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 چکیده

ايي باشد و بايد به گونهسازی مصرف انرژی، میزان اندازه فاصله هوايي ميپارامتر مهم و تاثیرگذار در عملکرد موتور جريان مستقیم و بهینه يک

ر و صدا سازی شود تا پديده اشباع مغناطیسي در موتور رخ ندهد و موتور در راندمان خوبي کار کند و همچنین موتور دچار نويز و سانتخاب و بهینه

بیش از حد نشود که عملکرد موتور به طور قابل توجهي افزايش يابد و همچنین تلفات کاهش يابد. در اين مقاله سه موتور جريان مستقیم با 

مشخصات متفاوت در شرايط مختلف برای سیستم محرک شناور زيرسطحي خلیج فارس طراحي شده است. در ابتدا به روش تحلیل عددی طراحي 

های گذرا طراحي سه بعدی و سپس مورد تحلیل الکترومغناطیسي در حالت   Maxwellافزار سازی شده است. در مرحله دوم در نرمبهینهو سپس 

طول گام قوس قطبي، عملکرد موتور جريان مستقیم  11/1قرار گرفته است. از نتايج حاصل از سه موتور مشخص است با تعیین اندازه فاصله هوايي 

کند و تر کار ميگیرد. موتور نرمشوند. راندمان و گشتاور در رنج مناسبي قرار مييابد. نقاط اشباع در موتور محو ميگیری افزايش ميچشمبه میزان 

. شودسازی مصرف انرژی ميکنند را در پي دارد که خود منجر به کاهش تلقات و بهینههايي که شیارهای آرمیچر تولید ميکاهش حاصله از ضربان

 ايم.در اين راستا به قوانین جديدی در طراحي سیستم محرک شناور زير سطحي خلیج فارس دست پیدا نموده

 موتور جريان مستقیم -فاصله هوايي -سرعت نامي های کلیدی:واژه

 

 مقدمه -1

نمايند. در اين موتورها انرژی الکتريکي موتورهای جريان مستقیم، موتورهای گرداني هستند که انرژی الکتريکي را به انرژی مکانیکي تبديل مي

اند. الف( قسمت ساکن های جريان مستقیم از دو قسمت اصلي زير تشکیل شدهموتور. [3[ الي ]1گردد ]هر ميتحت فرم ولتاژ و جريان مستقیم ظا

-های کمکي قرار ميهای اصلي و قطبنمايد که بر اين قسمت ساکن قطببه نام القاء کننده يا اندوکتور )استاتور( که فوران مغناطیسي را ايجاد مي

دهد. بین آرمیچر يا القاء شونده )اندوئي( که عمل تبديل انرژی الکتريکي به انرژی مکانیکي در موتورها را انجام ميگیرند. ب( قسمت گردان بنام 

قسمت ساکن و گردان فاصله هوايي وجود دارد. موتورهای جريان مستقیم بدلیل کنترل سرعت دقیق و با رنج وسیع، همچنین دارا بودن گشتاور 

 [5[ و ]4اند ]در صنعت داشتهزياد، همیشه جايگاه خوبي 

الکترومغناطیسي  های اين موتورها: برتری گشتاورشود. از جمله مزيتاز اينرو از اين موتورها در صنايع دريايي و نظامي استفاده زيادی مي

مندی از منبع همچنین بهره موتورهای جريان مستقیم در رقابت با موتورهای جريان متناوب با فرکانس متغییر، کنترل سرعت متغییر و دقیق

های نظامي و صنعتي تحت تاثیر قرار داده است را در بسیاری از کاربرد جريان مستقیمهای ی غیر ساکن مثل باتری اعتبار و محبوبیت موتورتغذيه

 باشد.[. لذا استفاده از موتورهايي که مصرف انرژی و تلفات حداقل دارند، امری ضروری مي7[ و ]6]

سازی مصرف انرژی و کاهش سازی اندازه فاصله هوايي با رويکرد بهینهمقاله سه موتور جريان مستقیم با مشخصات متفاوت از لحاظ بهینهدر اين 

 افزار ماکسول مورد تحلیل قرار گرفته است.تلفات و در شرايط گوناگون با استفاده از نرم

 

 طراحی به روش تحلیل عددی -1

اين روابط از مقاالت و  ( آورده شده است.23( الي )1برخي معادالت اصلي برای طراحي موتور جريان مستقیم با تحريک مستقل با روابط )   

توان ابعاد موتور مراجعي که در آخر مقاله آمده است استخراج شده است و تمامي روابط مشخص کننده ابعاد موتور هستند که بوسیله اين روابط مي

 سازی قرار داد.افزار جهت شبیهرا استخراج و در نرم
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 ( داريم:4( الي )1در روابط )   

D ،قطر خارجي روتور :Lباشد. : طول روتور ميPe ،قدرت الکترومغناطیسي موتور :Bباشد که بنا به کارکرد موتور، رنج : چگالي شار موتور مي

هادی بر  -: بار گذاری الکتريکي موتور بر حسب آمپرAدر فاصله هوايي،  : اندوکسیونBe: تعداد دور موتور در يک دقیقه، Nمختلفي دارد. 

: P[. 8باشد ]درصد مي 01های جريان مستقیم معموال حدود : راندمان که در موتور: ولتاژ نامي، V: توان نامي، Pout: جريان نامي، iسانتیمتر، 

 اندازه قوس گام قطبي است.  :تعداد زوج قطب، 
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 ( داريم:8( الي )5در روابط )   

Vmo،اندازه ولتاژ بین دو تیغه :  Nsهای سری شده در هر راه موازی است. : تعداد حلقهYA اندازه گام متوسط بر تعداد شیارها که بايد عدد :

گراد برابر است بادرجه سانتي 05: در دمای Pبندی آرمیچر، سیم: مقاومت Ra: تعداد شیارهای روتور، Ne[. 0صحیحي باشد ]

mmm /022.0 2 [17 ،]Ncهای روتور، : تعداد کل هادیLspبندی آرمیچر بر حسب متر، : طول يک حلقه سیمScu سطح مقطع خالص :

[. 11[ و ]11باشد ]مي 2بندی حلقوی برابر با عدد اه موازی جريان است و در سیم: تعداد ر2aمس در شیار، اين سطح مقطع يک راه جريان است، 

Dc ،قطر کلکتور استاندارد :Nkهای کلکتور، : تعداد تیغهtc( مسیرهای موازی جريان 1آن است. شکل ) : مجموع عرض يک تیغه کلکتور و عايق

 دهد.ميبرای سیم بندی موجي ساده در موتور جريان مستقیم را نمايش 

 

 
 (: مسیرهای موازی جریان برای سیم بندی موجی ساده1شکل )
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S ،سطح تماس مفید هر دسته جاروبک سه تايي :ea ،طول جاروبک :et ،عرض جاروبک، عايق بین دو تیغه بر حسب سانتیمتر :Zc عرض قطب :

شود. گام دندانه برابر با عرض پايه قطب : گام دندانه است که به مجموع عرض يک شیار و فاصله بین دو شیار گفته ميtdکمکي بر حسب میلیمتر، 

: جريان نامي موتور، Inشده بوسیله آرمیچر در برابر زوج قطب،  : نیروی محرکه مغناطیسي يا آمپر دور ايجادFa: عرض شیار، beکمکي است. 

Spaباشد. پیچي تحريک قطب کمکي بر حسب میلیمتر مربع مي: سطح مقطع سیم بکار رفته برای سیمJpa چگالي جريان در سیم پیچي قطب :

 است. 3.5کمکي و برابر 
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 ( داريم:16( الي )13در روابط )

TK ،زمان کموتاسیون برای يک کالف بر حسب ثانیه :ec ،عرض تیغه کلکتور :Vcباشد. : سرعت خطي ميTe،زمان کموتاسیون برای هر شیار :  

nsآيد.: تعداد کالف های متعلق به هر شیار و از حاصل تقسیم تعداد کل کالف ها بر تعداد شیارها بدست مي 

Pr ،نیروی محرکه اندوکتیو هر کالف :k :3ها يک ثابت است و برای هادی

1
4های شیار بین دو طبقه هاد و برای عايق 1ها بیروني و برای عايق 

1
 

: فرکانس Fگیرند. : فاصله هوايي که باالی شیار و به منظور جا زدن گوه شار در نظر ميε 1: عرض هادی، be: ارتفاع هادی، hگیريم. در نظر مي

 موج نیروی محرکه در آرمیچر است.
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 ( داريم: 21( الي )17در روابط )

Ea ،نیروی القاء شده دو سر آرمیچر :k ،ثابت ماشین است، تعداد دور بر حسب راديان بر ثانیه :T ،گشتاور القايي موتور :air gap:  فاصله هوايي

 : ضريب کارتر است.Kcزير کفشک قطب کمکي، 
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 ( داريم: 23( الي )22در روابط )

dm ،قطر محور روتور :Si ،سطح مقطع سیم پیچي قطب اصلي :Limo ،طول متوسط يک حلقه سیم پیچي القا کننده بر حسب متر :Ftot آمپر :

 .باشدولتاژتحريک مي :Vexcدور کلي که بر روی زوج قطب واقع است، 

 

 پارامترهای استخراجی مدل -1

ابط در اين بخش پارامترهای اصلي طرح پیشنهادی و قوانین عمومي مربوط به ابعاد را شرح داده شده است. بعضي از پارامترها با استفاده از رو   

 مذکور در بخش قبل و بعضي ديگر با استفاده از روابط وابسته بدست آمده است.

 

 های مدلداده -1-1
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کار پارامترهای اصلي يک موتور عبارتنداز: قدرت مفید و تعداد دور موتور و ولتاژ نامي است. نکته ديگری که باز بدان بايد توجه کرد موضوع    

ا نمايیم در اينصورت ابعاد باشد که اگر در محاسبات مالحظه و رعايت حالت اول رتر از قدرت نامي ميماشین در قدرتي باالتر از قدرت نامي يا پايین

تر خواهد شد. و چنانچه حالت دوم را در نظر بگیريم با ابعاد کوچکتری سر و کار خواهیم داشت که موتور محاسبه ماشین بزرگتر و قیمت آن افزون

جه حرارت نامي و قابل تحمل انواع شده در اين ابعاد وقتي با قدرت نامي معین کار نمايد درجه گرمای موتور آنقدر افزايش خواهد يافت که از در

 [.12گردد ]های بکار رفته فزوني گرفته و موجب سوختن آنها ميعايق

 

 پارامترهای اصلی ابعاد -1-1

 [13باشد ]الف( پارامترهای هندسي عبارتنداز قطر و طول آرمیچر و استاتور مورد نظر مي باشند.اين پارامترها به ترتیب هندسي و الکتريکي مي   

ترين پارامترهای تاثیر گذار در طراحي موتور جريان مستقیم، قطر خارجي روتور است. قطر خارجي روتور تاثیر گذار در [ يکي از مهم15الي ]

 های روتور، تعداد شیارهای روتور، گام دندانه، محاسبه کلکتور، طول روتور، قطر متوسط طوقه وسرعت خطي، اندازه قوس گام قطبي، تعداد هادی

ئز اهمیت است. زيرا سرعت موتور مورد باشد. در بحث محاسبه طول و قطر روتور مالحظات مکانیکي حاپارامترهای وابسته به اين پارامترها مي

يي، اندوکسیون در فاصله هوا توانیم انتخاب نمايیم.ب( پارامتهای الکتريکي بسیار متعدد هستند که به ترتیب زير ميمحاسبه همواره معلوم است. 

بر متر يا الکتريکال لودينگ که با  آمپر هادی macA ها ها، اندوکسیونشود، تعداد زوج قطب، توان موتور، چگالي جريان در هادیمشخص مي/

 بندی به کار رفته شده.های مختلف مدار فرومغناطیسي و نوع سیمدر قسمت

 

 اندوکسیون در فاصله هوایی -1-1

باشد. زيرا اندازه نیروی محرکه الکتريکي برابر در فاصله هوايي يکي از پارامترهای اصلي در تعیین ابعاد موتور مي (Be)سیون مقدار اندوک

E=B.L.V [ اشباع آهن و منشعب شدن 16است .]Be نمايد. لذا عمال در خارج از فاصله هوايي در مدارهای مغناطیسي اندازه آنرا محدود مي

[. در بعضي موارد بسیار اختصاصي 4گیرد ]تسال در موتورهای بزرگ مورد استفاده قرار مي 1.1کند و مقداد تسال تجاوز نمي 1.1تا  1از  Beمقدار 

 ( مدار معادل موتور جريان مستقیم با تحريک2تسال میتوان پايین آمد. شکل ) 1.5در مقابل بعضا تا . تسال نیز انتخاب نمود 1.3تا  1.2توان مي

 دهد.مستقل را نمايش مي

  

 
 (: مدار معادل موتور جریان مستقیم با تحریک مستقل1شکل )

 
در  Iaدر خالف جهت پخش جريان  Vb. افت ولتاژ جاروبک توسط باتری استRa و يک مقاومت  Eaمدار آرمیچر شامل يک منبع ولتاژ ايده آل 

همراه با   Rf)جهت کنترل مقدار جريان( و يک مقاومت داخلي   Rdمدار معادل میدان با يک مقاومت خارجي  ماشین مدل سازی شده است.

 معادل سازی شده است .   Lfاندوکتانس 

 

 بررسی تاثیر فاصله هوایی در زیر کفشک قطب اصلی بر عملکرد موتور جریان مستقیم -4

بندی آرمیچر، راکتانس مغناطیس کنندگي نداريم. لذا موتورهای جريان در موتورهای جريان مستقیم بدلیل فقدان برق متناوب )فرکانس( سیم   

های مستقیم نسبت به موتورهای جريان متناوب دارای شکاف فاصله هوايي بزرگي هستند. نمای سه بعدی سه موتور طراحي شده مذکور در شکل

( آمده است.  تاثیر تعییرات بر روی سه موتور جريان مستقیم از 1( قابل مشاهده است و همچنین مشخصات اصلي سه موتور در جدول )5) ( الي3)

شهر بدست آمده است که مشخصات اين سه موتور از پژوهشکده برق دانشگاه صنعتي مالک اشتر شاهین ( قابل مشاهده است.47( الي )6شکل )

شايان ذکر است  ن مشخصات را با توجه به نیاز کشور و ناوگان دريايي کشور تعیین نموده است و نمونه مشابهي هم وجود ندارد.اين پژوهشکده اي

های توزيع چگالي شار با رنگ روشن تسال درنظر گرفته شده است. نقاطي که در شکل 1.5خط قرمز برای نقطه اشباع مغناطیسي در اين تحقیق، 

 باشند.قاط اشباع مغناطیسي مينمايش داده شده، ن
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 (: نمای سه بعدی موتور جریان مستقیم شماره یک1شکل )

 

 
 (: نمای سه بعدی موتور جریان مستقیم شماره دو4شکل )

 

 
 (: نمای سه بعدی موتور جریان مستقیم شماره سه5شکل )

 

 (: مشخصات سه موتور طراحی شده1جدول )

GENERAL DATA MOTOR 1 

Machine Type Motor 

Rated Output Power (kW) 127 

Rated Voltage (V) 520 

Number of Poles 4 

Given Rated Speed (rpm) 222 

Type of Load fan load 

Operating Temperature (C) 75 

GENERAL DATA MOTOR 2 

Machine Type Motor 

Rated Output Power (kW) 100 

Rated Voltage (V) 220 

Number of Poles 4 

Given Rated Speed (rpm) 245 

Type of Load fan load 

Operating Temperature (C) 75 

GENERAL DATA MOTOR 3 

Machine Type Motor 

Rated Output Power (kW) 80 

Rated Voltage (V) 220 
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Number of Poles 4 

Given Rated Speed (rpm) 512 

Type of Load fan load 

Operating Temperature (C) 75 

 

 بررسی تاثیر فاصله هوایی در زیر کفشک قطب اصلی بر عملکرد موتور جریان مستقیم شماره یک -4-1

مستقیم شماره  نمايیم. تاثیر تعییرات بر روی موتور جريانمیلیمتر بررسي مي 6.6و  2.2، 1.73های موتور شماره يک را برای اندازه فاصله هوايي   

 ( قابل مشاهده است.21( الي )3يک از شکل )

 

 میلیمتر 37.1حالت اول: فاصله هوایی 

 
 میلیمتر 37.1(: نمای توزیع چگالی شار موتور جریان مستقیم شماره یک با فاصله هوایی 6شکل )

 

 
 میلیمتر 37.1(: نمای سه بعدی موتور جریان مستقیم شماره یک با فاصله هوایی .شکل )

 

 
 میلیمتر 37.1جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره یک با فاصله هوایی  -(: نمودار راندمان8شکل )

 

 
 میلیمتر 37.1جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره یک با فاصله هوایی  -(: نمودار گشتاور3شکل )
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 میلیمتر 37.1مستقیم شماره یک با فاصله هوایی جریان آرمیچر موتور جریان  -(: نمودار سرعت13شکل )

 

 میلیمتر 171حالت دوم: فاصله هوایی 

 
 میلیمتر 171(: نمای توزیع چگالی شار موتور جریان مستقیم شماره یک با فاصله هوایی 11شکل )

 

 
 میلیمتر 171(: نمای سه بعدی موتور جریان مستقیم شماره یک با فاصله هوایی 11شکل )

 

 
 میلیمتر 171جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره یک با فاصله هوایی  -(: نمودار راندمان11)شکل 
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 میلیمتر 171جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره یک با فاصله هوایی  -(: نمودار گشتاور14شکل )

 

 
 میلیمتر 171فاصله هوایی  جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره یک با -(: نمودار سرعت15شکل )

 

 میلیمتر 676حالت سوم: فاصله هوایی 

 
 میلیمتر 676(: نمای توزیع چگالی شار موتور جریان مستقیم شماره یک با فاصله هوایی 16شکل )

 

 
 میلیمتر 676(: نمای سه بعدی موتور جریان مستقیم شماره یک با فاصله هوایی .1شکل )

 

 
 میلیمتر 676جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره یک با فاصله هوایی  -(: نمودار راندمان18شکل )
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 میلیمتر 676جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره یک با فاصله هوایی  -(: نمودار گشتاور13شکل )

 

 
 میلیمتر 676جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره یک با فاصله هوایی  -(: نمودار سرعت13شکل )

 

 بررسی تاثیر فاصله هوایی در زیر کفشک قطب اصلی بر عملکرد موتور جریان مستقیم شماره دو -4-1

نمايیم. تاثیر تعییرات بر روی موتور جريان مستقیم شماره دو میلیمتر بررسي مي 12و  4، 33/1های موتور شماره دو را برای اندازه فاصله هوايي   

 بل مشاهده است.( قا35( الي )21از شکل )

 

 میلیمتر 11/1فاصله هوایی حالت اول: 

 
 میلیمتر 1711(: نمای توزیع چگالی شار موتور جریان مستقیم شماره دو با فاصله هوایی 11شکل )

 

 
 میلیمتر 1711(: نمای سه بعدی موتور جریان مستقیم شماره دو با فاصله هوایی 11شکل )
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 میلیمتر 1711آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره دو با فاصله هوایی  جریان -(: نمودار راندمان11شکل )

 

 
 میلیمتر 1711جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره دو با فاصله هوایی  -(: نمودار گشتاور14شکل )

 

 
 میلیمتر 1711جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره دو با فاصله هوایی  -(: نمودار سرعت15شکل )

 

 میلیمتر 4فاصله هوایی حالت دوم: 

 
 میلیمتر 4(: نمای توزیع چگالی شار موتور جریان مستقیم شماره دو با فاصله هوایی 16شکل )
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 میلیمتر 4(: نمای سه بعدی موتور جریان مستقیم شماره دو با فاصله هوایی .1شکل )

 

 
 میلیمتر 4مستقیم شماره دو با فاصله هوایی جریان آرمیچر موتور جریان  -(: نمودار راندمان18شکل )

 

 
 میلیمتر 4جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره دو با فاصله هوایی  -(: نمودار گشتاور13شکل )

 

 
 میلیمتر 4جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره دو با فاصله هوایی  -(: نمودار سرعت13شکل )

 

 میلیمتر 11فاصله هوایی حالت سوم: 

 
 میلیمتر 11(: نمای توزیع چگالی شار موتور جریان مستقیم شماره دو با فاصله هوایی 11شکل )
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 میلیمتر 11(: نمای سه بعدی موتور جریان مستقیم شماره دو با فاصله هوایی 11شکل )

 

 
 میلیمتر 11هوایی جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره دو با فاصله  -(: نمودار راندمان11شکل )

 

 
 میلیمتر 11جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره دو با فاصله هوایی  -(: نمودار گشتاور14شکل )

 

 
 میلیمتر 11جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره دو با فاصله هوایی  -(: نمودار سرعت15شکل )

 

 بر عملکرد موتور جریان مستقیم شماره سهبررسی تاثیر فاصله هوایی در زیر کفشک قطب اصلی  -4-1

نمايیم. تاثیر تعییرات بر روی موتور جريان مستقیم شماره سه میلیمتر بررسي مي 12و  4، 1.33های موتور شماره دو را برای اندازه فاصله هوايي   

 ( قابل مشاهده است.51( الي )36از شکل )

 

 میلیمتر 1711حالت اول:  فاصله هوایی 
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 میلیمتر 1711(: نمای توزیع چگالی شار موتور جریان مستقیم شماره سه با فاصله هوایی 16)شکل 

 

 
 میلیمتر 1711(: نمای سه بعدی موتور جریان مستقیم شماره سه با فاصله هوایی .1شکل )

 

 
 یلیمترم 1711جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره سه با فاصله هوایی  -(: نمودار راندمان18شکل )

 

 
 میلیمتر 1711جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره سه با فاصله هوایی  -(: نمودار گشتاور13شکل )

 

 
 میلیمتر 1711جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره سه با فاصله هوایی  -(: نمودار سرعت43شکل )

 

 میلیمتر 4حالت دوم: فاصله هوایی 
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 میلیمتر 4چگالی شار موتور جریان مستقیم شماره سه با فاصله هوایی (: نمای توزیع 41شکل )

 

 
 میلیمتر 4(: نمای سه بعدی موتور جریان مستقیم شماره سه با فاصله هوایی 41شکل )

 

 
 میلیمتر 4جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره سه با فاصله هوایی  -(: نمودار راندمان41شکل )

 

 
 میلیمتر 4جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره سه با فاصله هوایی  -گشتاور (: نمودار44شکل )

 

 
 میلیمتر 4جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره سه با فاصله هوایی  -(: نمودار سرعت45شکل )

 

 میلیمتر 11حالت سوم: فاصله هوایی 
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 میلیمتر 11شماره سه با فاصله هوایی (: نمای توزیع چگالی شار موتور جریان مستقیم 46شکل )

 

 
 میلیمتر 11(: نمای سه بعدی موتور جریان مستقیم شماره سه با فاصله هوایی .4شکل )

 

 
 میلیمتر 11جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره سه با فاصله هوایی  -(: نمودار راندمان48شکل )

 

 
 میلیمتر 11موتور جریان مستقیم شماره سه با فاصله هوایی جریان آرمیچر  -(: نمودار گشتاور43شکل )

 

 
 میلیمتر 11جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم شماره سه با فاصله هوایی  -(: نمودار سرعت53شکل )

 

گردد ولي باعث ( مشخص است، کاهش اندازه فاصله هوايي باعث افزايش راندمان و همچنین فوران مي51( الي )6های )طور که از شکلهمان 

شود. افزايش فاصله هوايي هم مزايا و معايبي دارد. با افزايش فاصله هوايي راندمان کاهش قدرت موتور و همچنین کاهش گشتاور و سرعت مي

-و عملکرد نرميابد. فاصله هوايي بزرگتر دارای مزايايي همچون: بهبود فرم فوران، کاهش سر و صدا کاهش ولي قدرت، گشتاور و سرعت افزايش مي
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-کنند، را در قطعات قطبي کاهش ميهايي که شیارهای آرمیچر تولید ميتر، سهولت در انجام مکانیکي، افزايش پايداری و کاهش حاصله از ضربان

 شود.بندی میدان ميدهد و باعث افزايش آمپر دورهای سیمطور که بیان شد، راندمان را کاهش ميدهد ولي در عوض همان

های مختلف استفاده شده که هر موتور برای اندازه فاصله ها و سرعتبررسي اندازه فاصله هوايي در موتور جريان مستقیم از سه موتور با توانبرای 

ابر با افزار ماکسول طراحي شده است. بنابراين فاصله هوايي را در موتور جريان مستقیم بربا استفاده از نرم 6.6و  2.2، 1.73های متفاوت هوايي

 نمايیم.طول قوس گام قطبي انتخاب مي 11/1

   . 

 گیرینتیجه -5

های الکترومغناطیسي، حرارتي و مکانیکي را مورد توجه قرار داد. بنابراين رسیدن يايست مسائل و محدوديتهای الکتريکي ميدر طراحي ماشین   

گیری از روش افزارها و کامپیوترهای جديد همچنین بهرهده از نرمبه يک طرحي قابل قبول مستلزم تکرارهای محاسباتي زيادی است. استفا

سرعت ارزيابي کرد. موتورهای های جديد را بهدقت مدل کرد و طرحآورد که به توان رفتار ماشین را به محاسباتي پیشرفته اين امکان را بوجود مي

نج کنترل سرعت دقیق و وسیعي هستند. در اين تحقیق سه موتور جريان جريان مستقیم دارای عملکرد خوبي بر حسب گشتاور و همچنین دارای ر

مورد تحلیل الکترومغناطیسي قرار گرفتند   MAXWELLافزار وسیله نرم روش تحلیل عددی طراحي شد است. سپس هر سه موتور بهمستقیم به

سازی مصرف انرژی و رای بررسي اندازه فاصله هوايي با رويکرد بهینهو بعد مقدار بهبود يافته بر عملکرد سه موتور تعیین شده است. در اين مقاله ب

های مختلف استفاده شد. هر موتور برای اندازه فاصله هوايي متفاوت طراحي ها و سرعتکاهش تلفات در موتور جريان مستقیم، از سه موتور با توان

 حالت بررسي شد. 0سازی شد. در کل و شبیه

ي را کاهش داديم، راندمان و فوران افزايش پیدا کرد ولي باعث کاهش قدرت موتور و همچنین کاهش گشتاور، سرعت و وقتي اندازه فاصله هواي

افزايش سر و صدا که خود منجر به افزايش تلفات شد. و وقتي که فاصله هوايي را  افزايش داديم، راندمان کاهش ولي قدرت، گشتاور و سرعت 

ايي تعیین نظر گرفتن عملیات مکانیکي موتور و موارد ذکر شده، اندازه فاصله هوايي در موتور جريان مستقیم به گونهافزايش يافت. بنابراين با در 

طول قوس گام قطبي باشد. از اينرو توانستیم تلفات انرژی موتور را به حداقل خود برسانیم و همچنین در مصرف انرژی  11/1گردد که برابر مي

 باشیم.جويي خوبي داشته صرفه
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