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چکیده
موتورهای القايی از جمله پرکاربردترين الکتروموتورهای صنعتی هستند .متداولترين
ساختار آنها ساختار استوانهای است که دارای معايب عمدهای نظیر چگالی توان پايین و
وجود مقدار قابل توجهی پیشانیهای کالف در سیمپیچیهای استاتور میباشد .البته،
تاکنون چند نوع ساختار شارمحوری نیز برای اين موتورها پیشنهاد شده که چگالی توان
باالتری نسبت به ساختارهای استوانهای دارند ،اما فرآيند ساخت آنها (مخصوصا در
ساختارهای شیاردار) نسبتا پیچیده و هزينهبر میباشد .همچنین ،بارگذاری الکتريکی و
مغناطیسی در راستای شعاعی در آنها غیريکنواخت است که تلفات هارمونیکی ماشین را
افزايش میدهد .در راستای رفع اينگونه مشکالت ،در اين پژوهش يک موتور القايی
شارمحوری با ساختاری جديد معرفی میگردد .در اين ساختار ،هسته استاتور بهجای يوغ،
از يک سری دندانه مجزا تشکیل شده که هرکدام جداگانه سیمپیچی میشوند .بدينسان،
پیشانیهای کالف حذف شده و تمام بخشهای سیمپیچی بهطور يکسان در ايجاد ولتاژ
القايی و گشتاور الکترومغناطیسی سهیم خواهند بود .همچنین ،حجم هسته بهمیزان قابل
توجهی کاهش يافته و چگالی توان ماشین افزايش میيابد .عالوه بر اينها ،بارگذاری
الکتريکی و مغناطیسی در اين ساختار در راستای شعاعی يکنواخت میباشد .در نهايت،
اعتبار ادعاهای فوق و صحت عملکرد موتور القايی با ساختار پیشنهادی از طريق ساخت و
آزمايش يک نمونه از آن اثبات گرديده است.

1

موتورهای القايی يا آسنکرون پرکاربردترين موتورهای
الکتريکی مورد استفاده در صنعت هستند که بهدلیل مزايای
متعددشان بهنام اسبهای کشنده صنعت لقب گرفتهاند
] .[1کاربرد اين موتورها در صنعت تنها به کارخانهها محدود
نبوده و حوزههای کاری متنوع ديگری از قبیل آسانسورها،
قطارهای برقی و خودروهای الکتريکی را نیز شامل میشود،
تا جايیکه بسیاری از پژوهشها به مدلسازی و بهبود
مکانیزم کنترلی اين ماشینها در حوزههای مختلف صنعت
پرداختهاند ] .[2-3با اين وجود ،اين موتورها معايب قابل
توجهی نیز بههمراه دارند که البته اکثر اين معايب از
ساختارهای مرسوم آنها ناشی میشود .به همین دلیل ،در

برخی مقاالت روشهايی جهت جايگزين کردن موتورهای
القايی مرسوم با ديگر مکانیزمهای مغناطیسی پیشنهاد شده
است ] .[4متداولترين ساختار موتورهای القايی ساختار
استوانهای يا شار شعاعی میباشد ] .[5از مهمترين معايب
اين ساختار چگالی توان پايین (وزن نسبتا زياد) موتور است
که محدوديتهای اساسی را برای صنايع وابسته آن ايجاد
کرده است .روشهای متعددی جهت افزايش چگالی توان
اين موتورها ارائه شده که اغلب به تغییر سناريوی تغذيه
آنها معطوف گشتهاند ] .[6-8تعداد اندکی نیز به توسعه
ساختار استوانهای موتورهای القايی پرداختهاند .بهعنوان
مثال ،با ايجاد شیارهای موربی در روتور میتوان تا حد
زيادی چگالی توان ماشین را باال برد ] .[9اين شیارها باعث
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نفوذ هر چه بیشتر میدان مغناطیسی در داخل روتور شده
و از آنجا گشتاور القايی را افزايش میدهد .در زمینه تغییر
ساختار بايد اشاره نمود که موتورهای القايی در قالب
ديسکی نیز طراحی و ساخته میشوند که اصطالحا به آنها
لفظ تخت و يا شارمحوری اطالق میشود .اين ساختارها
دارای تنوع فراوانی هستند که با اصالح برخی از انواع آنها
میتوان چگالی توان ماشین را به میزان قابل توجهی باال
برد ] .[10در مرجع ] [11-12با استفاده از ساختار
شارمحوری دوطرفه ،تالش شده است تا با نحوه سربندی
سیمپیچها ،مسیر شار از روتور بهصورت محوری عبور کرده
و بنابراين يوغ روتور کامال حذف گرديده و درنتیجه چگالی
توان ما شین افزايش يافته است .در اين ساختار اگرچه يوغ
روتور حذف گرديده است اما وجود دو استاتور عالوهبر
افزايش وزن ماشین ،پیچیدگی و هزينه ساخت را نیز باال
برده است .ساختارهای شارمحوری اگر چه میتوانند با
چگالی توان باالتری نسبت به ساختارهای استوانهای ساخته
شوند ] ،[13-14اما همچنان معايب قابل توجهی نیز به
همراه دارند .بهعنوان مثال ،در موتورهای القايی نوع
شارمحوری شیاردار ،ايجاد شیارهای استاتور فرآيند
ماشینکاری بسیار پیچیده و هزينهبری را میطلبد که در
بسیاری از موارد نتیجه کار نیز با دقت مطلوب سرانجام
نخواهد يافت .از سوی ديگر ،غیريکنواخت بودن چگالی شار
مغناطیسی ] [15و بارگذاری الکتريکی در راستای شعاعی،
تلفات هارمونیکی و حرارتی قابل توجهی را برای موتورهای
با ساختارهای شارمحوری پیشین ايجاد میکند .علی
الخصوص ،بهدلیل غیريکنواخت بودن بارگذاری الکتريکی
در راستای شعاعی ،دمای سیمپیچی در شعاع داخلی
استاتور بهمیزان قابل توجهی از دما در شعاع خارجی آن
بیشتر است و درنتیجه ،نمیتوان از بیشینه ظرفیت حرارتی
سیمپیچهای استاتور استفاده نمود .با پیادهسازی موتور
القايی در قالب ساختار شارمحوری بدون شیار و يا
ساختارهای بدون هسته ،تا حد زيادی میتوان چگالی توان
ماشین را بهبود بخشید .البته اين ساختارها بهدلیل افزايش
فاصله هوايی مؤثر ،جريان مغناطیسکنندگی و تلفات بااليی
دارند .عیب اساسی ديگر در ساختارهای پیشین موتورهای
القايی ،وجود مقدار قابل توجهی از پیشانیهای کالف در
سیمپیچی میباشد .اين بخشها نقشی در تولید گشتاور و
ولتاژ القايی نداشته و تنها منجر به افزايش تلفات خواهند
شد ].[16
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با توجه به معايب ساختارهای پیشین ،ارائه ساختار جديدی
برای موتورهای القايی که در آن با حفظ مزايای شاخص اين
موتورها ،معايب مذکور رفع شود ،مورد استقبال صنايع قرار
خواهد گرفت .بر اين اساس ،هدف مقاله پیشِرو ارائه و
ساخت ساختاری جديد برای موتور القايی است بهطوریکه
معايب مذکور تا حد زيادی در آن رفع گردد.

 -2ساختار پیشنهادي
اجزای مختلف ساختار پیشنهادی برای موتورهای القايی
شارمحوری و مراحل مونتاژ آن بهطور کامل در شکل ()1
نمايش داده شدهاند .مطابق شکل -1الف) ،هسته استاتور
در ساختار پیشنهادی به صورت يکپارچه و دارای دندانه و
يوغ با شکلی که پیشتر شناخته شده است ،نمیباشد بلکه
از يک سری دندانه مجزا تشکیل شده که هرکدام از روی
هم گذاشتن تعدادی ورق فوالد سیلیسیومی ساخته
میشوند .اين ورقهها با استفاده از برش لیزر از صفحات
بزرگ فوالد سیلیسیومی بدست میآيند .الزم به ذکر است
که ساخت اين نوع دندانههای بسیار ساده و کمهزينهتر از
ساخت استاتور ساختارهای پیشین نوع شارمحوری
میباشد .در ادامه ،هر دندانه بهصورت جداگانه سیمپیچی
شده (شکل -1ب) و سپس تمام دندانهها بهوسیله دو صفحه
از جنس تفلن در کنار يکديگر قرار داده شدهاند (شکل -1
ج) .استفاده از تفلن در اين ساختار منجر به کاهش
چشمگیر وزن موتور گشته و بنابراين در يک توان ثابت،
موتور وزن بسیار کمتری خواهد داشت که میتوان به
افزايش هرچه بیشتر چگالی توان در اين ساختار اشاره کرد.
میلههای قفس روتور در راستای شعاعی در داخل هسته
روتور تعبیه شدهاند (اصطالحا قفس خورشیدی) .اين
میلهها بهوسیله دو حلقه دايرهای شکل در شعاعهای داخلی
و خارجی اتصال کوتاه میگردند (شکل -1د) .ساختار هسته
روتور نیز در شکل (-1ه) نشان داده شده است .نهايتاً با قرار
دادن بلبرينگها در داخل نگهدارندههای استاتور و
همچنین سوار کردن مجموعه استاتور بر روی پايهها ،مونتاژ
نهايی موتور تکمیل میگردد (شکل -1و) .واضح است که
مقاومت سیمپیچی استاتور با طول سیم رابطه مستقیم دارد.
از آنجا که در ساختارهای پیشین بخش نسبتا قابل توجهی
از طول سیم را پیشانیهای کالف (کلهسیمها) بهخود
اختصاص میدهند ،بهناچار مقاومت سیمپیچی استاتور و در
نتیجه تلفات اهمی موتور در اين ساختارها مقادير قابل
توجهی داشته بدون آنکه افزايشی در گشتاور و ولتاژ القايی
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شکل  :1اجزاء مختلف ساختار پیشنهادی و مراحل مونتاژ آن،
الف) دندانههای استاتور ،ب) اضافه شدن کويلهای استاتور ،ج)
اضافه شدن نگهدارنده دندانههای استاتور ،بلبرينگها و شفت،
د) اضافه شدن قفسههای آلومینیومی روتور ،ه) هسته روتور ،و)
اضافه شدن نگهدارندههای تفلنی هستههای روتور ،پايه موتور و
ساختار نهايی موتور پیشنهادی

رخ دهد .همچنین ،وجود کلهسیمها باعث افزايش
راکتانسهای پراکندگی و بهتبع آن ،کاهش ولتاژ القايی
داخلی و گشتاور الکترومغناطیسی موتور در ساختارهای
پیشین میشود .نتیجه اينکه در ساختارهای پیشین بهدلیل
وجود کلهسیمها مقادير بازده و چگالی توان نسبتا پايین
بوده و حجم و وزن ماشین قابل توجه میباشد .اين درحالی
است که ساختار پیشنهادی جديد اصال کلهسیم ندارد .در
اين ساختار از تمام طول سیم بهجهت تولید ولتاژ القايی و
گشتاور الکترومغناطیسی استفاده شده و درنتیجه بازده و
گشتاور خروجی ماشین افزايش يافته و همچنین تلفات،
وزن و حجم ماشین کاهش چشمگیری خواهند داشت .از
سوی ديگر ،وجود دندانهها در اين ساختار باعث کاهش
فاصله هوايی مؤثر شده و از آنجا منجر به افزايش راکتانس
مغناطیسکنندگی میشود .تأثیر اين موضوع به وضوح در
کاهش جريان مغناطیسکنندگی و افزايش ضريب توان
قابل مشاهده است .همچنین ،مجزا بودن دندانهها و دوطرفه
بودن اين ساختار ،نیاز به يوغ و يا مسیر آهنی اضافی برای
گردش شار در هسته استاتور را مرتفع ساخته است که در
نتیجه آن وزن ماشین تا حد چشمگیری کاهش يافته و
چگالی توان ماشین افزايش میيابد .نکته حائز اهمیت ديگر
در ساختار پیشنهادی اين که سیمپیچیهای استاتور در
مجاورت هوای آزاد و همچنین در مسیر جريان هوای ناشی
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از چرخش روتور قرار دارند .بهعبارت ديگر ،اين ساختار به-
طور ذاتی دارای يک سیستم خنکسازی با هوا بوده و
بنابراين به سیستم خنکسازی مجزا (فن يا
خنک سازی با آب ،روغن و  )...نیاز ندارد .همین موضوع
بسیاری از هزينههای ساخت موتور و نیز نويز صوتی
آيرودينامیکی آن را کاهش خواهد داد.
از جمله معايب ساختار پیشنهادی میتوان به باالبودن
لختی و وجود نیروهای محوری اشاره نمود .از آنجايیکه
معموال موتورهای القايی موجود در صنعت توسط درايو
کنترل میشوند ،لختی باالی اين ساختارها ،آنچنان تأثیرات
نامطلوبی در کاربردهای آنها نمیگذارد .از سويیديگر،
باتوجه به تقارن موجود در ساختارهای شارمحوری دوطرفه،
چنانچه مراحل ساخت نیز با دقت و با استفاده از مواد و
ابزارهای مناسب صورت پذيرد ،نیروهای محوری نیز تا حد
زيادی قابل مهار شدن است.

 -3طراحی ماشین و روابط ابعادي آن
در اين بخش ،با استفاده از روابط ابعادی ذيل ،يک نمونه
اولیه موتور القايی با ساختار پیشنهادی طراحی و ساخته
میشود .بدينمنظور ابتدا با توجه به معادله اساسی برای
مقدار مؤثر ولتاژ هر فاز استاتور ماشین داريم:
V ph  2 k w f N ph  P

()1

که در آن f ،فرکانس ولتاژ ورودی بر حسب هرتز Φ P ،شار
قطب ماشین بر حسب وبر Nph ،تعداد دورهای سری در هر
فاز استاتور و  kwضريب سیمپیچی میباشد .در ساختار
ماشین پیشنهادی ،شار قطب  Φ Pبهصورت زير محاسبه
میشود:
  Do2  D i2 

()2

8p

ΦP  B av

که در آن Di ،Do ،Bav ،و  pبهترتیب نمايندۀ چگالی شار
متوسط فاصله هوايی ،قطرهای خارجی و داخلی استاتور و
تعداد جفت قطبهای ماشین میباشد .با استفاده از روابط
( )1و ( ،)2توان مکانیکی خروجی ماشین بهصورت زير
بهدست میآيد:
Pout  mV ph I ph cos 

()3

cos 

  Do2  D i2 
8p

 2 k w m f N ph I ph B av

که در آن ،η ،m ،Iph ،و  φبهترتیب معرف مقدار مؤثر جريان
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فاز ماشین بر حسب آمپر ،تعداد فازها ،بازده توان خروجی
و زاويه اختالف فاز بین ولتاژ و جريان ترمینال ماشین بر
حسب راديان میباشد .جهت سادهسازی رابطه ( )3و نیز
عملیاتی نمودن آن ،پارامتر  Aبهعنوان بارگذاری الکتريکی
ويژه ماشین بهصورت ذيل تعريف میگردد:
()4

mN ph I ph
zsL



m (2N ph )I ph
) z s (2L

A

که در آن zs ،و  Lبهترتیب نمايندۀ تعداد دندانههای استاتور
و طول محوری هر دندانه هستند .همچنین ،نسبت

p

f

را نیز میتوان با  ns 60برابر دانست که  nsسرعت سنکرون
ماشین بر حسب دور بر دقیقه میباشد .در نهايت ،با
جايگذاری رابطۀ ( )4در ( )3و اتخاذ  λبهعنوان نسبت قطر
داخلی به خارجی ،معادله توان خروجی ماشین بر حسب
پارامترهای الکتريکی ،مغناطیسی و ابعاد آن بهصورت زير
حاصل میگردد:
(Pout  0.0291k w  ns B av AzLDo2 1   2  cos  )5

با توجه به معادله ( ،)5با دانستن مقادير نامی توان خروجی
و سرعت سنکرون مورد انتظار ماشین ،و اتخاذ يک سری
مقادير معقول و منطقی برای پارامترهای ،λ ،kw ،Bav ،A
 cos φ ،ηو  zمیتوان مقدار  LDo2را محاسبه نمود که در
نتیجه ،با انتخاب مقدار يکی از دو پارامتر  Lو  ،Doمقدار
پارامتر ديگر بهدست میآيد .در ادامه ،با دانستن فرکانس
نامی تغذيه ( )fو سرعت سنکرون ماشین ( ،)nsتعداد جفت
قطبها ( )pو در نتیجه ،شار قطب ماشین (  ) Φ Pمحاسبه
میگردد .اکنون ،با داشتن مقادير شار قطب و ولتاژ مؤثر
نامی فاز ترمینال ماشین ( ،)Vphتعداد دورهای سری مورد
نیاز در هر فاز سیمپیچی استاتور ( )Nphنیز با استفاده از
رابطۀ ( )1بهراحتی محاسبه خواهد شد .در نهايت ،با داشتن
مقدار فرض معقول برای بارگذاری الکتريکی ويژه ( )Aو
تعداد فازها ( )mو استفاده از رابطۀ ( ،)4مقدار مؤثر جريان
نامی عبوری از سیمپیچی هر فاز استاتور ماشین ( )Iphنیز
حاصل خواهد شد که در نتیجه ،با اتخاذ يک مقدار منطقی
برای چگالی جريان سیمپیچی استاتور ( ،)Jsقطر سیم مورد
نیاز برای سیمپیچی استاتور ( )Dwireبر اساس رابطۀ زير
بهدست خواهد آمد:
()6
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4I ph

 Js

Dwire 

آخرين پارامتر ابعادی باقیمانده از استاتور ،عرض هر دندانه
آن ( )tsاست .بهمنظور محاسبه اين پارامتر بايد به اين نکته
توجه نمود که کل شار مغناطیسی هر قطب ماشین  Φ Pاز
تعداد  z s 2 pدندانه عبور میکند .حال ،اگر مقدار بیشینه
چگالی شار مغناطیسی در هر دندانه به  Bmax,toothمحدود
گردد ،با فرض توزيع چگالی شار سینوسی در فاصلۀ هوايی
مقدار متوسط چگالی شار مغناطیسی در هر دندانه
( )Bav,toothبرابر است با:
()7

B max,tooth

2



B av ,tooth 

و در نتیجه ،داريم:

()8

 z   D  Di 
Φ P  B av ,tooth  s   t s o

2

 2p 
 z   D  Di 
2
 B max,tooth  s  t s o


2

 2p 

که از آنجا و در ترکیب با رابطۀ ( ts ،)2نهايتا بهصورت زير
بهدست میآيد:
2 p ΦP
()9

z s (Do  D i )B max,tooth
B av

)  2 Do (1  

B max,tooth

4z s

ts 


تا اينجا ابعاد استاتور ماشین و نیز مشخصههای سیمپیچی
آن مشخص گرديدهاند .بهمنظور محاسبه ابعاد روتور ،در اين
مرحله ابتدا بايد تعداد شیارها (يا معادالت تعداد دندانهها)ی
روتور ( )zrرا مشخص نمود .بدينمنظور از قواعد  Stillو
 Siskindاستفاده میشود ] .[17براساس اين قواعد و با
اتخاذ تعداد دندانههای استاتور برابر  ،zs=24تعداد شیارهای
روتور در اينجا برابر  zr=21حاصل شده است ( .)p=2اکنون
با داشتن تعداد دندانههای استاتور و روتور ،جهت محاسبه
عرض دندانه روتور ( )trبايد به اين نکته توجه نمود که مقدار
کل شار قطب عبوری از دندانههای استاتور و روتور با هم
برابر است و بنابراين داريم:
z st s  z rt r

()10

zs
 2 Do (1   ) B av
ts 
zr
4z r
B max,tooth

 tr 

از طرفی ،گام دندانۀ روتور ( )yrبهسادگی با استفاده از رابطۀ
زير قابل محاسبه است:
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) Do  D i 1  Do (1  

2
zr
2z r

()11

yr 

و در نتیجه ،عرض شیار روتور ( )wrدر نهايت بهصورت زير
حاصل میگردد:
w r  y r tr

()12

B av
B max,tooth




)  Do (1   )  2 Do (1  



 Do (1   ) 



4z r



 B av
 1 
2 B max,tooth


2z r
2z r

در اين مرحله ،جهت تعیین عمق شیار روتور بايد در ابتدا
سطح مقطع الزم برای شیار روتور را محاسبه نمود که اين
خود نیازمند محاسبه مقدار مؤثر جريان عبوری از میلههای
روتور ( )Irمیباشد .بدينمنظور ،با معرفی نماد  I’rبهعنوان
مقدار مؤثر جريان روتور ارجاع شده به سمت استاتور داريم:
I r  I ph cos 

()13

اکنون مقدار  Irاز طريق برابر قرار دادن مقادير نیروهای
محرکه مغناطیسی تولیدی در روتور و استاتور در ساختار
پیشنهادی بهصورت زير محاسبه میگردد:
Ns
N
I r  m s I ph cos 
2q
2q
Ns
 Ir  m
I ph cos 
2qZ r
IrZr  m

()14

که در آن q ،نمايندۀ تعداد دندانههای استاتور بر قطب بر
فاز بوده و برابر است با ) .zs/(2pmبنابراين داريم:
m 2 pN s
I ph cos 
ZsZr

()15

Ir 

با در دست داشتن  Irبا فرض يک چگالی جريان معقول و
منطقی ( )Jrدر میلههای روتور ،سطح مقطع هر میله روتور
( )Sbrو عمق آن ( )hbrدر نهايت به صورت روابط زير
محاسبه میشوند:
()16
()17

I r m 2 pN s

I ph cos 
Jr Z s Z rJr

S br 

S br
m 2 pN s
hbr 

I ph cos 
w r Z s Z r J rw r

بدينسان در اين مرحله ،کلیه ابعاد و مشخصههای
الکتريکی و مغناطیسی موتور القايی با ساختار پیشنهادی
محاسبه میگردند که خالصه نتايج آن در جدول  1آورده
مجله مدل سازی در مهندسی

شده است .در اينجا الزم به ذکر است که تکیه اين مقاله بر
معرفی ساختار جديد و بررسی کمی و کیفی مزايا و معايب
آن بوده و همین موضوع بسیار میتواند برای پژوهشگران
اين عرصه ،نقطه آغازينی جهت انجام پژوهشهای مؤثری
گردد .بر اين اساس ،در اين مقاله تنها به ارائه روند طراحی
اولیه از اين ساختار بسنده شده است .پرواضح است که
جهت دستیابی به طرح بهینه دقیق و صنعتی از ساختار
پیشنهادی ،استفاده از الگوريتمهای طراحی بهینه امری
ضروری خواهد بود.
جدول  -1نتايج طراحی موتور القايی با ساختار پیشنهادی
پارامترها

مقادیر

تعداد فازها

3

فرکانس نامی

 50هرتز

ولتاژ نامی خط ورودی

 380ولت

جريان نامی فاز

 3/65آمپر

ضريب توان در بار نامی

0/78

توان نامی (خروجی)

 1500وات

تعداد قطبها

4

تعداد کالفهای هر فاز

16

تعداد دور سیم در هر کالف

196

قطر سیم الکی

 0/8میلیمتر

نوع سیمپیچی

دو طبقه

گام سیمپیچی

کسری يک شیار کوتاه

اتصال سیمپیچی استاتور

ستاره

مقاومت سیمپیچی استاتور در هر فاز

 6/1اهم

شعاع داخلی

 100میلیمتر

شعاع خارجی

 125میلیمتر

طول فاصله هوايی

 1میلیمتر

طول محوری دندانه استاتور

 106میلیمتر

ضخامت محوری يوغ روتور

 20میلیمتر

 -4نتایج شبیهسازي
در اين بخش ،صحت عملکرد موتور القايی با ساختار
پیشنهادی طراحی شده در بخش  ،3از طريق شبیهسازی
مدل دو بعدی ماشین در نرمافزار اجزاء محدود
 JMAGDesigner 16.0مورد بررسی قرار میگیرد.
پرواضح است که با استفاده از مدل سهبعدی در تحلیل اجزاء
محدود ،میتوان به دقت بیشتری دست يافت که البته،
نیازمند صرف زمان و هزينه محاسباتی بهمراتب باالتری نیز
خواهد بود .اين در حالی است که برای اغلب ماشینهای
الکتريکی میتوان مدلهای دو بعدی مناسب را بهگونهای
تعريف و اختیار نمود که دقت قابل قبولی بسیار نزديک به
سال نوزدهم ،شماره  ،67زمستان 1400
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طراحی و ساخت يک موتور القايی شارمحوری دوطرفه با استاتور دارای دندانههای مجزا

مدلهای سهبعدی ارائه نمايد .بر اين اساس ،در اين پژوهش
نیز مدل دوبعدی ساختار پیشنهادی از طريق باز نمودن
دايره ماشین و پهن نمودن آن در راستای يک خط راست،
تعريف گرديده و در شبیهسازی اجزاء محدود مورد استفاده
قرار گرفته است .شکل ( )2توزيع چگالی شار مغناطیسی
موتور را در شرايط عملکرد نامی و حالت ماندگار در مدل
دوبعدی اتخاذ شده نشان میدهد .الزم به ذکر است که
بهجهت وجود تقارن ،تنها نیمی از موتور در نرمافزار
شبیهسازی شده و سپس نتايج تعمیم داده شدهاند .مشخصه
گشتاور-سرعت موتور طراحی شده حاصل از شبیهسازی
اجزاء محدود نیز در شکل ( )3ارائه گرديده و نقطه کار نامی
موتور در حالت ماندگار در آن مشخص شده است .بر اين
اساس ،مشاهده میشود که مقادير سرعت و گشتاور
خروجی نامی موتور در حالت ماندگار بهترتیب برابر 1475
دور بر دقیقه (معادل  154/5راديان بر ثانیه) و 10
نیوتون-متر میباشد که توان خروجی نامی برابر  1500وات
را نتیجه میدهد.

شکل  -2توزيع شار مغناطیسی در مقطع دوبعدی موتور القايی
مورد مطالعه حاصل از تحلیل اجزاء محدود (جهت وضوح بهتر،
تنها يک چهارم از کل ساختار موتور نمايش يافته است).

شکل  -3مشخصه گشتاور-سرعت موتور با ساختار پیشنهادی و
طراحی اولیه حاصل از تحلیل اجزاء محدود

 -5فرآیند ساخت موتور و نتایج تست آن
جهت نمايش هر چه بهتر کارايی و صحت عملکرد موتور
القايی با ساختار پیشنهادی در اين پژوهش ،يک نمونه
عملی از آن ساخته شده که جزئیات فرآيند ساخت و نتايج
انجام آزمايشهای عملی بر روی آن در اين بخش ارائه
میگردد .شکل ( )5اجزاء مختلف نمونه ساخته شده و
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(ب)

(الف)

(د)

(ج)

(ه)

(و)
شکل  -4اجزاء مختلف و مونتاژ نهايی موتور القايی ساخته شده
با ساختار پیشنهادی ،الف) هر ورق فوالد سیلیسیومی (به
ضخامت  0/5میلیمتر) سازنده دندانههای استاتور ،ب) نحوه
کنار هم نهادن ورقها ( 49عدد) جهت ساخت هر دندانه ،ج)
نحوه قرار دادن دندانههای سیمپیچی شده ،د) نحوه قرار دادن
هر ديسک تفلنی در نقش نگهدارنده دندانههای استاتور ،ه)
ساختار هر ديسک روتور و شیارهای آن ،و) مونتاژ نهايی موتور

مونتاژ نهايی آن را نشان میدهد.
مطابق شکل (-4ج) میتوان مشاهده نمود که هسته استاتور
از  24دندانه مجزا تشکیل شده که هرکدام از اين دندانهها
از روی هم قرار دادن  49ورق سیلیسدار به ضخامت نیم
میلیمتر ،ساخته شدهاند (شکل -4الف و شکل -4ب) .اين
دندانهها پس از برش لیزری از يک ورق آهن سیلیسدار،
غوطهور در چسب شده و توسط دستگاه پرس ،کامال فشرده
شده و تشکیل يک دندانه استاتور را میدهند .سپس دو
کالف سیم پیچی برروی هر دندانه در امتداد هم (و نه بر
روی هم) پیچیده شدهاند بهطوری که هر کالف ،نیمی از
طول محوری دندانه را اشغال میکند .نهايتا ،تمامی دندانهها
سال نوزدهم ،شماره  ،67زمستان 1400
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همانند شکل (-4د) ،مابین دو نگهدارنده تفلنی قرار گرفته
و تشکیل يک هسته مغناطیسی با دندانههای مجزا را
دادهاند .بکارگیری تفلن در ساختار اين ماشین منجر به
کاهش چشمگیری در وزن آن شده است و ازاينرو ،چگالی
توان در اين ماشین افزايش میيابد چراکه در يک توان
ثابت ،وزن ماشین کاهش يافته است.
شکل ( )5نحوه سیمبندی فاز  aرا نشان میدهد .تمامی 16
کالف فاز  aبا رنگ سبز نمايش داده شدهاند .الزم به ذکر
است که جهت پیچش تمامی کالفها يکسان بوده منتهی
با اتصال سر به ته ،از يک قطب به قطب ديگر ،سربندی هر
فاز انجام گرفته است .آرايش سیمبندی فازهای  bو  cنیز
با انتقال دادن الگوی سیمبندی فاز  aبه میزان مثبت و
منفی  120درجه الکتريکی قابل استحصال است .همانطور
که از اين شکل مشخص است ،با تزريق مجموعه جريان
متعادل سهفاز ،اين نحوه سیمپیچی ،يک میدان دوار با
دامنه ثابت تولید کرده و بنابراين منجر به ايجاد گشتاور
خواهد شد.

شکل  -5نقشه سیمکشی فاز  aموتور با ساختار پیشنهادی

هسته روتور از آهن سیاه که با نام تجاری  CK45شناخته
میشود ،ساخته شده است .جنس قفس در ساختار
پیشنهادی از آلومینیوم ريختهگری بوده که با قرار گرفتن
هسته روتور در قالبهای ريختهگری ،مذاب آلومینیوم
شیارها و نواحی کناره آن را پر میکند و تشکیل قفس موتور
را میدهد.
با تست موتور در بار کامل ،منحنیهای ولتاژ ترمینال و
جريان آرمیچر موتور در شکل نمايش داده شده است.
جدول  2نیز نتايج عملی حاصل برای ساير مشخصههای
عملکردی موتور را در بر دارد.
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شکل  -6شکل موج ولتاژ و جريان موتور در بار کامل
جدول  -2نتايج تست موتور در بار کامل
پارامترها

مقادير

فرکانس نامی

 50هرتز

ولتاژ خط ورودی

 380ولت

جريان فاز

 4/2آمپر

توان ورودی در بار کامل

 1620وات

سرعت

 1410دور در دقیقه

دما پس از يک ساعت کاری

 36درجه سلیسیوس

با داشتن دادههای جدول  2و مقاومت هر فاز سیمپیچی
استاتور مندرج در جدول  6/1( 1اهم) ،تلفات اهمی استاتور
برابر  324وات محاسبه میشود که با کم کردن از توان
ورودی ،مقدار توان انتقالی در فاصله هوايی موتور برابر
 1296وات بهدست میآيد .در نهايت ،با توجه به مقدار
اندازهگیری شده برای سرعت موتور در شرايط بار کامل و
حالت ماندگار ( 1410دور بر دقیقه) ،لغزش روتور ( )sبرابر
 0/06محاسبه شده که با ضرب ( )1-sدر توان انتقالی فاصله
هوايی و صرف نظر از تلفات هسته ،بادخوری و اصطکاک،
توان خروجی موتور برابر  1218وات (متناظر با بازده )%75
حاصل میگردد .دلیل کاهش مقادير حاصل از اندازهگیری
عملی برای توان خروجی و بازده نسبت به مقادير مورد نظر
در طراحی ،عدم دسترسی به تجهیزات ماشینکاری دقیق
و با فناوری باال قطعات بوده که منجر به افزايش فاصله
هوايی بین روتور و استاتور بیشتر از مقدار مورد نظر در
طراحی شده است .اين امر سبب افزايش جريان
مغناطیسکنندگی و کاهش ضريب قدرت موتور گرديده و
در نتیجه ،در محدوده جريان نامی ،قدرت خروجی موتور
کمتر از مقدار مورد انتظار در طراحی شده است .واضح است
که اين گونه مشکالت ساخت در شرايط دسترسی به يک
خط تولید مکانیزه با انواع مختلف تجهیزات ماشینکاری،
برطرف گرديده و امکان ساخت نمونههای صنعتی
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طراحی و ساخت يک موتور القايی شارمحوری دوطرفه با استاتور دارای دندانههای مجزا

پیچیدهای دارند که گاهی تولید انبوه آنها را محدود ساخته
 در اين مقاله يک ساختار جديد برای موتور القايی نوع.است
 در اين ساختار دندانههای استاتور.شارمحوری ارائه گرديد
بهصورت جدا از يکديگر مونتاژ شده و پیشانی کالف کامال
حذف شده است که نهايتا منجر به افزايش چگالی توان و
 همچنین يک.همچنین کاهش تلفات ماشین میگردد
نمونه موتور با ساختار پیشنهادی ساخته و مورد آزمايش
 نتايج حاصل از شبیهسازیها و آزمايشات نشان.قرار گرفت
میدهند که عملکرد موتور القايی با ساختار پیشنهادی مورد
.قبول بوده و میتواند جايگزين ساختارهای مرسوم گردد
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.خواهد گرديد

 نتیجهگیري-6
اغلب ساختارهای موتورهای القايی از نوع استوانهای بوده
 جريان راهاندازی باال،که معايبی همچون چگالی توان پايین
.و وجود قابل توجه پیشانیهای کالف را بههمراه دارند
ساختارهای شارمحوری نیز گرچه چگالی توان بهتری
نسبت به ساختارهای استوانهای فراهم میکنند اما دارای
معايب اساسی مانند غیريکنواخت بودن بارگذاری
مغناطیسی و الکتريکی و مراحل ماشینکاری سخت و
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