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وجود دارد: گشتاور  SRMسه نمونه گشتاور در موتور  —چكيده 
 قيتحق ني. هدف ايارهيدارنده و گشتاور گدر حال كار، گشتاور نگه
بهبود در  جادي. جهت اباشديم SRMوتور بهبود در رفتار گشتاور م

موتور،  يسيدر ساختمان مغناط رييبا روش تغ SRMرفتار گشتاور موتور 
 دهيگرد يطراح HRM با عنوان يرلوكتانسچياز موتور سوئ يدينوع جد

نمونه، ساختمان استاتور  ني. در ا(hybrid reluctance motor) است
شكل درآمده (در نوع  Uبه صورت هر فاز  يهاقطب افته،ي رييكامال تغ

SRM به  زيدائم ن يرباهم بودند) و آهن يهر فاز روبرو يهاقطب
 رگشتاو زيآنال جيها افزوده شده است. نتاقطب ياستاتور، در دهانه

موتور در مقدار گشتاور در  نيكه ا دهدينشان م HRMموتور  يخروج
 باي) گشتاور تقرگريفاز به فاز د كياز  هيتغذ رييحال كار (زمان تغ

گشتاور و مدت زمان  پليدر ر يداشته، ول SRMبا موتور  يمشابه
بهتر از  يليدارنده) خ(در زمان گشتاور نگه يداريبه حالت پا دنيرس

از  يخروج اني. به عالوه شكل موج جركنديم ملع SRMموتور 
 ورياز درا يخروج انيتر از شكل موج جرصاف HRMموتور  وريدرا

و موتور  ويباعث كاهش تلفات در درا تيمز نياست و ا SRMموتور 
  .شوديم

 ؛تيحساس زيآنال ؛يرلوكتانس چيموتور سوئ —هاي كليدي هواژ
 ؛ريپل گشتاور ؛گشتاور نگه دارنده ؛گشتاور در حال كار

 مقدمه  .1

گشتاور در موتور  پليكه به مسئله كاهش ر ييهامقاله يدر حالت كل
 بندي كرد: ميبه دو دسته تقس توانياند را مپرداخته يچيرلوكتانس سوئ

گشتاور  پليهستند كه به منظور كاهش ر ياول، آن دسته از مقاالت دسته
 رييبا تغ ايها اند كه در آنموتور پرداخته يو اصالح شكل هندس يبه طراح

با  ايبودن موتور و  هيروتور در صورت چند ال فتيبا ش ايشكل روتور 
 دستهاند. گشتاور شده پليهاي موتور باعث كم شدن رتعداد قطب شيافزا

در كاهش متوسط  يهاي گشتاور سعهستند كه با كنترل مؤلفه يدوم، مقاالت
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روي  يگوناگون يو كنترل يليهاي تحلگشتاور داشته و به روش پلير
  اند.آورده

گشتاور به  پليهاي كاهش رانواع روش نيو بهتر نيتراز معمول يكي
. همانطور كه ]1[ باشديروتور م فتيروش ش ،يشكل هندس اصالح قيطر

انجام شده  هيموتور دوال كيروش كه براي  نيآمده است، در ا 1در شكل 
دارند.  فتيدرجه ش 30نسبت به هم  هياست، محور روتور موتورهاي دوال

. در گردديدر نمودار گشتاور م پليو كاهش ر سازينهيباعث به فتيش نيا
فاز  ،يپس از خاموش شود،يروشن م هيال كيفاز در  كيكه  يواقع هنگام

از  رييباعث جلوگ نيكه ا شود،يبعدي روشن م يهيمتناظر همان فاز در ال
در گشتاور  پلير زانيگشتاور خواهد شد و به معناي كاهش م ديافت شد

  است. دييلتو

  
  داده شده فتيبا روتور ش هيدوال SRMموتور  :1شكل

 ،يچيگشتاور موتور رلوكتانس سوئ پليي كنترل رراهبردها از يكي
 ني. بنابراباشديفازها م يو خاموش يروشن كيتحر يهيزاو نهيانتخاب به

كامل و  يپوشانهم هياز زاو شتريهمواره ب نه،يبه يو روشن يخاموش هايهيزاو
 وكتانسها هستند. براي عملكرد باال، موتور رلقطب يپوشانشروع هم هيزاو
كار كند كه با روش جستجوي  ريمتغ ونيكموتاس هيبا زاو دياب يچيسوئ
. افت ]2[ است سريم دهيچيعددي پ هايسازينهيو به يشگاهيآزما ميمستق

روشن و خاموش  اييآوردن زوا شيتا حدودي با پ توانديگشتاور م پلير
  .]3[شود  جبران

عات است كه بر مبناي آن اطال كنندهينيبشيپ يروش كنترل گر،يد روش
تناوب، خوانده شده و پس از دوره كيگشتاور در  پليدر كاهش ر ازيمورد ن

تناوب بعدي مورد استفاده قرار بر روي آن در دوره يمنطق كنترل سازيادهيپ
  .]4[ رديگيم

يگشتاور استفاده م پليبراي كاهش ر زيهاي كنترل هوشمند نروش از
 ايو  يشبكه عصب ايفازي  يكنترل يهااز روش تواني. براي مثال مشود
 نهيهوشمند با استفاده از تابع پخش گشتاور به كنترل به يقيتلف يهاروش

گشتاور و  پليكاهش ر نينو يهااز روش گريد يكي. ]5[گشتاور پرداخت 
ياستفاده از تابع پخش گشتاور م يچيدر موتور رلوكتانس سوئ يمس لفاتت

به شكل  يليتوسط روابط تحل ماًيروش گشتاور مطلوب مستق ني. در اباشد
  .]6[ شوديم ليمطلوب تبد انيموج جر

از روش اول در بهبود رفتار گشتاور موتور (تغيير دادن  مطالعه نيا در
هاي استاتور طراحي موتور از لحاظ مغناطيسـي با تغيير دادن ساختمان قطب

 و روتور) استفاده شده است و قرار است موتورها به صورت سرو به كار
اضافه  نيو همچن SRM در ساختمان استاتور رييبا استفاده از تغ .گرفته شوند
هاي مناسب و رسيدن به ابعاد و اندازه دائم در استاتور، سيكردن مغناط

گشتاور را  پليرهاي مغناطيسي موتور، از طريق آناليز حساسيت، قسمت
زمان  همانند كاهش يگريمناسب د يكار يهاو به مشخصه ميدهيكاهش م

 ،دارنده)وتور در زمان گشتاور نگهسكون ر تي(وضع يداريبه پا دنيرس
   .ميكنيم دايدست پ

 پديده ريپل گشتاور  .2

در زمان روشن كردن فاز در حالت  يچيكه موتور رلوكتانس سوئ يوقت
 جهيها كم است. در نتقطب يچيپمياندوكتانس س باشد،يم يترازرهميغ

LVو سلف طبق رابطه ابدييم شيتند افزا بيش كيبا  انيجر L di dt 

 يترازهم يب در لحظه-2 شكلو  الف-2 . مطابق شكلشوديشارژ م عيسر
مقدار خود را دارد، فاز خاموش شده  مميماكز يچيپميكامل كه اندوكتانس س

 ني. در اگردديو فاز مجاور در جهت چرخش مطلوب روتور روشن م
 يبه آهستگ اني بودن اندوكتانس فاز خاموش شده، جرحالت به علت باال

فاز تفاوت  كيدر  انيزمان شارژ و دشارژ جر جهيو در نت شوديدشارژ م
ج در سرعت باال چون زمان روشن كردن -2 شكلدارد. مطابق  رييگچشم

يفاز خاموش و فاز مجاور روشن م كياي كه فاز كم است، در لحظه كي
 ليبه دل يو فاز قبل كنديروشن شده حركت م روتور در جهت فاز شود،

سلف، در خالف جهت حركت روتور، روتور را  انيكامل نشدن دشارژ جر
حالت  ني. در اكنديم جاديا يمنف ورگشتا كي نيو ا كشديبه سمت خود م

 يمنشاء اصل دهيپد نيكه ا شود،يدر فاز بعدي ظاهر م ،يفاز قبل انيدم جر
   .]7[ اشدبيگشتاور م پلير دهيپد
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)الف(  

 

)ب(  

)ج(  

  :SRMروتور در موتور  تيدر مقابل موقع انياندوكتانس و جر ي: منحن2شكل
  ج) سرعت باال) سرعت متوسط ب نيي) سرعت پاالف

انجام  يرلوكتانس چيسوئ ياستاتور موتورها يكه برا يديجد يطراح در
است. به  افتهيبود به يگشتاور تا حدود قابل توجه پليگرفته است، مشكل ر

جدا  گريد يهر فاز در استاتور از فازها يعبور شار برا ريصورت كه مس نيا
با اضافه كردن مگنت به ساختمان  نيبا هم ندارند. همچن يتداخل چيشده و ه

 يشار عبور ريمس گر،يفاز د هيفاز و تغذ كياز  هياستاتور در زمان قطع تغذ
 يربا در داخل هسته، به كمك آهنآن قطع شده است هيكه تغذ يفاز يبرا

. به عالوه، گردديو ارتباط خطوط قوا با روتور قطع م شوديهمان فاز بسته م
 يگشتاور منف جاديدر ا ،آن قطع شده يهيكه تغذ يچيپميدشارژ آهسته س

 ندارد. يريدر گشتاور) تأث پلي(ر

 فرضيات  .3

است  نيها اآن يافزارنرم يسازادهيموتورها و پ يشروع طراح يالزمه
هر دو  زيآنال يبرا يافزارنرم ميو تنظ ياز فاكتورها را در طراح يسر كيكه 

موتور متناسب با توان سوم  يقدرت خروج .ميريدر نظر بگ كسانيموتور 
3Pاستاتور است ( يقطر داخل D:در هر دو نوع موتور  ديبا جهي). در نت
هر  ني). همچن=mm8/40D در نظر گرفته شود ( سانكياستاتور  يقطر داخل

استاتور)، قطر شفت موتور، نوع  ي(قطر خارج يرونيدو موتور از نظر ابعاد ب
موتور و تعداد  كنندههيتغذ وريدرا ها،چيپميو سطح مقطع س يچيپميس

هم در نظر گرفته شده و تنها تفاوت  به هيو شب كساني قايموتور دق يفازها
 يرهايمشابه نبودن مس ليبه دل ،يسينورد مواد مغناط ريا در مسموتوره نيب

هر دو  يدر موتورها است. گشتاور بار در نظر گرفته شده برا يسيشار مغناط
در  s 6است. هر دو موتور كاربرد سرو دارند و هر فاز به مدت N.m 2موتور

  .شوديم هيتغذ s 18تناوبدوره كي

  و SRMقطب  4/6موتور  يطراح  .4
 HRMقطب  5/6 

 HRM و SRMموتور  يكل يشما  .4,1
ور و تقطب بر روي استا 6 فاز با SRM 3شماي كلي از يك موتور  3در شكل 

 ).rN=4و  sN=6قطب بر روي روتور، نمايش داده شده است( 4

  
 فازسه SRM موتور: 3شكل

قطب بر روي  6سه فاز را با  HRMشماي كلي از يك موتور  4در شكل 
  ).rN=5و  sN=6نمايش داده شده است( ،ر روي روتورقطب ب 5استاتور و 

  
  سه فاز HRM موتور: 4شكل

 g ييطول فاصله هوا  .4,2

 شيافزا يرو يشتريب ريهر چقدر كمتر باشد، تاث ييطول فاصله هوا
را در نظر گرفت كه  تيمحدود نيا ديدارد. البته با يمقدار گشتاور خروج

كم عمال  يليخ ييله هواو فاص ابدييم شيحجم مواد در اثر گرما افزا
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 يرا براmm4/0تا mm  1/0بازه كيحال  ني. با ا]7[ شوديساز ممشكل
افزار در نرم تيحساس زيآنال قيكه از طر م،يريگيدر نظر م ييوافاصله ه

 .ديآيبدست م ييمكسول مقدار مناسب فاصله هوا

 st,rtهاي روتور و استاتور انتخاب عرض قطب  .4,3

ها را محاسبه هاي زير ميتوان مقدار كمينه عرض قطببا استفاده از فرمول
افزاري، ها در تنظيمات نرمبيشينه عرض قطببراي تعيين مقدار  .]7[ نمود

توانيم اضافه كنيم كه فضاي كافي براي عرض قطب استاتور را تا جايي مي
ها وجود داشته باشد و براي مقدار بيشينه عرض قطب پيچقرار گرفتن سيم

توان مقدار عرض قطب روتور را اضافه نمود كه روتور ز تا جايي ميروتور ني
به اين نكته بايد توجه داشت كه عرض  اي خود را حفظ كند.حالت دندانه

به اين دليل تنها به  قطب روتور از عرض قطب استاتور بايد بيشتر باشد.
  كنيم.محاسبه كمينه عرض قطب استاتور اكتفا مي

 
2

min( , )
.

s r
rq N

    (1) 

 min sin
2

s
st D 

  (2) 

 rhارتفاع قطب روتور  .4,4

 ريفرمول ز قيو از طر ييارتفاع قطب روتور متناسب با مقدار فاصله هوا
 .]7[ شوديمحاسبه م

 .r hrh k g 15 35hrk   (3) 

استاتور هر چه به مقدار  يبا توجه به ثابت بودن قطر شفت و قطر داخل
ry  اضافه شود مقدارrh و  يطراح يكه برا ي. در روندابدييكاهش م
 يامحدوده rhمقدار  يموتور در نظر گرفته شده، برا يافزارنرم يسازادهيپ

 .شوديدر نظر گرفته نم

 ryروتور وغيضخامت   .4,5

 وغيعبور شار پس از عبور از قطب روتور وارد  ريمس SRM يدر موتورها
. پس شوديم ميتقس وغيو شار به دو قسمت در داخل  شوديروتور م

حداقل نصف عرض قطب روتور باشد. با توجه به  ديروتور با وغيضخامت 

مختلف با هم تداخل  يفازها نيروتور كه ب وغياز  يكه بخش تيواقع نيا
از مقدار عرض قطب  40تا % 20روتور حدود % وغيضخامت  ديبا كند،يم

 شوديمحاسبه م ريفرمول ز قيروتور از طر وغيباشد. ضخامت  شتريبروتور 
]7[.  

 .
2

r
r yr

ty k 1.1 1.3yrk   (4) 

ضخامت يوغ روتور با توجه به مسير عبور شار از  HRMدر موتور 
  بايد با ضخامت يوغ استاتور برابر باشد. ،داخل روتور

 syاستاتور وغيضخامت   .4,6

. به شوديروتور محاسبه م وغيمشابه  زياستاتور ن وغيمقدار ضخامت 
 زيموتور را ن ياستاتور پوسته خارج وغيتوجه داشت كه  ديبا زينكته ن نيا

 برخوردار باشد يكاف يكياز استقامت مكان دينظر با نيو از ا دهديم ليتشك
]7[.  

.  .
2

s
s ys

ty k 1.1 1.3ysk   (5) 

استاتور در زمان  وغيعبور شار،  يرهايبا توجه به مس HRMدر موتور 
كننده  نييندارد و تنها پارامتر تع يسيدر عبور شار مغناط يفاز نقش هيتغذ

  .پوسته موتور است يكياستاتور مقاومت مكان وغيضخامت 

 shارتفاع قطب استاتور  .4,7

جهت  يكاف يبزرگ باشد كه فضا يابه اندازه ديارتفاع قطب استاتور با
آن وجود داشته باشد. معموال پس از محاسبه  يرو هاچيپميقرار گرفتن س

  .]7[ ارتفاع قطب استاتور را محاسبه نمود توانيم گريد يپارامترها

 
1

( 2( ))
2

s s r sh D D g y     (6) 

sDقطر خارجي استاتور :  rDقطر خارجي روتور :  

 HRM) در موتور α(قطب كي يبازوها نيب هيزاو  .4,8

α از همان  گريد يقطب و بازو كيبازو از  كيمركز  نيب يهيبه زاو
 نيا يبرا ياضيكردن مدل ر دايپ نكهي. با توجه به ا]8[ شوديقطب گفته م

 ريمتغ ياز پارامترها يكيبه عنوان  αمقدار  باشد،يم يموتور كار مشكل
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 لدر مكسو تيحساس زيآن از روش آنال ينهيشده و مقدار به فيموتور تعر
قطب وجود  5روتور تعداد  يبر رو نكهيبا توجه به ا ني. همچنديآيبدست م

يدرجه م 72قطب روتور تا مركز قطب مجاور  كيمركز  نيدارد و فاصله ب
. رديقرار گ ديدرجه با 72در حدود  اديز اريبه احتمال بس زين  α هيزاو باشد،
  .شوديم فيتعر ريورت زبه ص α هيزاو يمحدوده ليدل نيبه هم

 60 74    (7) 

 HRMدر موتور  )m,ymx(دائم يرباابعاد آهن  .4,9

و  m(y(ضخامت يبرا يامحدوده توانيم زيدائم ن يرباآهن يبرا
 myمقدار  شيافزا يدر نظر گرفت. برا m(x(طول يبرا يامحدوده نيهمچن

 فيتعر ريدر محدوده ز myرو  ني. از اميتداخل با روتور را دار تيمحدود
 .شوديم

 1 3mmm y mm   (8) 

ها را به قطب ياست كه دهانه يمقدار mxمقدار  يبرا زياندازه ن نيبهتر
مقدار  α يدر نظر گرفته شده برا يمتصل كند و با توجه به محدوده گريكدي

mx شوديم فيتعر ريز يدر محدوده. 

 35 55mmm x mm   (9) 

 SRMافزاري پياده سازي نرم  .5

  حساسيت بار سنجي محاسبات و آناليزاعت  .5,1
 يپارامترها تيافزار مكسول حساسدر نرم تيحساس زياز روش آنال

 ني. همچنشوديم ليتحل يشدن گشتاور خروج نهيشيموتور، در جهت ب
است كه  ياز اهداف يداريبه حالت پا دنيگشتاور و زمان رس پليكاهش ر

 زيانجام آنال يبرا. ميابيببه آن دست  ديشدن گشتاور با نهيشيمراه با به
شود.  فيتعر نهيشيو ب نهيمقدار كم پارامترها ياست كه برا يكاف تيحساس

 نهيشيو ب نهيكم ريمقاد يبازه ،ياز صحت محاسبات تئور نانياطم يبرا
ز بازه ا شتريب يكم 6و  5مطابق شكل  يزارافنرم ماتيپارامترها در تنظ

افزار نرم يحاصل شود كه خروج نانيتا اطم شوديمحاسبه شده قرار داده م
 نييپارامترها تع يمحاسبه شده برا يجواب مورد نظر را در خارج از بازه

  .كندينم

  
  SRMموتور  يبرا تيحساس زيبه پارامترها جهت انجام آنال يده مقدار: 5شكل
  

  
  HRMموتور يبرا تيحساس زينجام آنالبه پارامترها جهت ا يمقدارده: 6شكل

 افزار مكسولنتايج آناليز موتورها در نرم  .6

 SRMموتور  يبرا تيحساس زيآنال جينتا  .6,1

 
مقدار گشتاور  ي) بر روgap( ييفاصله هوا راتييتغ تينمودار حساس: 7شكل

  SRMدر موتور  يخروج
  

كم  ييواه يمقدار فاصله شيبا توجه به شكل باال مقدار گشتاور با افزا
يمقدار گشتاور حداكثر بدست م mm28/0=g ييهوا يدر فاصله .شوديم
  .ديآ
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مقدار  ي) بر روtrعرض قطب روتور ( راتييتغ تينمودار حساس :8شكل

  SRMدر موتور  يگشتاور خروج
  

عرض قطب روتور تا  شيبا توجه به شكل باال مقدار گشتاور با افزا
 و از آنجا به بعد مقدار گشتاور با شوديم اديز متر،يليم 11تا  10حدود 

مقدار  mm  2/10=trيابد. در مقدارافزايش عرض قطب روتور كاهش مي
  آيد.گشتاور حداكثر بدست مي

توان مقاديري را كه در آن به صورت مشابه از نتايج آناليز حساسيت مي
  شود مطابق جدول زير استخراج نمود.مقدار گشتاور موتور حداكثر مي

  

  SRMموتور يشده يطراح ينمونه يپارامترها: 1لجدو
ys=9.4 yr=5.54 ts=9.8 tr=10.2 gap=0.28mm 

گشتاور  زيآنال يجهينت 1در جدول SRMموتور  يبا توجه به پارامترها
  .باشديم ريموتور به صورت ز يخروج

  

  
  شده، بر حسب زمان يطراح SRMموتور  ينمودار گشتاور خروج: 9شكل

.شوديم 10مطابق شكل SRMموتور  ويدرا يخروج نايشكل موج جر

  
  SRMموتور  ويدرا يخروج انيشكل موج جر: 10شكل

  

 HRMموتور  يبرا تيحساس زيآنال جينتا .6,2

 

مقدار گشتاور  ي) بر روgap( ييفاصله هوا راتييتغ تينمودار حساس: 11شكل
  HRMدر موتور  يخروج

 متريليم 2/0تا  ييله هوافاص شيمقدار گشتاور با افزا 11با توجه به شكل
 ييهوا ي. در فاصلهكنديو بعد از آن شروع به كاهش م ابدييم شيافزا

mm2/0=g ديآيمقدار گشتاور حداكثر بدست م.  
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در  يمقدار گشتاور خروج يبر رو هيزاو راتييتغ تينمودار حساس: 12شكل
  HRMموتور 

 ابدييم شيافزاα  يهيزاو شيبا توجه به شكل باال مقدار گشتاور با افزا
 .ديآيمقدار گشتاور حداكثر بدست م α=72° يهيو در زاو

را كه در آن  يريمقاد توانيم تيحساس زيآنال جيبه صورت مشابه از نتا
 استخراج نمود. ريمطابق جدول ز شوديمقدار گشتاور موتور حداكثر م

   HRMموتور  يشده يطراح ينمونه يپارامترها: 2جدول

ts=9.8mm tr=10.1mm α=72° gap=0.2mm 
ys=9mm yr=8.92mm ym=3mm xm=53mm 

گشتاور  زيآنال يجهينت 2 در جدول HRMموتور  يبا توجه به پارامترها
  .باشديم ريموتور به صورت ز يخروج

  
  شده، بر حسب زمان يطراح HRMموتور  ينمودار گشتاور خروج: 13شكل

يم 14طابق شكل م HRMموتور  ويدرا يخروج انيشكل موج جر
  .شود

  
  HRMموتور  وريدرا يخروج انيشكل موج جر: 14شكل

 گيرينتيجه .7

 يگشتاور خروج ينمودارها نيب سهيمقا .7,1

مشاهده نمود كه مقدار  توانيم 13و شكل  9نمودار شكل  نيب سهيبا مقا
 ياز اندازه گريفاز به فاز د كياز  هيتغذ رييدر زمان تغ HRMگشتاور موتور 

كه  دهديموضوع نشان م نياست،ا شتريحالت ب نيدر ا SRMتور گشتاور مو
اليته هر دو موتور جواب بار  است. تريقو SRMاز موتور  HRMموتور 

Nm2 و در زمان گشتاور نگه دارنده  دارنمو يدر ادامه همچنين دهند.ֱرا مي

به  s6تا زمان  پليو بدون ر رسديم داريزود به حالت پا يليخ HRMموتور 
به  s6تا زمان SRM است كه موتور  يدر صورت ني. ادهديخود ادامه مكار 

 است. ينوسان در گشتاور خروج يو دارا رسدينم يداريحالت پا

 ورهايدرا يخروج انينمودار جر نيب سهيمقا .7,2
 )هاموتور يورود اني(جر

نكته  نيبا توجه به ا نيو همچن 14و شكل  10نمودار شكل  سهيبا مقا
مشاهده نمود كه شكل  توانيم باشد،يبه هم م هيموتور شب هر دو وريكه درا

نوسان  كنديم هيرا تغذ HRMكه موتور  يويدرا يخروج انيموج جر
در  پليدارد. ر  SRM موتور ينصب شده بر رو وينسبت به درا يكمتر
موتور و موتور  ويتلفات و گرما در درا جاديباعث ا ويدرا يخروج انيجر
  .شوديم
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