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د با رویکرد کاهش تحلیل موتور سنکرون آهنربای دائم خطی مبتنی بر روش اجزای محدو

 نیروی بازدارنده
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  خالصه

 

کی مناسب از خطی به دلیل داشتن چگالی نیرو و راندمان زیاد و عملکرد دینامی موتورهای سنکرون آهنربای دائم
باشد،که این موتورها را برای میاما مشکل اصلی این موتورها ریپل نیروی زیاد  ای برخوردارند.اهمیت و جایگاه ویژه

ور، عرض، موت ز متغیرهای هندسی موتور مانند ساختارمتاثر ا کند، ریپل نیروی زیادنامناسب میکاربردهایی با دقت باال 
وی بر ر و استفاده از یک الیه آلومینیومی با استفاده از نیمه بسته کردن شیارها این مقاله . در باشدارتفاع و شکل آهنربا می

گیرد. که در و بهبود در عملکرد موتور سنکرون آهنربای دائم خطی مورد بررسی قرار می هش نیروی بازدارندهکا آهنرباها
آزمایی روش پیشنهادی از شود. برای راستینتیجه روش پیشنهادی موجب کاهش ریپل نیروی وارده بر قسمت متحرک می

در نرم افزار  ائم خطی شیاردار با اولیه کوتاهکرون آهنربای دیک نمونه موتور سن 1(FEMتحلیل اجزای محدود )
MaxWell  دهد.بهبود عملکرد این موتور نشان میاستفاده شده است که موثر بودن روش پیشنهادی را در 

 
 ، اجزای محدودریپل نیرو، اثر بازدارنده،  PMLSM، موتور سنکرون آهنربای دائم خطی واژه های کلیدی:

 

 

 مقدمه.  1

لفات کم و پاسخ دینامیکی سریع دارای نیروی رانش زیاد، ت2 (PMLSM)موتورهای سنکرون آهنربای دائم خطی 
. این موتورها دارای ساختارهای بسیار متنوعی ]1[اند تورهای خطی مورد توجه قرار گرفتهباشند، که بیشتر از سایر مومی
ک بر با اولیه کوتاه پرداخته شده است. همچنین به دلیل اینکه ساختار ی باشند، که در این مقاله به بررسی و تحلیلمی

شیاردار  (PMLSM)باشد، در این مقاله یک یار دارای چگالی نیروی بیشتری میاولیه شیاردار نسبت به اولیه بدون ش
ین آن را برای کنترل موتور را سخت و همچن ،انتخاب شده است. اما انتخاب مدل شیاردار به دلیل وجود ریپل نیروی زیاد

-2[های بسیاری برای کاهش ریپل نیرو صورت گرفته استتالش ، از این رو]2[کندربردهایی با دقت باال نامناسب میکا
11[. 
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شود: انحراف در توزیع شار استاتور، نیروی رلوکتانسی، دلیل ایجاد می 4آهنربای دائم به ریپل نیرو در موتورهای 
، که باید با ]14[شودایجاد می  (DF). ریپل نیرو عمدتا توسط نیروی بازدارنده ]8[مونیکو هار 1(DF)نیروی بازدارنده 

بای دائم و هسته آهنی به وجود استفاده از روش مناسبی آن را کاهش داد. نیروی بازدارنده که به دلیل جاذبه بین آهنر
 . ]11[توان به دو بخش اصلی تقسیم نمودآید را میمی

که اثر شیار در نیروی بازدارنده شبیه  ،شودار هسته آهنی ایجاد میاز جاذبه بین آهنربای دائم و شییکی اثر شیار که 
کاهش این اثر ارائه شده  های بسیاری برایباشد، که تکنیکدوار می PM3در موتورهای  2ایبه گشتاور دندانه

 .]11[و]11[است
ن آهنربای دائم و باشد، که از جاذبه بیقسمت متحرک موتور می یی مربوط بهعامل دیگر در نیروی بازدارنده، اثر انتها

باشد، می PMهای ذاتی موتورهای خطی در نیروی بازدارنده یکی از ویژگیاثر انتهایی  ]11[آید های آهن به وجود میلبه
بزرگتر از  PMکه تفاوت اصلی بین موتورهای خطی و دوار است، به همین دلیل نیروی نگهدارنده موتورهای خطی 

 باشد.می PMموتورهای دوار 

 

سازی طول هسته های انتهایی و همچنین بهینهاز اصالح طول و شکل هندسی دندانهبا استفاده  ]18[و  ]11[در  
باعث انحراف توزیع شار در با این حال، این کار  اند.در نتیجه نیروی بازدارنده را کاهش داده و (DF)آهنی اثر انتهایی 

 های انتهایی خواهد شد.دندانه
و همچنین استفاده از یک الیه آلومینیومی بر روی آهنرباهای  نیمه بسته کردن شیارهادر این مقاله ما با استفاده از 

بیان  Maxwellدائم نیروی بازدارنده را در مقایسه با مدل رایج کاهش دادیم و نتایج را با استفاده از نرم افزار اجزا محدود 
 .نمودیم

ه عنوان مدل پایه معرفی خواهد شد، در آهنربای دائم با آهنربای بیرونی بقسمت دوم ساختار موتور سنکرون  در
و در قسمت چهارم نتایج مورد بررسی و ارزیابی قرار  .شودگرفته بر روی مدل پایه تشریح می قسمت سوم تغییرات انجام

 خواهد گرفت.

 ئمساختار موتور سنکرون آهنربای دامعرفی . 2

نمایش داده شده استتفاده خواهتد شتد، همتان  1در این مقاله از یک موتور یک بر با اولیه کوتاه شیاردار که در شکل       
شود، یکی نیروی اثر شیار و دیگری نیروی اثر انتهایی که در شکل وی بازدارنده به دو بخش تقسیم میطور که گفته شد نیر

استبه بترای مح 4براساس تئوری تنسور ماکستول FEMشان داده شده است. مدل به همراه قسمت های مختلف موتور ن 1
 .گرددپایه و مدل پیشنهادی اجرا می شود که بر روی مدلنیروی بازدارنده استفاده می

                                                 
1 Detent force 
2 Cogging torque 
3 Permanent magnet 
4 Maxwell  tensor methods 
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 اثر انتهایی و اثر شیار نیروهای مدل شماتیک موتور پایه به همراه  -1شکل 

 
آمپر بر میلی  1که در آن از یک منبع تغذیه سه فاز با چگالی جریان باشد، میشیار  1قطب و  8د بررسی دارای موتور مور 

 1برای موتور مورد بررسی در این مقاله از تکنیک سیم پیچی با گام قطب کسری، همچنین ربع استفاده شده استمتر م
مشخصات و ابعاد  1در جدول  .]22[مناسب تر می باشد EMFکه به دلیل کاهش هارمونیک های  ،استفاده شده است

 موتور آورده شده است.
 
 

  مشخصات و پارامترهای موتور -1جدول 
 میلی متر 45 ارتفاع قسمت متحرک

 میلی متر 1 طول فاصله هوایی
 PM NdFe30جنس 

 میلی متر PM 8/22عرض 

 میلی متر PM 6ارتفاع 
 عدد 8 تعداد قطب
 میلی متر 22 گام قطب
 میلی متر 25 گام شیار

 میلی متر 16 ی شیارپهنا
 عدد 9 تعداد شیار
 میلی متر 32 ارتفاع شیار

 
 

                                                 
1 Fractional-slot pitch windings technique 
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 مورد بررسی پایه مدل شبیه سازی شده موتور-2شکل 

 

 مدل پیشنهادی برای کاهش نیروی بازدارنده. 3

فاده از ، استبرای کاهش نیروی اثر شیار مورد بررسی قرار گرفت PMLSMهایی که در در این مقاله یکی از روش
زیرا طول بسته قسمت متحرک  ،گذاردنیروی اثر انتهایی نیز تاثیر می باشد. این روش بر رویکنیک شیار نیمه بسته میت

 آمده است. 3 بسته در شکل نیمه کند، ساختار این مدل با شیارتغییر مینسبت به آهنربای دائم 

  
 ساختار شیار نیمه بسته موتور-3شکل 

 
-نرباهای دائم با استفاده از الیهله برای کاهش نیروی بازدارنده استفاده شده است، پوشاندن آهتکنیک دومی که در این مقا

 بل ضربات احتمالی استفادهبرای محافظت از آهنربای دائم در مقا می تواند این الیههمچنین  باشد،ای از آلومینیوم می

سرعت را میرا کرده و به سنکرون شدن موتور کمک  ،راتتواند به عنوان میرا کننده نوسانات ناشی از تغییو می ]21[شود
البته با اضافه کردن  انداز القایی نیز بهره برد.توان از این الیه به عنوان راهدر صورت استفاده از الیه آلومینومی می نماید.

و ممکن است با توجه به  جریان القا شده در راه اندازی آلومینیوم باعث افزایش درجه حرارت خواهد شدالیه آلومینیومی 
نزدیکی آن به آهنربای دائم به آهنربا لطمه بزند. البته با توجه به کوتاه بودن زمان راه اندازی این مساله چندان جدی 

میلی متر نشان داده  1.1ساختار این مدل با شیار نیمه بسته و همچنین الیه آلومینیومی با ضخامت  4 در شکل نیست.
 شده است.



 

 

 
www.EMME.ir         5 

 

  بر روی آهرباهای دائم ساختار شیار نیمه بسته موتور با الیه آلومینیومی-5شکل  

 

 Maxwellبررسی و ارزیابی نتایج با استفاده از نرم افزار . 5

تصویری از مش بندی مدل پیشنهادی و همچنین تصتویری از توزیتع چگتالی شتار در نتایج ارائه شده در این قسمت        
را  و اثر شتیار توان خطوط شار مربوط به اثر انتهاییه است، که به خوبی در این شکل میمغناطیسی موتور نمایش داده شد

ج(، موتتور بتا شتیار نیمته بستته و موتور در سه مدل پایه ای)رای (DF)دید. در ادامه نمودارهای مربوط به نیروی بازدارنده 
میلی متتر  21موتور با شیار نیمه بسته و پوشش آلومینیومی آورده شده است. نیروی بازدارنده در یک گام قطب که برابر با 

 است اندازه گیری شده است، که در ادامه حرکت موتور این نیرو به همین شکل به صورت دوره ای تکرار خواهد شد.
 21نیوتون، در موتور با شیار نیمته بستته  41ای ر نیروی بازدارنده در موتور پایهنمودارها پیداست، حداکث همان طور که در

باشد. که این موضوع ادعتای مطترح شتده در متورد نیوتون می 21و الیه آلومینیومی  نیوتون و در موتور با شیار نیمه بسته
 کند.از روکش آلومینیومی را اثبات می استفادهمه بسته و کاهش نیروی بازدارنده با استفاده از تکنیک شیار نی

 
 
 

 
 

  نحوه مش بندی مدل پیشنهادی-4شکل 
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 نحوه توزیع چگالی شار مغناطیسی موتور-6شکل  

 
 نیروی بازدارنده برای موتورهای پایه و مرسوم-1نمودار  
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 با شیار نیمه بسته نیروی بازدارنده برای موتور-2نمودار 

 

 
 با شیار نیمه بسته و الیه آلومینیومی نیروی بازدارنده برای موتور-3نمودار   

 

 نتیجه گیری. 6

در موتورهای آهنربای دائم خطی پرداخته شد. و با استفاده از روش  (DF)در این مقاله به تحلیل نیروی بازدارنده 
ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، که با توجه به نتایج به بر شیاردار مموتور یکاجزا محدود و نرم افزار ماکسول یک نمونه 

درصد کاهش دهد، و  44دست آمده استفاده از مدل شیار نیمه بسته نسبت به مدل پایه می تواند نیروی بازدارنده را حدود 
را درحدود  ازدارندهتوان نیروی بدارد می همچنین با استفاده از یک الیه آلومینیومی که مزایای دیگری نیز در این موتورها

و به عملکرد بهتر موتور  یابدبرای این موتور کاهش می ریپل نیرودرصد نسبت به مدل قبلی کاهش داد، که در نتیجه  11
  شود. منجر می
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