادتغییــر تــوالی تحریــک فازهــا مــی

ــداري آن مــی ،روش تحریــک ــا  . باشــدناپای ــاد و یــا در هنگــام افــزایش ســرعت و ی در بارهــاي زی
هـا از دسـت رفتـه و روتـور در یـک زاویـه اشـتباه قـرار         کاهش سرعت، ممکن اسـت یکـی از گـام   

موتــور بــه جــاي حرکــت در جهــت قبلــی بــه   ایــن احتمــال وجــود دارد کــهتیجــه و در ن بگیــرد
  .صورت معکوس حرکت نماید

ــه  ایــن روش:2ســوئیچینگ بهبــود یافتــه تــوالی روش ــداري بیشــتري نســبت ب پای
ایـن روش کلیــدزنی بــراي موتـور ســوئیچ رلوکتــانس نشــان داده    14-2شــکل . حالـت قبلــی دارد 

تحریـک شـده اسـت، بعـد از مـدتی       Aطبـق شـکل در ایـن روش در حـالتی کـه فـاز        .شده است
باشــند روتــور در در حــالتی کــه هــر دو فــاز داراي تحریــک مــی. گــرددنیــز تحریــک مــی Bفــاز 

، روتـور بـه حرکـت     Aبـا بـدون انـرژي شـدن فـاز       .گیـرد قـرار مـی   A,Bموقعیتی بـین فازهـاي   
،  BCهـاي بعـدي   بـه همـین ترتیـب تـوالی     .گیـرد مـی  قـرار  Bخود ادامه داده و در راسـتاي فـاز   

C  ،CA  وA ــام . باشــدمــی ــداد گ ــل وجــود تع ــه دلی ــن روش ب ــداري در در ای هــاي بیشــتر، ناپای
ــی ســرعت ــاالتري رخ م ــاي ب ــا و باره ــده ــر   . ده ــداري کمت ــان ناپای ــال امک ــل عم ــین دلی ــه هم ب

ــی ــاموش و     .باشــد م ــان خ ــودن زم ــر ب ــی دارد، براب ــا روش قبل ــن روش ب ــه ای ــري ک ــاوت دیگ تف
زمـان روشـن بـودن     تباشـد کـه در حالـت قبـل نسـب     مـی ) در موتور سـه فـاز  (روشن بودن فازها 

  .بود 2:1به خاموش بودن فازها 

  
  روش توالی سوئیچینگ ساده -13-2شکل 

  
                                                

1Simple sequence switching 
2Improved sequence switching 
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  روش توالی سوئیچینگ بهبود یافته - 14-2شکل

موتـــور روشـــی دیگـــر بـــراي بهبـــود عملکـــرد  ایـــن روش،: 1دوقطبـــی تحریـــک
ســه وضــعیت  ســیم پــیچ مــی توانــد در روش دو قطبــی، جریــان .باشــد رلوکتــانس مــیئــیچســو

در حـالی در تحریـک تـک قطبـی جریـان صـفر و یـا مثبـت          شـته باشـد  مثبت، منفی و صفر را دا
ر ســوئیچ رلوکتــانس بــا معمــوال در جــایی مناســب اســت کــه موتــواســتفاده از ایــن روش . اســت

موجـب بهبـود چگــالی گشـتاور و کـاهش ریپــل     آهنربـا تقویـت شـده باشــد کـه در ایـن صــورت      
ــا اســتفاده از ایــن روش مســیرهایی کــه شــار در هســته طــی   . گشــتاور خواهــد شــد از طرفــی ب

تواند کوتاه تر شـود کـه موجـب افـزایش قابـل توجـه بـازده و گشـتاور موتـور خواهـد            کند می می
ــاه اســتف(شــد  ــک دوقطبــی روش 15-2در شــکل ). اده از ســاختار مســیر شــار کوت و روش  تحری

  .اند نشان داده شده )روش رایج(2قطبی تحریک تک

  
  دو قطبی(b)تک قطبی   (a)روش هاي کلیدزنی  -15-2شکل 

                                                
1Bipolar excitation 
2Unipolar excitation 
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  ]1DSPMM]10هايموتور -2-2

ــت   ــل مزی ــه دلی ــانس ب ــوئیچ رلوکت ــاي س ــی  موتوره ــه دارا م ــی ک ــاي خاص ــند، در  ه باش
هــا داراي  امــا از طرفــی ایــن ماشــین. انــد صــنایع بــودهاز هــاي اخیــر مــورد توجــه بســیاري  ســال
تــوان بــه چگــالی پــایین تــوان و گشــتاور،  باشــند کــه از جملــه آنهــا مــی نیــز مــی  ن عیــبچنــدی

بـه   .، نـویز آکوسـتیکی و تلفـات مربـوط بـه جریـان تحریـک اشـاره نمـود         یپیچیدگی روش کنترل
ــال  ــل در س ــین دلی ــر هم ــاي اخی ــالش ه ــم در    ت ــاطیس دائ ــواد مغن ــتفاده از م ــت اس ــایی جه ه

ــورت گرف  ــانس ص ــوئیچ رلوکت ــاي س ــتموتوره ــه اس ــاختار   . ت ــا س ــته ت ــب گش ــل موج ــن عم ای
ــام   ــه ن ــا ب ــدي از موتوره ــا     DSPMMجدی ــرد و ســاختمان یکســانی ب ــه عملک ــد ک ــه وجــود آی ب

ــم در     ــاطیس دائ ــواد مغن ــداري م ــال داراي مق ــین ح ــانس دارد و در ع ــوئیچ رلوکت ــاي س موتوره
ــه DSPMMدر بســیاري از مراجــع موتورهــاي  .باشــد اســتاتور مــی ــر مجموع ــه عنــوان زی اي از  ب

امـا بـه دلیـل یکسـان بـودن آنهـا بـه لحـاظ         . شـوند  موتورهاي مغناطیس دائم در نظر گرفتـه مـی  
موتورهــاي ســوئیچ ســاختار روتــور و اســتاتور و نیــز عملکــرد، در برخــی از مراجــع تحــت عنــوان 

برخـی از ایــن  در ایـن بخـش   . انـد  مـورد بررســی قـرار گرفتـه    رلوکتـانس تقویـت شـده بـا آهنربـا     
د بررسـی قـرار خواهنـد گرفـت و اصـول عملکـرد آنهـا و برخـی از مزایـا و معایـب           ساختارها مـور 

  .آنها که در مراجع عنوان شده،  بیان خواهد شد

  :عبارتند از اند که در مراجع معرفی شده ترین این ساختارها برخی از مهم

  با شار یک طرفه يتقویت شده با آهنرباموتورهاي 
 2تعویض شار موتورهاي 
 3شار معکوس شونده موتورهاي با 
 4موتورهاي با تحریک هایبرید 

  

  ]11[موتورهاي تقویت شده با آهنرباي با شار یک طرفه -2-2-1

ــور ایــن ــین ماشــین هــاي ســاختار نــوع موت ــن  .باشــد مــی DSPMMي رایــج در ب در ای
ــر گشــتاور     ــور قطــب برجســته هســتند گشــتاور مغناطیســی ب ــه اســتاتور و رت ــا اینک ــا ب موتوره

                                                
1Doubly salient permanent magnet 
2Flux switching motors 
3Flux reversal motors 
4Hybrid exited 
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چـرا کـه    .کنـد و در نتیجـه شـاهد گشـتاور دندانـه اي زیـادي نخـواهیم بـود         رلوکتانسی غلبه می
ســی آهنربــا مشــابه بــا هواســت بــا وجــود آهنربــا در مســیر شــار از آنجــا کــه نفوذپــذیري مغناطی

ــاهش       ــا ک ــه ه ــتایی دندان ــر همراس ــتایی و غی ــت همراس ــور در دو حال ــانس موت ــتالف رلوکت اخ
کـه بـا چـرخش روتـور تغییـرات       همچنـین از آنجـا  . یافته و گشتاور رلوکتانسی کـاهش مـی یابـد   

ایـن  چگـالی گشـتاور    کنـد  شار پیوندي در هر یـک از کویـل هـا تنهـا در یـک جهـت تغییـر مـی        
ــا ــه  س ــک دوجهت ــاختارهاي تحری ــا س ــه ب ــایین ختار در مقایس ــتپ ــاختار . اس ــن س ــوع از ای دو ن

ایـن   aنسـبت بـه سـاختار    bتنهـا مزیـت سـاختار    .نشـان داده شـده اسـت    16-2در شکلموتورها 
ــود   ــاالتر خواهــد ب  .اســت کــه مقــدار مــاده مغناطیســی بیشــتر بــوده و در نتیجــه چگــالی شــار ب

ــوغ خطــی  a ســاختار ــاي ی ــا آهنرب ــاي  b و ســاختار 1را اصــطالحا ســاختار ب ــا آهنرب را ســاختار ب
  .نامند می 2یوغ خمیده

  
  تقویت شده با آهنرباي با شار یک طرفه DSPMMدونوع موتور -16-2شکل

  ]11-13[(Flux Switching)تعویض شار موتورهاي -2- 2-2

ــی        ــته مغناطیس ــه هس ــا و دو الی ــک آهنرب ــتاتور از ی ــه اس ــر دندان ــاختار ه ــن س در ای
 ســاختار نشــان داده شــده اســت، 17-2در شــکلهمــان طــور کــه  .مجــاور تشــکیل شــده اســت

باشـد کـه توسـط دو آهنربـاي مجـاور       مـی شـکل   Uاستاتور بـه صـورت بخـش هـاي جداگانـه و      
در . نشــان داده شــده اســت 18-2عملکــرد ایــن موتورهــا در شــکلاصــول . گــردد مــیســاندویچ 

                                                
1Yoke linear magnet 
2Yoke curved magnet 
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کنـار هـم   شکل یک سلول یـا واحـد تشـکیل ایـن نـوع موتورهـا نشـان داده شـده اسـت و از          این 
  .آید ها یک موتور کامل به وجود می قرار گرفتن تعدادي از این سلول

  
  (Flux Switching) تعویض شارساختار یک موتور -17-2شکل

 

 Flux Switching Motorاصول عملکرد یک - 18-2شکل

ــه شــکل  ــه ب ــا توج ــت  18-2ب ــدي    aدر حال ــار تولی ــا ش ــا ب ــدي توســط آهنرب ــار تولی ش
و بنـابراین گشـتاور زیـادي تولیـد      نماینـد  مـی  و یکـدیگر را تقویـت  جهـت هسـتند    هـم پـیچ   سیم

حاصـل مـی    bبـا حرکـت روتـور بـه سـمت راسـت و جابجـا شـدن دندانـه هـا حالـت            . می گردد
سـط آهنربـا   شـار تولیـدي تو  با عـوض کـردن جهـت جریـان سـیم پـیچ بـازهم         b در حالت .شود

ــا  بنــابراین .کننــد یــت مــیو یکــدیگر را تقو پــیچ هــم جهــت مــی گردنــد و ســیم تغییــر جهــت ب
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جهــت چــرخش روتــور بــه در هــا، یــک گشــتاور پایــدار  پــی جهــت جریــان در ســیم پــیچ در پــی
چنــد ســاختار دیگــر مربــوط بــه ایــن موتورهــا نشــان داده   19-2در شــکل  .وجــود خواهــد آمــد

  .شده است

 

  ]Flux Switching Motor ]14-17برخی ساختارهاي  - 2-19

  ]Flux reversal)(]10 ,11 موتورهاي با شار معکوس شونده -3- 2-2

ــی            ــد موتورهــاي ســوئیچ رلوکتــانس م ــز داراي ســاختاري مانن ــا  ایــن موتورهــا نی باشــند ب
در . هـا یـک آهنربـا بـا پالریتـه متفـاوت قـرار گرفتـه اسـت          این تفاوت که روي هـر یـک از قطـب   

از آنجـا کـه بـا چـرخش     . توانـد دو جهتـه باشـد    هـا مـی   ن موتور ها شار درون هر یـک از کویـل  ای
ــه  ــدي ب ــار پیون ــت ش ــور جه ــی  روت ــوس م ــور پیوســته معک ــا را اصــطالحا   ط ــن موتوره شــود، ای

در ایــن ســاختار هــر یــک از دندانــه هــاي . نامنـد  موتورهـاي مغنــاطیس دائــم شــار معکــوس مــی 
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اســتاتور داراي یــک آهنربــاي دوقطبــی اســت کــه بــه صــورت ســطحی روي دندانــه قــرار گرفتــه 
ـ  ،بــه دلیـل دو جهتــه بـودن شــار پیونــدي هـر یــک از کویـل هــا    . اسـت  ن موتورهــا از گشــتاور ای

البتـه قـرار گـرفتن آهنرباهـاي دائمـی روي سـطح دندانـه هـا موجـب          . باالتري برخوردار هسـتند 
ــرار    مــی ــا بیشــتر در معــرض آســیب و از دســت دادن خاصــیت مغناطیســی ق ــه آهنرباه شــود ک

همچنـین مقـدار قابـل تـوجهی تلفـات مربـوط بـه جریـان هـاي گردابـی در مـواد            . داشته باشـند 
یــک نمونــه از ایـن ســاختار نشــان داده شــده   20-2در شــکل  .شـود  دائــم ایجــاد مــی مغنـاطیس 

 .است

 

  Flux reversal motorساختاریک نمونه -20-2شکل

براي توضیح اصول عملکـرد ایـن موتورهـا یـک سـاختار سـاده تکفـاز از ایـن نـوع موتـور           
یـک حالـت تعـادل اسـت و روتـور در       a حالـت  .مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت      21-2در شکل

هـاي اسـتاتور بـا جهـت جریـان نشـان داده        پـیچ  مانـد تـا زمـانی کـه سـیم      این موقعیت ثابت مـی 
در ایـن حالـت تضـعیف و تقویـت شـار آهنربـاي دائمـی بـه         . گردنـد  تحریک مـی  a شده در شکل

اسـتاتور،  در ایـن هنگـام بـا قطـع جریـان      . رود مـی  bباشد که روتور بـه موقعیـت شـکل    نحوي می
بـا وصـل   . رود مـی  c روتور به موقعیـت تعـادل بعـدي یعنـی موقعیـت نشـان داده شـده در شـکل        

 d، روتـور بـا توجـه بـه شـار ایجـاد شـده بـه موقعیـت          a جریان استاتور در جهـت عکـس حالـت   
الزم بـه ذکـر   . پی ایـن مراحـل موجـب تولیـد گشـتاور در موتـور خواهـد شـد         در تکرار پی. رود می
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ــتاســت کــه شــار پ ــدي در حال ــدار را دارد cو a هــاي  یون ــت . کمتــرین مق بیشــترین  bدر حال
  .بیشترین مقدار در جهت منفی را دارد dمقدار در جهت مثبت و در حالت 

  

 Flux Reversal Motorاصول عملکرد - 21-2شکل

  ]18, 11[با تحریک هایبرید DSPMموتور -4- 2-2

 ،شبیه به ساختار موتور تقویـت شـده بـا آهنربـاي بـا شـار یـک طرفـه اسـت           این ساختار
دندانـه هـا   عـالوه بـر آهـن ربـا یـک سـیم پـیچ نیـز در تقویـت شـار           با ایـن تفـاوت کـه    

ائــم بــا تحریــک الکتریکــی تحریــک مغنــاطیس دبــه عبــارت دیگــر  .کنــد مشــارکت مــی
ــیچ ســیم ــدان   پ ــا هــم ترکیــب شــده و می ــدرا  مغناطیســیب ــی کنن ــت م داشــتن . تقوی
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میدان تحریک بـا منشـا دوگانـه، ویژگـی هـاي جـذابی بـه ایـن موتورهـا داده اسـت کـه            
ــ   ــت اســتفاده در سیس ــه اي مناســب جه ــه گزین ــا را ب ــوربینآنه ــر ت ــایی نظی ــاي  تم ه ه

  :این ویژگی ها عبارتند ازبرخی از . تبدیل کرده است برقی بادي و خودروهاي
    بـا تغییـر دادن پالریتـه و انـدازه جریـان       امکان کنترل شـار فاصـله هـواییdc  پـیچ   سـیم

 . تحریک
 ا تقویت کردن میدانتولید گشتاور فوق العاده باال ب 
 با تضعیف کردن میدانه وسیع سرعت گسترش ناحیه توان ثابت و محدود 
       ولتـاژ خروجـی ثـابتی را بـراي      مـی تـوان  با تنظیم مناسـب چگـالی شـار فاصـله هـوایی

ــاد   ــین ایج ــوري ماش ــت ژنرات ــودحال ــت     نم ــن اس ــور ممک ــرعت ژنرات ــه س ــالی ک در ح
 . تغییرات زیادي داشته باشد

      ،بـه  تـوان   مـی با تنظیم مناسب چگالی شـار فاصـله هـوایی ماشـینEOCدسـت یافـت   ١ 
ــه وســیله آن مــی ــه نمــود  کــه ب ــازده ماشــین را در طــی عملکــرد آن بهین ــوان ب ــن . ت ای

ــازده     ــن، ب ــام ســرعت هــاي ممک ــرا الزم اســت در تم ویژگــی بســیار برجســته اســت زی
 .موتور در سطح قابل قبولی حفظ شود

ــکل ــت      22-2در ش ــده اس ــان داده ش ــد نش ــک هایبری ــا تحری ــور ب ــک موت ــاختار ی . س
روتـور و اسـتاتور در ایـن موتـور دقیقـا ماننـد یـک موتـور سـوئیچ رلوکتـانس           هـاي   ساختار قطب

ــت  ــولی اس ــدد      . معم ــز دوع ــم و نی ــاطیس دائ ــواد مغن ــداري م ــور مق ــن موت ــتاتور ای ــا در اس ام
هـا،   پـیچ  در ایـن سـیم   dcبـا تغییـر جریـان    . قـرار گرفتـه اسـت    dcپیچ بـا جریـان تحریـک     سیم

 بتـوان بـا  گـردد تـا    ه ایـن موضـوع موجـب مـی    پـذیر خواهـد بـود کـ     کنترل شـار تحریـک امکـان   
ایــن ســاختار را اصــطالحا ســاختار قطــب  .بســیار ســاده ایــن موتــور را کنتــرل نمــود هــاي  روش

  . نامند می 2تغذیه دوبل-برجسته دوبل

  

                                                
1Efficiency optimization control 
2stator doubly fed doubly salient configuration 
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 با تحریک هایبرید DSPMساختار یک موتور- 22-2شکل

  ]21-19[1شکلE و هسته  هاي سوئیچ رلوکتانس با قطب مشتركموتور -2-3

همــان طــور کــه در . نشــان داده شــده اســت 23-2ســاختار ایــن نــوع موتورهــا در شــکل
باشـد کـه قطـب وسـطی      شود ایـن موتـور داراي سـه قطـب روي اسـتاتور مـی       ن شکل دیده میای

داراي دو فـاز روي اسـتاتور اسـت و قطـب میـانی      در واقـع ایـن سـاختار    . باشـد  پیچ مـی  فاقد سیم
 .باشــد باشــد و وظیفــه آن ایجــاد مســیر جهــت عبــور شــار مــی  قطــب مشــترك بــین دوفــاز مــی

اي  ی نــدارد زیــرا پهنــاي آن بــه انــدازهمشــترك در تغییــر رلوکتــانس نیــز نقشــ همچنــین قطــب
  .تواند نقشی در تغییر رلوکتانس داشته باشد باشد که نمی می

 

 شکلE سوئیچ رلوکتانس با قطب مشترك و هسته  ساختار یک موتور-23-2شکل

 

                                                
1Common-Pole E-Core SRM   
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نشـان داده شـده    24 -2مربـوط بـه ایـن موتورهـا در شـکل      و مسـیر عبـور شـار    عملکرد
بـراي  . باشـد  شـود ایـن سـاختار داري مسـیر شـار کوتـاه مـی        کـه مشـاهده مـی   همان طـور   .است

شـکل بـراي اسـتاتور     Eاینکه این نوع ساختار قادر بـه ایجـاد گشـتاور باشـد حـداقل یـک بخـش        
ــد روتــور را بــه حرکــت در آورد  امــا معمــوال در ســاختار اســتاتور از کمتــر از . الزم اســت تــا بتوان

ــش  ــی  Eدو بخ ــتفاده نم ــکل اس ــی،     ش ــک بخش ــتاتور ی ــتفاده از اس ــورت اس ــرا در ص ــردد، زی گ
توازن بــه محــور روتــور وارد خواهــد آمــد و موتــور عملکــر مناســبی نخواهــد نیــروي محــوري نــام

از  24-2در شــکل. بنــابراین، الزم اسـت تــا حــداقل از اسـتاتور دو بخشــی اسـتفاده گــردد   . داشـت 
 Eهــاي  افــزایش تعــداد بخــش. شــکل جهــت چــرخش روتــور اســتفاده شــده اســت Eدو بخــش 

 .تولیدي موتور خواهد شد شکل استاتور همچنین موجب افزایش گشتاور و توان

 
 (a).دار نمودن فازها در هنگام انرژي Common pole E-core SRMمسیر عبور شار در یک - 24-2شکل

 2دار نمودن فاز انرژي (b)    1دار نمودن فاز انرژي

 

ــا بخــش   ــتاتور ب ــوال از اس ــا معم ــن موتوره ــه در ســاخت ای ــتفاده   البت ــه اس ــاي جداگان ه
ــی  ــد نم ــرزش و       نخواه ــري از ل ــو گی ــم و جل ــار ه ــات در کن ــن قطع ــرار دادن ای ــرا ق ــردد، زی گ

جابجایی آنها، کـاري دشـوار اسـت و هرگونـه تغییـر سـاختار اسـتاتور موجـب عملکـرد نـامتوازن           
بنـابراین معمـوال اسـتاتور ایـن گونـه موتورهـا را بـه صـورت          .و ایجاد نیروهاي جانبی خواهـد شـد  

4-Ecore  ــی ــه م ــازند و یکپارچ ــکل. س ــک  25-2در ش ــده   Ecore SRM-4ی ــان داده ش نش
  .است
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 Common pole 4-Ecore SRMیک ساختار -25-2شکل

  ]24-22, 19[1تقویت شده با آهنربابا قطب مشترك موتورهاي سوئیچ رلوکتانس -2-3-1

ســـاختاري از موتـــور ســـوئیچ رلوکتــانس معرفـــی گردیـــد کـــه داراي   3-2در بخــش 
کـه   3-2در ایـن بخـش همـان سـاختار بخـش     . در بـین فازهـاي اسـتاتور بـود    هاي مشترك   طبق

 .گردند هاي مختلف توسط آهنربا تقویت شده است معرفی می به روش

ــا آهنر  ]23[در مرجــع ــا معرفــی شــده نــوعی موتــور ســوئیچ رلوکتــانس تقویــت شــده ب ب
مسـیر شـار در ایـن موتورهـا      .باشـد  مـی  )PM in E.P(اسـت کـه داراي آهنربـا در قطـب تحریـک     

همــان طــور کــه در . نشــان داده شــده اســت 26-2دار نمــودن فازهــا در شــکل  در هنگــام انــرژي
دار بـودن هـر یـک از     شـود مسـیر شـار بـه صـورتی اسـت کـه هنگـام انـرژي          این شکل دیده مـی 

ــدي توســط ســیم  ــار تولی ــا، ش ــی  فازه ــت م ــا هــم جه ــیچ و آهنرب ــت  پ ــدیگر را تقوی باشــند و یک
ك بـین  هـاي مشـتر   کـه بـه دلیـل وجـود قطـب      از مزایاي این ساختار ایـن اسـت  یکی . نمایند می

باشـد کـه هیچگــاه شـار معکـوس از آهنرباهــاي دائمـی عبــور       فازهـا، مسـیر شــار بـه شـکلی مــی    
ــاختار وجــود     نمــی ــن س ــا در ای ــابراین خطــر از دســت دادن شــار مغناطیســی آهنرباه ــد و بن کن
  .ندارد

                                                
1PM-Assist SRM 
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  PM-Assisted SRMمسیر شار در یک -26-2شکل

ــکل    ــابق ش ــا مط ــه آهنرب ــاختار دو تیغ ــن س ــب 26-2در ای ــک   در قط ــاي داراي تحری ه
ــه ــرار گرفت ــد ق ــی . ان ــه یک ــایی ک ــدي از پارامتره ــتاور تولی ــزایش گش ــوثر   در اف ــیار م ــور بس موت

بـا افـزایش فاصـله بـین دو تیغـه گشـتاور       . باشـد  باشـد فاصـله بـین ایـن دو تیغـه آهنربـا مـی        می
ــی ــزایش م ــد اف ــابراین هــر چــه قطــب . یاب ــاي بیشــتري داشــته باشــند  ها بن ــزایش پهن امکــان اف

هـا بـر گشـتاور     اثـر افـزایش فاصـله بـین تیغـه      27-2در نمـودار شـکل  . باشـد  بیشـتر مـی  گشتاور 
ــت    ــده اس ــان داده ش ــور نش ــتاتیکی موت ــذار     .اس ــتاور اثرگ ــد گش ــه در تولی ــري ک ــارامتر دیگ پ

  .بررسی شده است ]23[باشد که در مرجع ها می باشد، پهناي تیغه می

  
  ]23[هاي آهنربا در جریان ثابت تغییرات گشتاور استاتیکی با تغییر فاصله بین تیغه-27-2شکل

معرفــی شــده اســت کــه ســاختاري مشــابه ]24[نــوع دیگــري از ایــن ســاختار در مرجــع
. باشـد  هـاي مشـترك مـی    هـاي آهنربـاي دائـم در قطـب     دارد و تنها تفاوت آن قـرار گـرفتن تیغـه   

  .نشان داده شده است 28-2این ساختار جدید در شکل
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 PM in C.Pهاي مشترك دائمی در قطببا آهنرباي PM-Assisted SRMیک ساختار- 28-2شکل

هـاي   هـاي مشـترك در ایـن سـاختار، اسـتفاده از تیغـه       با توجه بـه پهنـاي بیشـتر قطـب    
توانــد بهبــود بیشــتري را در عملکــرد موتــور  باشــد و مــی تــر مــی عملــیهــا  آهنربــا در ایــن قطــب

ــد ــرار   ایــن دو نــوع ســاختار از جنبــه]22[در مرجــع .ایجــاد نمای هــاي متفــاوتی مــورد بررســی ق
تــوان ایــن  در یــک نتیجــه گیــري کلــی مــی. انــد و نتــایج حاصــل نشــان داده شــده اســت گرفتــه

در نظــر  اي دوسـاختار را نســبت بــه ســاختار بــدون آهنربــا، داراي بهبــود عملکــرد قابــل مالحظــه 
ــه بتــوان  همچنــین از نتــایج مــی. گرفــت ــاي  اینگون ــا آهنرب رداشــت نمــود کــه عملکــرد موتــور ب

-2در شـکل . باشـد  هـاي مشـترك بـه میـزان انـدکی بهتـر از حالـت قبـل مـی          دائمی درون قطـب 
  .نشان داده شده است ]22[نتیجه یکی از مقایسه هاي صورت گرفته در مرجع 29

 
موتور بدون آهنربا و با آهنربا (a). استاتیکی بر اساس تغییر موقعیت روتورتغییر گشتاور - 29-2شکل

  .موتور بدون آهنربا و با آهنربا در قطب داراي تحریک (b). مشتركدر قطب 
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ــع ــانس    ]19[در مرج ــوئیچ رلوکت ــور س ــک موت ــري از ی ــاختار دیگ ــترك  س ــب مش  قط
هـاي مشـترك    آهنربـا روي سـطح خـارجی قطـب     تقویت شده با آهنربـا معرفـی شـده اسـت کـه     

  .این ساختار نشان داده شده است 30-2در شکل. قرار گرفته است

  
  .هاي مشترك با آهنرباي روي قطب PM-Assist SRMساختار یک -30-2شکل

ــاختار شــکل  ــت س ــرین مزی ــت  30-2بزرگت ــه حال ــودن اســتاتور نســت ب ــه ب ــی  یکپارچ ــاي قبل ه
امـا ایـن سـاختار عیـب بزرگـی      . گـردد  باشد که موجب اسـتحکام و عملکـرد بهتـر موتـور مـی      می

در صـورتی کـه ضـخامت آهنربـا     . باشـد  نیز دارد که مربـوط بـه محـل قـرار گـرفتن آهنرباهـا مـی       
افـزایش یابـد، گشـتاور افـزایش نخواهـد یافـت زیـرا بـا بـزرگ          به منظـور  افـزایش چگـالی شـار     

ــوایی در قطــب  ــی  شــدن فاصــله ه ــزایش م ــانس مســیر اف ــد و گشــتاور  هــاي مشــترك، رلوکت یاب
بنــابراین امکــان اسـتفاده از مقــادیر انــدکی مـاده مغنــاطیس دائــم   . یابـد  رلوکتانسـی کــاهش مــی 
  .باشد در این ساختار ممکن می

  

  هاي سوئیچ رلوکتانسبهبود عملکرد موتور-2-4

هـایی کــه در زمینـه درایوهـاي الکتریکـی صـورت گرفتــه      در سـالهاي اخیـر بـا پیشـرفت    
ــه گزینــه  ــدیل  اســت موتورهــاي ســوئیچ رلوکتــانس ب ــراي بســیاري از کاربردهــا تب اي مناســب ب

به همین دلیـل تـالش بـراي بهبـود عملکـرد و افـزایش کـارایی آنهـا یکـی از موضـوعاتی           . اند شده
هــدف از اقــدامات صــورت گرفتــه . باشـد ر حــال حاضــر همچنـان تحــت بررســی مــی اسـت کــه د 
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مواردي چون بهبـود بـازده، افـزایش چگـالی گشـتاور، کـاهش نـویز آکوسـتیکی و گشـتاور ریپـل           
  .در این قسمت به بیان دو مورد از اقدامات صورت گرفته پرداخته شده است. باشد می... و

  

  ]25[1استاتور دوبلموتور سوئیچ رلوکتانس با - 1- 2-4

بـه منظــور بـاال بــردن چگـالی گشـتاور ســاختاري ارائـه شــده اسـت کــه        ]25[در مرجـع 
ایـن سـاختار داراي یـک اسـتاتور درونـی      . باشـد  در آن موتور شامل دو اسـتاتور و یـک روتـور مـی    

-2، 31-2هــاي در شــکل. باشــد اي مــی تاتور بیرونــی در درون و بیــرون روتــور اســتوانهو یــک اســ
ــت   32 ــان داده شــده اس ــف نش ــاي مختل ــور از زوای ــن موت ــاختار ای ــه  . س ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

بنـابراین ایـن   . کنـد  باشـد کـه شـار مسـیر کوتـاهی را طـی مـی        اي مـی  ساختار این موتور به گونه
ــاه    ــار کوت ــیر ش ــا مس ــور ب ــاختار موت ــاي س ــاختار مزای ــش( س ــی) 1-1-2بخ ــز دارا م ــد را نی . باش

ــ  33-2شــکل ــوده و شــار   اختار را نشــان مــیمســیر شــار در ایــن س ــاه ب ــه مســیري کوت دهــد ک
  .زند مغناطیسی براي بستن مسیرش یوغ استاتور را دور نمی

  

  
 DSSRMروتور و استاتورهاي درونی و بیرونی یک -31-2شکل

  
                                                

1Double stator switched reluctance motor (DSSRM) 
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  DSSRM برش جانبی و عرضی از یک-32-2شکل
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  هاي مختلف هنگام چرخش روتور در حالت DSSRMمسیر شار در ساختار یک  -33-2شکل

ــد،   ] 9[در مرجــع ــن ســاختار جدی ــزیش چگــالی گشــتاور حاصــل از ای ــابی اف ــراي ارزی ب
ــا ابعــاد و پارامترهــاي مشــابه مــورد  SRMو یــک  DSSRMگشــتاور تولیــدي توســط  معمــولی ب
پارامترهـــاي ایـــن دو موتـــور و نتـــایج حاصـــل از آزمـــایش در  . انـــد آزمـــایش قـــرار گرفتـــه

  .نشان داده شده است 34-2و نمودار شکل 4-2و  3-2هاي جدول

  ساخته شده DSSRMپارامترهاي نمونه آزمایشی -3-2جدول

  
  

 معمولیSRMپارامترهاي -4-2جدول
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 2.5A-20A هاي براي جریان DSSRMگشتاور تولیدي خطوط تیره مربوط به -نتایج آزمایش-34-2شکل

  باشد می 20A درجریان SRM گشتاور تولیدي مربوط به چین خطو 

  
 DSSRMنمونه آزمایشی ساخه شده از -35-2شکل
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دهـد کــه ایـن سـاختار جدیـد از چگـالی گشـتاور بســیار        نشـان مـی   34-2شـکل نمـودار  
ــی   ــول برخــوردار م ــاختارهاي معم ــه س ــاالتري نســبت ب ــژه . باشــد ب ــاختار وی ــر س ــن ام ــت ای   عل

در  موتورهــاي ســوئیچ رلوکتــانس رایــج، بیشــتر نیــروي . باشــد هــاي اســتاتور و روتــور مــی قطــب
دي از نیــرو صــرف چــرخش روتــور وارده بــر روتــور بــه صــورت شــعاعی بــوده و عمــال بخــش زیــا

ــی ــردد نم ــت    . گ ــور در جه ــر روت ــروي وارد ب ــتري از نی ــش بیش ــد بخ ــاختار جدی ــن س ــا در ای ام
ــک     ــتاور در ی ــالی گش ــابراین، چگ ــوده و بن ــور ب ــرخش روت ــیار    DSSRMچ ــی بس ــور ذات ــه ط ب

ــک   ــالی گشــتاور ی ــی SRMبیشــتر از چگ ــودن  . باشــد معمــولی م ــل دارا ب ــه دلی ــن ســاختار ب ای
ر نسـبی بسـیار بـاال، گزینـه بسـیار مناسـبی جهـت اسـتفاده در کاربردهـایی نظیـر           چگالی گشتاو

  .باشد خودروهاي برقی می

  

  ]26[1اي موتور سوئیچ رلوکتانس با روتور استوانه-2-4-2

هـا مشـکالت مختلفــی در    ی قطـب در یـک موتـور سـوئیچ رلوکتـانس معمــولی، برجسـتگ     
تـوان بـه نـویز آکوسـتیکی و      از جملـه ایـن مشـکالت مـی    . آورد عملکرد این  موتور بـه وجـود مـی   

نــوعی  ]26[در ســاختار طراحــی شــده در مرجــع. روتــور اشــاره نمــود 2افــزایش تلفــات بــادخوري
. اي بـه منظـور کـاهش تلفـات بـادخوري و کـاهش نـویز ارائـه شـده اسـت           ختار روتور اسـتوانه سا

  .مسیر توان در موتور از ورودي موتور تا خروجی نشان داده شده است 36-2در شکل

  
  و تلفات موجود در مسیر تبدیل انرژي مسیر توان در موتور از ورودي موتور تا خروجی 36-2شکل

                                                
1Cylindrical Rotor SRM 
2Windage losses  
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 1هــاي برجســته ختار حــذف تلفــات بــادخوري ناشــی از قطــبهــدف از طراحــی ایــن ســا
ــور مــی ــا  36-2باشــد کــه در شــکل روت ــات در . نشــان داده شــده اســت 푊ب ــوع از تلف ــن ن ای

باشـند وجـود نـدارد، از ایـن رو حـذف ایـن تلفـات         هـاي صـاف مـی    سایر موتورها که داراي قطـب 
ایـن   38-2و  37-2هـاي  در شـکل . گـردد  موجب بهبود بـازده یـک موتـور سـوئیچ رلوکتـانس مـی      

  .ساختار جدید براي روتور نشان داده شده است

  

  
  ]26[شده در مرجع طراحیای استوانهارجی روتور ساختار خ- 37-2شکل

  
  ]26[)چپ(و روتور قطب برجسته رایج) راست(اي مدل آزمایشی استوانهساختار روتور - 38-2شکل

ــا ــکل  هم ــه در ش ــور ک ــین     38-2ط ــد ب ــاختار جدی ــن س ــت در ای ــده اس ــان داده ش نش
هـایی بـه منظـور کـاهش تلفـات بـادخوري و نـویز آکوسـتیکی قـرار گرفتـه            هاي روتور تیغه قطب
کـه در طراحـی  روتـور از اهمیـت      اسـت هـا یکـی از موضـوعاتی     تعیین ضخامت ایـن تیغـه  . است

ــی   ــوردار م ــاالیی برخ ــیار ب ــد بس ــه  . باش ــن تیغ ــه ای ــامی ک ــی   هنگ ــواد مغناطیس ــا از م ــواد (ه م
ــاطیس ــب  ) فرومغن ــه قط ــالتی ک ــدوکتانس در ح ــوند، ان ــاخته ش ــی  س ــتا م ــا غیرهمراس ــند  ه باش

بنـابراین الزم اسـت   . گـردد  یابـد و ایـن موضـوع موجـب کـاهش بـازده و گشـتاور مـی         افزایش می
عملکـرد عـادي موتـور، اشـباع      ها تـا جـاي ممکـن نـازك سـاخته شـوند تـا در حالـت         تا این تیغه

ــا در   . شــوند از طــرف دیگــر ضــخامت ایــن تیغــه نبایــد از حــدي کمتــر باشــد زیــرا الزم اســت ت
                                                

1Windage loss of salient pole 
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هــاي مکــانیکی وارده ماننــد نیــروي گریــز از مرکــز و نیــز  هــاي بســیار بــاال، برخــی تــنش ســرعت
ــاز. هــاي اســتاتور را تحمــل نماینــد پــیچ نیــروي مغناطیســی وارده از طــرف ســیم ك در صــورت ن

بنـابراین الزم  . هـا ممکـن اسـت تغییـر شـکل داده و جابجـا شـوند        بودن بـیش از حـد، ایـن تیغـه    
 ]26[در مرجــع. هــا در نظــر گرفتــه شــود اســت تــا برخــی مالحظــات مکــانیکی بــراي ایــن تیغــه

ــ   ــورد بی ــن م ــتري در ای ــیحات بیش ــتتوض ــده اس ــه در  . ان ش ــورد مطالع ــی م ــه آزمایش در نمون
ــع ــه  ]26[مرج ــن تیغ ــخامت ای ــا  ، ض ــد      0.2mmه ــداکثر ح ــت و ح ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ

ــدود   ــراي آن در حـ ــاز بـ ــایی مجـ ــرعت  مـــی 0.1mmجابجـ ــه در سـ ــد کـ رخ  13900rpmباشـ
  . دهد می

  
ها و ضخامت تیغه و حداکثر جابجایی  ي نزدیک از تیغه قرار گرفته بین قطبنما-39-2شکل

  (Offset=0.1mm)مجاز
  

ــایش ــولی       در آزم ــور معم ــک موت ــنهادي و ی ــاختار پیش ــه روي س ــورت گرفت ــاي ص ه
هـاي پـایین چنـدان قابـل توجـه       گـردد کـه بهبـود بـازده موتـور در سـرعت       مشابه، مشـخص مـی  

 بـه دلیـل کـاهش قابـل مالحظـه تلفـات بـادخوري        هـاي بسـیار بـاال    ر سـرعت باشـد امـا بـا د    نمی
ــازده موتــور بــه میــزان قابــل تــوجهی بهبــود مــی  اي در  بنــابراین ســاختار روتــور اســتوانه. یابــد ب

ایــن  ]26[در مرجــع. توانـد بســیار مفیـد واقــع شـود    هــاي بسـیار بــاال مــی  موتورهـایی بــا سـرعت  
هـاي متفـاوت بـه صـورت      ساختار جدید با یک سـاختار معمـولی در سـه نقطـه کـاري بـا سـرعت       

نتـایج ایـن محاسـبات تئـوري      41-2 وشـکل  5-2در جـدول . انـد  تئوري مورد بررسـی قـرار گرفتـه   
  .  نشان داده شده است
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  اي ساختار رایج و ساختار استوانه افزایش سرعت در با تلفات مکانیکیمقایسه تغیرات -40-2شکل

  

  )نتایج تئوري(هاي مختلف اي و ساختار رایج در سرعت مقایسه بین ساختار استوانه-5-2جدول

  
  

  
  )نتایج تئوري(هاي مختلف اي و ساختار رایج در سرعت مقایسه بازده بین ساختار استوانه- 41-2شکل
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ـ   ساختار روتور اسـتوانه  ویز آکوسـتیکی نیـز نیـز نسـب بـه سـاختارهاي رایـج        اي از نظـر ن
-2هـاي   هـاي تئـوري صـورت گرفتـه بـر روي ایـن موتورهـا در شـکل         نتـایج بررسـی  . برتري دارد

دهــد کــه اســتفاده از ایــن ســاختار، بــه  ایــن نتــایج نشــان مــی. انــد نشــان داده شــده 43-2و  42
  .دهد کاهش میویژه در سرعت باال، نویز آکوستیکی را به میزان قابل توجهی 

  
  )نتایج تئوري(در حالت بدون بار بررسیمقایسه نویز آکوستیکی در دو ساختار مورد- 42-2شکل

  

  
سرعت در  بررسینویز آکوستیکی دو ساختار مورد طیف مربوط به  مقایسه-43-2شکل

13900rpm)نتایج تئوري(  

بـه لحـاظ    هـاي تئـوري انجـام شـده روي سـاختار نتـایج مطلـوبی        با وجود اینکه بررسـی 
دهــد، بـا وجــود ایــن در نتــایج آزمــایش   افـزایش بــازده و کــاهش نــویز آکوسـتیکی را نشــان مــی  

، بـازده سـاختار پیشـنهادي بهبـود نیافتـه اسـت، بلکـه کـاهش یافتـه          ]26[انجام شـده در مرجـع  
ــویز آکوســتیکی نیــز  ــه میــزان کمــی بهبــود یافتــه اســت و ن ــی ایــن آزمــایش در . ب نتــایج تجرب

  .نشان داده شده است 44-2و شکل 6-2جدول
  

  متفاوت يها نتایج آزمایش مقایسه ساختار جدید و ساختار رایج در سرعت-6-2جدول

co
nt

ro
len

gin
ee

rs
.ir



66 
 

  
  

  
ساختار جدید و ساختار رایج در سرعت  نویز آکوستیکی در نتایج آزمایش مقایسه- 44-2شکل

7500rpm  
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