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و ارائه یک هاي ثانویه موتور القایی خطی یکطرفهبررسی انواع هادي
ساختار جدید براي هادي ثانویه با استفاده از روش المان محدود

3میالد بهلول2کوروش انصاري1مسعود مودي

بجنوردواحددانشگاه آزاد اسالمیگروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، 
ایران، مشهد
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موتور القایی خطی یکطرفه از مزایاي زیادي از جمله —چکیده 
ساختمان ساده، تعمیر و نگهداري کم، عدم نیاز به اتصاالت مکانیکی 

اما ضریب .باشدمیبرخورداربراي انتقال نیرو و هزینه بهره برداري پایین 
درت پایین و وجود اثر لبه و اثر جانبی از نقاط ضعف بهره و ضریب ق

بنابراین طراحان اصالح ]. 1[شود ها محسوب میعمده این موتور
در این مقاله،.اندهاي عملکرد این موتورها را مد نظر قرار دادهمشخصه

هاي عملکرد موتور خطی با مشخصه] 2[با پیشنهاد پنج نوع هادي ثانویه 
لمان محدود مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله استفاده از روش ا
ها که هر کدام از هاديهایییژگیوبا توجه به .اندبا هم مقایسه شده

براي و براي ساختار جدیدي کهها انتخاب، دو نوع از این هاديدارند 
دهد که ساختار نتایج نشان می. بریمارائه شده بکار میهاي ثانویههادي
اولیه يفشار محورضریب بهره و به اصالح قادرثانویه،هاديجدید

.باشدمیموتور به مقدار چشم گیري 

موتور القایی خطی یکطرفه، هادي ثانویه، ضریب بهره،—هاي کلیدي واژه
روش اجزا محدودنیروي محوري،

مقدمه.1
هستند که در چند سال یهاي خاصموتور القایی خطی از جمله ماشین

با توجه به . اندچشم گیري را در صنایع مختلف ایجاد کردهاخیر تحوالت
هاي ها در ایجاد حرکت خطی نسبت به مبدلمزایاي که این نوع ماشین

توجه بسیاري از طراحان و سازندگان ماشین دارند،دورانی مکانیکیالکترو
آالت صنعتی را در زمینه ساخت و تولید این ماشین آالت در مقیاس و 

یان انواع گوناگون از م. ستامختلف به خود معطوف نمودهکاربردهاي
بیش از دیگر به دلیل سادگی ساختار موتور القایی خطیموتورهاي خطی، 

کاربردهاي موتور القایی به دلیل . اندموتورهاي خطی مورد توجه قرار گرفته
، یماهافضاپشرانهیپ. باشدیمساختمان ساده و هزینه پایین بسیار متنوع 

ي هالولهدر معادن، جابجا کننده حمل موادي هاواگني کشویی، رهاد
ي صفحه تراش، آسانسورها، هادستگاه، هالیجرثق، هاورقهفوالدي و 

ي هادهندهو همچنین شتاب ریالسعیسريو قطارهاي برقی، متروها هاچکش
اي یی هستند که استفاده از موتورههانمونهخطی و بسیاري از موارد دیگر از 

در انواع . ]3[کندیمخطی را به عنوان یک الزام و نه یک انتخاب مطرح 
ي القایی خطی نوع یکطرفه بیشتر در حمل و نقل استفاده موتورهاگوناگون 

].4[ددهیماین کاربرد را نشان ترسیمینمایش »1شکل «، شودیم

م ي منحصر به فرد خود داراي مشکالتی ههایژگیواین موتور با تمامی 
به ضریب بهره و ضریب قدرت پایین و توانیمکه از جمله آنها باشدیم

پیوندي جانبی که باعث کاهش متوسط شاراثرهمچنین وجود اثر لبه و
در این مقاله، ابتدا پنج ]. 5[داشاره کرشودیممحوري نیروفاصله هوایی و 

اي از کاربرد موتور القایی خطی یکطرفه در نمونه:1شکل
نقلوحمل
]4[ونقلحملربرد موتور القایی خطی یکطرفه در کانمایش : 1شکل 
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2

ل در موتورهاي دوار انتخاب و براي موتور هاي ثانویه متداونوع از هادي
آنها بر روي یرتأثبکار گرفته شده و ) SLIM(1القایی خطی یکطرفه

با در نظر گرفتن نتایج . اندمشخصه این موتور با یکدیگر مقایسه شده
هاي ثانویه موتور القایی خطی استخراج شده یک ساختار جدید از هادي

ي مختلف به طور هم زمان بکار رفته ارائه یکطرفه که در آن از دو نوع هاد
هاي این ساختار، بهبود ضریب بهره و نیروي از جمله مزیت.شده است

.باشدمحوري اولیه می

هاي ثانویه موتور القایی بررسی عملکرد هادي.2
خطی

در . مقاومت ثانویه بر روي عملکرد موتور اثر قابل مالحظه اي دارد
است، مقاومت ثانویه نیز باید کم باشد تا شرایط کار عادي که لغزش کم
در لحظه راه اندازي، مقاومت ثانویه باید . ضریب بهره خوبی حاصل شود

شده و جریان راه اندازي زیاد باشد تا نیروي راه اندازي و ضریب توان زیاد
در موتورهاي القایی با مقاومت ثانویه ثابت طراحی باید به گونه اي . کم شود

در .ه مصالحه اي بین شرایط راه اندازي و کار عادي پیش آیدانجام شود ک
در موتورهاي گردشی معموالًکه ییهاپنج نوع از ساختمان هادياین بخش 

این اثراتپیش نهاد شده وSLIMو براي ثانویه انتخابشودیماستفاده 
هاي ساختار هادي»2شکل «. اندمورد بررسی و مقایسه قرارگرفتهها هادي

هاي مورد نهادي را نمایش داده و مشخصات موتور و هاديانویه پیشث
تغییرهایبررساولیه در تمامی .مشخص شده است»1جدول «بررسی در 

البته .باشدیمmm2 95هايهادنکرده و همچنین سطح مقطع براي تمامی 
، در این تحقیق عالوه بر ]3[صورت گرفته قبالًها بررسی بر روي این هادي

.ثانویه نیز ارائه شده استبررسی یک ساختار جدید براي هادياین

مدل مدار معادل موتور القایی خطی یکطرفه.2.1
هایی با مدل دوار موتور القایی ساختار مدل خطی عملکردش تفاوت

به اثر لبه، اثر جانبی و همچنین وجود شیارهاي توانیمدارد که از جمله آنها 
این اختالفات باعث شده . ي ماشین خطی اشاره کردنیمه پر در ابتدا و انتها

مدار متأسفانه. هایی با یکدیگر داشته باشندمدار معادل این دو مدل تفاوت
به راحتی به دست با توجه به اثرات اشاره شدهمعادل موتور القایی خطی

به استخراج توانیمکهگرفتهو تحقیقات زیادي در این حوزه انجامآیدینم

1 -Single-Sided Linear Induction Motor

، ارائه یک مدل دو ]6[و ] 5[بر مبناي موتور دوار Tمدار معادل مدل 
براي ] 8[و ] 4[و همچنین استفاده از روش تابع سیم پیچی ] 7[محوري 

در این تحقیق از ترکیب مدار معادل . استفاده در موتور خطی اشاره کرد
به یک مربوطمدار معادل »3ل شک«. استفاده شده است] 2[و ] 9[پیشنهادي 

.دهدیمرا نمایش SLIMفاز 

]SLIM]2مدار معادل یک فاز : 3شکل 

هاي ثانویهنمایش انواع هادي: 2شکل 
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.شودیمبه صورت زیر محاسبه SLIMمقاومت هر فاز اولیه در 
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در این معادله
wهاي اولیه، مقاومت مخصوص سیم مسی در سیم پیچ

wl طول سیم مسی در هر فاز و
wtA9[باشدسطح مقطع سیم مسی می[.

با شیارهاي مستطیلی باز و سیم پیچی دو الیه، SLIMدر اولیه یک 
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در معادالت باال 
0 ،ضریب نفوذ پذیري هواpها، تعداد قطبq تعداد

شیارهاي هر فاز در زیر هر قطب، 
sW ،پهناي استاتور

sw ،پهناي شیار
cel

طول سیم اتصال انتهایی، 
1Nر فاز، تعداد دور در ه

sh ،ارتفاع شیار
pk

ضریب گام، 
egوفاصله هوایی موثر

0gباشدیمفاصله هوایی مغناطیسی
به در هر فاز Lmو اندوکتانس مغناطیسی Rmمقاومت مغناطیسی ].9[
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. ]2[دهندمقدار لغزش را نشان میsتوان ورودي و P1در این معادالت 
موجود در پارامترهاي،به روابط باال و استفاده از روش اجزا محدودجهبا تو

راي انواع نیروها، جریان موثر، تلفات و ضریب بهره بهمانند» 2جدول «
.هاي ثانویه محاسبه شده استهادي

فاصله هواییشاربررسی.2.2
در بررسی عملکرد ماشینهاکمیتینترمهمفاصله هوایی یکی از شار 

هاي ، با عنایت به این موضوع در این بخش شار فاصله هوایی هاديباشدیم
»4شکل «که در طورهمان. اندبا هم مقایسه شده»4شکل «مختلف در 
اي و نوع قفس دوبل هاي ثانویه نوع صفحههاديیببه ترتشود مشاهده می

یکی . باشندداراي کمترین و بیشترین مقدار شار در فاصله هوایی ماشین می
اي با دیگر ین دالیل اختالف زیاد شار فاصله هوایی در نوع صفحهترمهماز 

توان به زیاد بودن فاصله مغناطیسی اولیه با آهن هاي ثانویه را میانواع هادي
هاي هادياین فاصله در(اي عنوان کرد انتهایی در هادي ثانویه نوع صفحه

هاي ثانویهمشخصات موتور و هادي: 1جدول

مقادیرمشخصات

اولیه

V(380(ولتاژ خط 
HZ(50(فرکانس 

6هاتعداد قطب
42داد شیارهاتع

mm(150(گام قطب 
mm(1050(طول اولیه

mm(100(پهناي اولیه 
mm(3(فاصله هوایی 

mm(4.5(پهناي صفحه آلومینیومی 
mm(18.5(پهناي آهن انتهایی

هاي انواع هادي
ثانویه

l1اينوع صفحه (mm)4.5
l2 (mm)23

1l3مستطیلی نوع  (mm)6
l4 (mm)16

2l5مستطیلی نوع  (mm)6
l6 (mm)16

r1نوع گرد (mm)5.5

r2نوع قفس دوبل (mm)3
r3 (mm)4.612
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ثانویه به دلیل عدم وجود شیار در هادي). باشدکمتر میثانویه دیگر بسیار
هاي ثانویه اي شار فاصله هوایی به مراتب از انواع دیگر هادينوع صفحه

»4شکل «توان در باشد، این موضوع را میتر میمورد تحلیل سینوسی
.مشاهده کرد

بررسی نیروي محوري.2.3
یروي اصلی درگیر نیروي محوري، نیروي عمودي و نیروي جانبی سه ن

در این تحقیق از مدل دو بعدي براي . باشندبا موتورهاي القایی خطی می
ها بهره گرفته شده، این موضوع باعث شده قادر نباشیم نیروي جانبی تحلیل

البته نیروي جانبی بر اثر نامتقارن بودن اولیه رخ . را مورد تحلیل قرار دهیم
.حائز اهمیت استHz 60تر از هاي باالدهد و بیشتر در فرکانسمی

و عامل هاي موتورهاي خطی ترین مشخصهنیروي محوري یکی از مهم
کاربرد ماشین و مقدار بارگذاري را ،این مشخصه. باشدمیمحرك ماشین

SLIMهاي ثانویه را در نیروي محوري انواع هادي»5شکل «.کندتعیین می

اي داراي کمترین فحهکه مشخص است نوع صطورهمان. دهدنشان می
. هاي ثانویه داردزیادي با دیگر انواع هاديیباًتقرنیروي محوري و اختالف 

به نوع قفس دوبل، گرد، یببه ترتمحوري هم بهترین مشخصه نیروي
.شودمربوط می1و مستطیل نوع 2مستطیل نوع 

بررسی نیروي قائم.2.4
وجود لیه و ثانویه به یان اومئم، بر اثر مسیر میدان مغناطیسینیروي قا

. باشدیمیک نیروي جاذبه و داراي مقدار منفی ذاتاً، بنابراین این نیرو دیآیم
در طراحی کلی طوره بنیروي قائم با افزایش سرعت رابطه مستقیم دارد و 

مقدار این نیرو افزایششودیمموتورهاي القایی خطی تالش 

نمودار »6شکل «. نداشته باشدهاي باالدر سرعتمخصوصاًچشمگیري 
چند نکته از بررسی . دهدهاي ثانویه را نشان مینیروي قائم انواع هادي

اولین مورد به هادي . هاي ثانویه حائز اهمیت استنیروها در انواع هادي
نیروي محوري و نیروي شود، در این هادياي مربوط میثانویه نوع صفحه

دومین مورد . باشدها ثانویه دارا میقائم کمترین مقدار را در بین دیگر هادي
شود، این هادي نیروي محوري مربوط می1به هادي ثانویه مستطیل نوع 

زیادي نداشته اما در مقدار نیروي قائم رتبه اول را در مقایسه با دیگر 
.باشدها ثانویه دارا میهادي

جریانی بررس.2.5
انهآسی و مقایسه میان موتورها و انتخاب ربه طور کلی جریان در بر

با توجه به این . باشدیمبراي یک کاربرد خاص بسیار مهم و حائز اهمیت 
با هم »7شکل «پنج نوع هادي ثانویه در موضوع در این بخش جریان 

شود هادي ثانویهکه در شکل مشاهده میطورهمان.اندشدهمقایسه 
هاي ثانویه اي داراي جریان راه اندازي باالیی نسبت به دیگر هاديصفحه
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هاي ثانویهنواع هادينمودار نیروي قائم ا: 6شکل 

0 100 200 300 400 500 600 700 800
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Time (ms)

Th
ru

st
 F

or
ce

 (K
N

)

12 14 16

1.5

1.55

1.6

1.65 Plate
Rectangle 1
Rectangle 2
Round
Double-Squirrel

هاي ثانویهنمودار نیروي محوري انواع هادي: 5شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


یکطرفه و ارائه یک ساختار جدید براي هادي ثانویه با استفاده از روش المان محدودهاي ثانویه موتور القایی خطیبررسی انواع هادي

تهران، ایران1392–المللی برق بیست و هشتمین کنفرانس بین

5

هادي . باشد اما در حالت دائمی عملکرد این هادي بهبود پیدا کرده استمی
ثانویه نوع قفس دوبل نیز به طور نسبی داراي جریان راه اندازي مناسب و 

سه . باشدها داراي جریان باالیی میر هاديدر حالت دائمی نسبت به دیگ
.باشندنوع هادي ثانویه باقی مانده هم داراي عملکرد متعادلی می

هاي ثانویه بر اساس نتایجبررسی هادي.2.6
جدول «هاي ثانویه در مختلف براي انواع هاديپارامترهايمشخصات 

اي شود هادي ثانویه نوع صفحهکه مشاهده میطورهمان. ارائه شده است»2
باشد و یمورد بررسی داراي عملکرد ضعیفی ميهادر تمامی حوزهیباًتقر

درصد بدست آمده که مقدار بسیار کمی است و ناشی از 40ضریب بهره آن 
نیز گفته شده، این قبالًکه طورهمان(باشد تلفات باال در این نوع هادي می

نوع هادي ثانویه داراي فاصله مغناطیسی زیادي بین اولیه و آهن انتهایی 
دوکتانس پراکندگی باال و باشد که منجر به اننسبت به چهار هادي دیگر می

ییهاضعفاي با تمام هادي ثانویه نوع صفحه). شودکاهش ضریب بهره می
شود و که دارد باز هم در موتورهاي القایی خطی به طور گسترده استفاده می

نصب و نگهداري کم نسبت به ساخت،هايتوان هزینهدلیل اصلی آن را می

داراي کمترین 1ي ثانویه مستطیل نوع هاد.هاي ثانویه ذکر کرددیگر هادي
اما باشد،هاي ثانویه میجریان ورودي و بهترین ضریب بهره در بین هادي

این نوع هادي ثانویه براي . نیروي محوري اولیه و حالت دائمی باالیی ندارد
اندازي و حالت دائمی کمی مورد نظر باشد مناسب کاربردهایی که جریان راه

مناسب و نسبتاًداراي نیروي محوري 2مستطیل نوع هادي ثانویه. است
هادي ثانویه نوع گرد عملکرد مناسبی در . باشدجریان ورودي باالیی می

SLIMتوان به نیروي محوري خوب، جریان دارد، که از جمله آنها می
هاي ورودي پایین، شتاب قابل قبول و ضریب بهره باال نسبت به دیگر هادي

آخرین هادي ثانویه نوع قفس دوبل باالخره؛ و ی اشاره کردثانویه مورد بررس
باشد که داراي بیشترین نیروي محوري، باالترین شتاب و همچنین می

البته این نوع هادي ثانویه پس از نوع . بیشترین جریان ورودي است
.باشداي داراي کمترین ضریب بهره میصفحه

SLIMارائه ساختار جدید براي هادي ثانویه .3

هاي براي انواع هاديهاي صورت گرفته در قسمت قبل در بررسی
تري نسبت به دیگر اي داراي عملکرد ضعیفثانویه، هادي ثانویه نوع صفحه

هاي ساخت، نصب و نگهداري کمی که به هزینهبا توجهها دارد اما هادي
شود، از طرف دیگر هادي ثانویه استفاده میطور گستردهبه SLIMدارد در 

به با توجهاست اما SLIMنوع گرد داراي عملکرد بسیار بهتري در 
سازندگان اقبال بسیار کمتري به این نوع یی که در بر داردهاي باالهزینه

در این بخش یک ساختار جدید براي هادي .دهندهادي ثانویه نشان می
در این ساختار از دو نوع هادي مختلف براي که ارائه شدهSLIMثانویه 

با این ساختار . ثانویه موتور القایی خطی به طور هم زمان بهره گرفته شده
اندازي توان از عملکرد مناسب هادي ثانویه گرد در زمان راهجدید می

استفاده کرد و در ادامه مسیر که استفاده از هادي ثانویه گرد مقرون به صرفه 

پارامترها
نوع هادي 

ثانویه

نیروي 
محوري اولیه 

(KN)

نیروي 
محوري حالت 

(N)دائمی 

نیروي 
قائم حالت 

(KN)دائمی 

جریان 
ي موثر ورود

(A)

شتاب
(m/s2)

تلفات 
(W)هسته 

تلفات 
(W)اهمی 
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(%)

0.662273.92.9426.650.78439.5793.840ايصفحه

11.516651.74.7524.372.35470679.668.66مستطیلی 
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را در SLIMدر صورتی که کاربرد .ره برداي بهنیست از هادي صفحه
به نیروي محوري اولیه زیاد، جریان هایستگاهانقل در نظر بگیریم، در وحمل

توان از هادي میکهداریماندازي مناسب و همچنین شتاب خوب نیاز راه
سید ثانویه گرد بهره برد و در زمانی که ماشین به سرعت اولیه قابل قبولی ر

توان با یک با این طرح می. اي استفاده کردهادي ثانویه صفحهتوان از می
نمایش شماتیک و »8شکل «هزینه مناسب عملکرد ماشین را بهبود داد، 

.دهدتوزیع چگالی شار را براي این ساختار نشان می»9شکل «

بررسی عملکرد ساختار جدید هادي ثانویه .3.1
SLIM

در طرح سنتی (ا طرح سنتیب) یا بهینه(در این قسمت طرح ارائه شده 
موتور القایی خطی یکطرفه با در نظر )باشداي مینوع هادي ثانویه صفحه

اولین .اندگرفتن نتایجی که در این بخش ارائه شده مورد تحلیل قرار گرفته
شکل «باشد که در بررسی مربوط به مقایسه نیروي محوري این دو طرح می

انداز در شود نیروي محوري راهاهده میکه مشطورهمان. شوددیده می»10
باشد برابر طرح سنتی موتور القایی خطی یکطرفه می2.5طرح بهینه حدود 

، در انتها نیز که از هادي استکه دلیل آن استفاده از هادي ثانویه نوع گرد 
اي بهره برده شده اختالفی در نیروي محوري میان دو ساختار دیده صفحه

قابل ذکر است که از ابتداي مسیر تا . طبیعی استمالًکاامرشود کهنمی
ثانیه از هادي ثانویه نوع گرد و از این زمان به بعد نوع هادي 1حدود زمان 

ثانیه نیز موتور در حال عبور 1.3تا 1اي تغییر کرده، در بازه زمانی به صفحه
باشد میاي از ناحیه با هادي نوع گرد و ورود به ناحیه با هادي نوع صفحه

.توان مشاهده کرد، این فرایند را می»13-10شکل «که در 

نیز گفته شد نیروي قائم یک نیروي جاذبه و داراي قبالًکه طورهمان
اي میان نیروي قائم در دو طرح بهینه مقایسه»11شکل «باشد، مقدار منفی می

که مشخص است نیروي قائمطورهمان. انجام داده استSLIMو سنتی

باشد، البته اندازي میبرابر طرح سنتی در زمان راه1.5طرح بهینه حدود 
.شوندبا هم برابر میثانیه 1.3در طرح سنتی و بهینه پس از زمان نیروي قائم 

طرفه که بیشتر در القایی خطی یکاربردهاي موتورهايبا توجه به ک
ي بسیار هامشخصه، یکی از باشدیمنقل و شتاب دادن اجسام وحوزه حمل

نمودار کندیمرا نسبت به هم مشخص ساختارهاکه برتري یمهم
که طورهمان.نشان داده شده است»12شکل «که در باشدیمگیري شتاب

سیار بهتر از طرح سنتی گیري بمشخص است عملکرد طرح بهینه در شتاب
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SLIMنمودار نیروي قائم ساختار جدید و سنتی : 11شکل 
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»13شکل «باشد که در آخرین نمودار مربوط به جریان ورودي می.باشدمی
اندازي در مدل سنتی باالتر بوده جریان راه،نشان داده شده، با توجه به شکل

»3جدول «در .باشندجریان یکسانی میو در حالت دائمی دو مدل داراي
طورهمان. بهینه و سنتی ارائه شده استمختلف دو مدل پارامترهاي یر مقاد
اي در ساختار بهینه که از دو هادي مختلف گرد و صفحهمشخص است،که 

40.8اي نوع صفحهو این مقدار در درصد 58.4استفاده شده ضریب بهره 
استفاده ازعلتبهدر نوع بهینهباشد، این افزایش ضریب بهرهدرصد می

دلیل اصلی باال بودن . باشداندازي موتور میهادي ثانویه نوع گرد در زمان راه
، البته این استخوب این طرح یريگشتابضریب بهره در ساختار بهینه 

.به نیروي محوري اولیه که مقدار باالیی دارد ارتباط مستقیم داردیريگشتاب

گیرينتیجه.4
پنج نوع از پس از معرفی مدار معادل موتور القایی خطی، در این مقاله 

بکار SLIMهاي ثانویه متداول در موتورهاي دوار انتخاب و براي هادي
موتور خطی مورد تحلیل و ها بر عملکرداین هاديیرتأثگرفته شده و 

ک ساختار جدید براي هادي ثانویه در ادامه ی. بررسی قرار گرفته است
SLIM ارائه و مورد بررسی قرارگرفته و با ساختار سنتی این موتور مقایسه

دهد که ساختار جدید توانسته ضریب بهره و نتایج نشان می. شده است
البته . نیروي محوري اولیه موتور خطی را به مقدار قابل قبولی افزایش دهد

در ساختار سنتی، (د نسبت به ساختار سنتی قابل ذکر است که ساختار جدی
هزینه باالتري دارد اما عملکرد مطلوب ) باشداي میهادي ثانویه نوع صفحه

.کنداین ساختار این افزایش هزینه را توجیه می
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