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Abstract:
Nowadays, linear machines have more developed for high power applications such as longdistance transportation. But, their expensive investment and some technical problems are major
challenges of these technologies. Here, a linear flux switching machine (LFSM) with segmented
secondary is studied. These fluctuations, in other words, detent force have a negative impact on
machine performance. The effect of these issues can be notably reduced with a suitable design. In
this paper, a FEM-based Analytical model is presented for a linear flux switching machine. The
results of analytical model are verified by FEM Simulations and then a control method is
proposed to reduce fluctuations of the thrust force.
Keywords: FEM-Based, Segmented Secondary Linear Flux Switching Motor (SSLFSM), Thrust
Force, Detent Force, Optimization.
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چكیده :امروزه استفاده از ماشینهای خطی برای کاربردهای توان باال مانند حملونقل با مسافتهای طوالنی توسعة زیادی
یافته است؛ اما هزینة زیاد سرمایهگذاری اولیه و برخی مشکالت فنی از چالشهای مهم این فناوریها است .در اینجا یک ماشین
خطی شار سوییچینگ با ثانویة قطعهشده مطالعه میشود .این ماشینها بهدلیل اثر انتهایی و شیارها نوساناتی در نیروی پیشران
خود دارند .این نیروی تولیدی ناشی از این نوسانات بر عملکرد ماشین تأثیر منفی دارند .با طراحی مناسب اولیه ،تأثیر این عوامل
تا حدود زیادی کاهش مییابد .در این مقاله براساس نتایج تحلیل اجزای محدود ،یک مدل تحلیلی برای ماشین خطی شار
سوییچینگ با ثانویه قطعهشده ارائه میشود .با شبیهسازی المان محدود ،نتایج مدل تحلیلی صحتسنجی میشوند و سپس یک
روش کنترلی برای کاهش نوسانات نیروی پیشران و کمکردن نیروی نگهدارندة ماشین خطی شار سوییچینگ با ثانویة
قطعهبندیشده پیشنهاد میشود.
واژههایکلیدی :بهینهسازی ،تحلیل اجزای محدود ،ثانویة قطعهبندیشده ،نیروی نگهدارنده ،ماشین خطی شار سوییچینگ


-1مقدمه 
ماشینهای خطی بههدلیهل پیشهرفت وسهید در سهاختار
الکترومغناطیسی و توسعة مهدارات الکترونیهک قهدرت ،در
بیشتر کاربردهای حرکت خطی استفاده میشهوند  .]2-1در
میههان ایههن تکنولههو یههها ،ماشههین خطههی شههار سههوییچینگ
تاریخ ارسال مقاله1397/11/16 :
تاریخ پذیرش مقاله1398/09/05 :

( )LFSMبا ساختارهای گونهاگون نقهد و بررسهی بیشهتری
شهههدهانهههد LFSM .]6-3هههها در نسانسهههورهای بلنهههد و
سیستم ههای حمهلونقهل ریلهی بیشهتر اسهتفاده مهیشهوند.
LFSMها عالوه بر سهاختار قهوی و سهادة اولیهه و ثانویهه،
چگالی نیروی باالتری نسبت به ماشینهای سوییچینگ شهار
چرخان دارنهد  .]7ایهن مزیهت LFSMهها در کاربردههای
حمههلونقههل سههرعت بههاال باعهه

کههمشههدن هزینههههههای

سرمایه گذاری اولیه و عملکرد بهتر نسهبت بهه ماشهینههای

نام نویسندة مسئول :سعید حسنزاده

سنکرون خطی با اولیة طوالنی بهکاررفته در کاربرد قطارهای

نشانی نویسندة مسئول :ایهران ،قهم ،دانشهگاه صهنعتی قهم ،دانشهکده

معلق مغناطیسی  Maglevشده است.
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مدلسازی تحلیلی با کمک روش المان محدود و کنترل نیروی پیشران ماشین خطی شار سوییچینگ
یکی از مشکالت استفاده از ماشینهای خطی در کاربرد

مدار معادل غیرخطی مغناطیسی برای شرح مکانیزم نیروههای

سیستمهای حملونقل ریلی ،هزینهههای ناشهی از بلنهدبودن

دندانهای در ماشین شار سهوییچینگ ارائهه شهده اسهت .]11

ثانویههه اسههت؛ بههه همههین دلیههل ،سههاختارهای بهها ثانویههة

روش پاسخ سطحی همراه بها تحلیهل اجهزای محهدود بهرای

قطعهبندیشده ارائه شدهانهد .شهکل ( )1سهاختار مرسهوم و

محاسبة بازده ماشین شار سوییچینگ خطی ارائه شهده اسهت.

ساختار قطعهبندیشده را برای ماشین  LFSMنشان میدهد

بهمنظور کنترل این ماشین یک روش مدلسازی و یهک روش

و در نن مشهه ا اسههت در ثانویههه ماشههین بهها سههاختار

کنترلی حلقه بسته مبتنی بر کنترل شار اولیه ارائهه شهده اسهت

قطعهبندیشده از نهن و مواد کمتری استفاده شده است.

 .]12در  ]5نیروی پیشران یک ماشین خطی شار سوییچینگ

یکی از معایب ماشین شهار سهوییچینگ خطهی ،نیهروی

با تحریک سیمپیچی و نهنربهای دائهم بها سهاختار دو بهر بها

نگهدارنده نسبتاً زیاد است که افزایش دامنة نوسانات نیروی

استفاده از بهینهسازی روی پارامترها و ابعهاد ماشهین صهورت

پیشران را سبب میشود .این نوسهانات ناشهی از اثهر پایهانی

گرفته است .در  ]6تحلیل و بررسی یک ماشهین خطهی شهار

( )End Effectو اثر شیارهاست که با اضافهکردن قطبهای

سوییچینگ نهنربای دائم با اسهتفاده از ترکیهب روش پاسهخ

کمکی  ،]8اصالح شیار محرک ( )Moverو درایو مناسهب

سطح  RSMو روش المان محدود  FEMانجام شهده اسهت.

 ]9و روشهای دیگر مهیتهوان دامنهة ننهها را کهاهش داد.

در هر دو مقالهه ،طراحهی ماشهین صهورت گرفتهه اسهت .در

موضوع دیگر در عملکرد  ،LFSMمقدار هارمونیهک شهکل

پههژوهشهههای ذکرشههده ،روشهههای مههدلسههازی و کنترل هی

موج نیروی ضد محرکه ( )Back EMFو عدم تعادل ولتها

م تلفی ،معرفهی و روی ماشهینههای خطهی دیگهری اعمهال

فازها است .یک روش بهبود شکل موج نیروی ضد محرکهه

شدهاند؛ اما مدلسازی و کنترل ماشین خطی شار سهوییچینگ

با انت اب ساختار مناسب با تعداد قطعة مطلهوب در ثانویهه

با ثانویة قطعهبندیشده کمتهر مطالعهه شهده اسهت .تحلیهل و

برای تعادل فاز و کاهش هارمونیک ارائه شهده اسهت .]10

کنترل ماشین با استفاده از نرمافزارهای تحلیل اجزای محهدود

این ساختار مانند دیگر ساختارهای ارائهشده بهرای ،LFSM

معموالً زمانبر است و روشی که بتوان ماشین را بههراحتهی و

مشکالتی از قبیل نیروی نگهدارندة نسبتاً زیاد و دامنة بهاالی

دقیق مدلسازی و کنترل کرد بسیار مفید خواهد بود.

نوسانات نیروی پیشران دارد .برای کاهش نوسهانات نیهروی

در این مقاله ،مدلسازی ماشین شار سوییچینگ خطی با

پیشران و کمکهردن نیهروی نگهدارنهدة ماشهین خطهی شهار

ثانویة قطعه بندی شده براساس تحلیل اجزای محدود و نتایج

سوییچینگ با ثانویهة قطعههبنهدیشهده ،1مهیتهوان از روش

نن ارائه میشود .همچنین ،یک روش کنترلهی بهرای کهاهش

کنترلی مناسب بهره برد.

دامنة نوسانات نیروی پیشران ارائه مهیشهود .بها اسهتفاده از
کنترل دامنة ولتا تغذیة ماشین خطی و اندازهگیری سهرعت
ماشین ،کنترلر سرعت ماشین را حول مقهدار مرجهد کنتهرل
(الف)

میکند .در ابتدا ساختار ماشین توضیح داده میشهود .سهپس
در ب شهای بعد ،ماشین با استفاده از روابط ریاضی و نتایج

(ب)
شكل((:)1الف)ساختارمرسوم(،ب)ساختارپیشنهادی
ماشین 

تحلیل رفتار و کنترل نیروی پیشران ماشهین امهر مهمهی
است؛ ازاینرو ،مدل سازی ماشین ضهرورت دارد .برخهی از
پژوهشهای انجامشده در حوزة کنترل و مدلسهازی برخهی
ماشینهای خطی به شرح زیر است .یک مهدل دندانههای بها

شبیهسازی تحلیل اجزای محدود مدلسازی میشود .در انتها
نیز روش کنترل روی مدل پیشنهادی پیادهسازی میشود.

-2ساختار
حملونقل ریلی یکی از امنترین و پاکترین شیوهههای
حمل بار و مسافر است که با ورود پیشهرفتههای اخیهر در
حوزة تکنولهو ی شهناور مغناطیسهی و ماشهینههای خطهی
اهمیت زیادی پیدا کردهاند؛ ازاینرو ،سهاختار پیشهنهادی بها
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هههدا اسههتفاده در حمههلونقههل ریلههی بهههدلیههل اسههتفاده از

ثانویۀقطعهبندیشده 


قطعه بندی در ثانویه و درنتیجه مصرا نههن کمتهر مطالعهه

جدول(:)1پارامترهایماشینمطالعهشده

میشود .ساختار استفادهشده در این مقاله در شکل ( )2نشان

مقدار

توضیح

پارامتر

داده شده است .در ماشینهای خطی شکل موج نیروی ضهد

14

تعداد شیارهای محرک

Nm

محرکههه و میههزان هارمونیههک و عههدم تعههادل نن بهههطههور

100

تعداد دور سیمپیچ میدان

Nf

چشمگیری بر عملکرد ماشین اثر میگذارد و این ساختار نیز

100

تعداد دور سیمپیچ نرمیچر

Na

از ایههن قاعههده مسههتسنی نیسههت .تعههداد قطعهههههها در ثانویههه

2

2

قطر سیم هادی ) (mm

Sa

15

عرض دندانه نرمیچر )(mm

WTa

16

عرض دندانه میدان )(mm

WTf

300

طول استک )(mm

Sl

490

طول محرک )(mm

L

20

عرض شیار محرک )(mm

Ws

70

بلندی شیار محرک )(mm

Hs

سههاختار هسههتة محههرک  SSLFSMمشههابه هسههته اولیههة
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بلندی محرک )(mm

Hm

ماشینهای خطی سنکرون مرسومانهد .کهالاهها بههصهورت

1

فاصله هوایی )(mm

g

متمرکزند و هر دندانة محرک با یک سیمپهیچ نرمیچهر و یهک

29

سرعت محرک )(km/h

u

اصلیترین پارامتر است که بر شکل موج نیروی ضد محرکه
تأثیر می گذارد .تعداد قطعههای ثانویه و تهأثیر نن بهر رفتهار
ماشین بررسی شدهانهد  .]11براسهاس نتهایج نن و بررسهی
انجامشده ،ساختار بهینه با  8.6قطعه در ثانویه بهرای تحلیهل
در این مقاله انت اب میشود.

M400-50A

سیم پیچ میدان احاطه شده است .همچنین ،جههت جریهان در
هر سیمپیچی میدان باید م الف با سیمپیچ مجاور باشد .ثانویة
 SSLFSMاز قطعههای ساده تشکیل شده است که جنس هر

نوع هسته مغناطیسی

مدلسازی
 -3

قطعه از ورقههههای فهوالد مغناطیسهی اسهت .در شهکل (،)2

مدلسازی ماشین با استفاده از رابط بین تحلیهل اجهزای

سیمپیچ سیمپیچی میهدان و سهیمپیچهیههای فهاز  B ،Aو C

محدود و  MATLABامری بسیار دشوار و وقتگیر است.

مش ا شدهاند .پارامترهای طراحی مهدار مغناطیسهی اصهلی

در ادامه ،برای مدلسهازی ماشهین از نتهایج تحلیهل اجهزای

 SSLFSMشامل تعداد دندانههای محرک ،میهدان محهرک و

محدود استفاده میشود .در این مقاله با هدا کنترل ماشین،

عرض دندانة نرمیچر ،ارتفاع و عرض شیار محرک ،عمق یوغ

مدلسازی انجام مهیشهود و پارامترههای ماشهین از روابهط

محرک ،گام سیمپیچ ثانویه و عمق قطعه ثانویه اسهت .در ایهن

حوزة زمان  abcاست راجشده از تحلیهل المهان محهدود در

مقاله ،یک  SSLFSMبا  14شیار اولیه طراحهی شهده اسهت.

مدل ماشین به کار گرفته میشوند و تأکیدی بر مدار معهادل

اگرچه پهنای دندانة نرمیچر میتوانهد کمتهر از دندانهة میهدان

ماشین در حوزة  dqنیست .در این ب ش ،براسهاس روابهط

باشد ،برای به حداقل رساندن مقدار هارمونیهک نیهروی ضهد

الکترومغناطیسی حاکم بر رفتار ماشینهای الکتریکهی ،مهدل

محرکه عرض یکسان برای هر دو در نظر گرفته شهده اسهت.

ریاضی ماشین خطی شار سوییچینگ به دست مینید .ولتها

پارامترهای ماشین در جدول ( )1نشان داده شده است.

هر فاز و ولتا میدان برحسب جریان و شهار ههر سهیمپهیچ
بهصورت ( )1تا ( )4نوشته میشوند:

شكل(:)2ساختارمطالعهشدةماشینخطیشارسوییچینگبا

()1

V a  ri a  d a dt

()2

V b  ri b  d b dt

()3

V c  ri c  d c dt
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V f  ri f  d f dt

()4

که در نن  Vولتا سیمپهیچ r ،مقاومهت سهیمپهیچ i ،جریهان

سیمپیچ  ،شار پیوندی سیمپیچ است .معادالت شار هر فاز
و شار میدان با روابط زیر به دست مینیند.
()5

 a  Laai a  Lab i b  Lac i c  Laf i f

()6

 b  Lbai a  Lbb i b  Lbc i c  Lbf i f

()7

 c  Lca i a  Lcb i b  Lcc i c  Lcf i f

()8

 f  Lfai a  Lfb i b  Lfc i c  Lff i f

با جایگذاری روابط شار در روابط ولتا فازها و میهدان،
( )1تهها ( )4بهههصههورت روابههط ولتهها براسههاس جریههان و

که در نن  ، u  dx dtسرعت است .چگالی نیرو با رابطهة
نیروی لورنز بهصورت زیر نوشته میشود:
()14

F  J B

که در نن  Jو  Bبهترتیب چگالی جریان و چگالی میدان
مغناطیسی اند .به دسهت نوردن فهرم بسهتة نیهروی  Fبهرای
نیروی پیشهران و نیهروی نگهدارنهده بها اسهتفاده از روابهط
ریاضهههی براسهههاس تمهههامی پارامترههههای ماشهههین خطهههی
قطعهبندیشده بسیار مشکل است؛ بنابراین با اعمهال کنتهرل
برداری روی ماشین  ،]9-8رابطة نیروی پیشران الکتریکهی
ماشین خطی را میتوان بهصورت زیر نوشت:
Fe (x )  k f i q

()15

کههه  k f  3 n p pm / 2و  npجفههت قطههبههها p ،

اندوکتانس های خودی و متقابل سیمپیچ های فازها و میهدان

شار پیوندی میدان و  i qجریان محور عمهودی اسهتاتور در

درمینیند:

دستگاه  dqاست .درنهایت ،بها اسهتفاده از معادلهة حرکهت،


()9

dLaf
dt

()10

 if

di b
dt
di f
dt

dLaa

 Lab

 ia

dt
dLac

 Laf

di a

dt

dLba
di
 Lbb b 
dt
dt

 ic

dt
di c
dt
di a

 ia

V a  ri a  Laa
dLab

 Lac

dt

بهصورت زیر است:

ib

()16

V b  ri b  Lba

dt

رابطة بین نیروهای واردشهده بهر ماشهین براسهاس سهرعت

dLbb
dLbc
dLbf
di f
di
ib
 Lbc c  i c
 Lbf
 if
dt
dt
dt
dt
dt

 D .u

du
dt

Fe ( x )  Fd ( x )  M

کههه در نن  Feنیههروی برنینههد در راسههتای  Fd ،xنیههروی
نگهدارنده M ،جرم قسمت محرک D ،ضریب اصهطکاک و
 uبردار سرعت است.

()11

di
dLca
 Lcb b 
dt
dt

 ia

dt

dLcb
dLcf
di f
di
dLcc
ib
 Lcc c  i c
 Lcf
 if
dt
dt
dt
dt
dt



()12

di a

V c  ri c  Lca

di b
dt

dL ff
dt

 if

di f
dt

 L fb

dL fa

 L ff

dt

 ia

dL fc
dt

di a
dt

 ic

V f  ri f  L fa

di c
dt

 L fc

dL fb
dt

ib

تغییرات اندوکتانس برحسب زمان بهصهورت تغییهرات
مکانی نوشته میشوند .روابهط ( )9تها ( )12را مهیتهوان بها

شبیهسازیوتحلیلاجزایمحدود 
 -4
بهمنظور مدل سازی دقیق ماشین  ،SSLFSMالزم است
پارامترهای ماشین است راج شوند .در این ب ش بها اسهتفاده
از تحلیل اجزای محهدود ،طبهق جهدول ( )1و تحلیهلههای
انجامشده ساختار بهینه با  8.6قطعه در ثانویه انت هاب شهده
است .شکل ( )3ساختار تحلیل اجهزای محهدود و خطهو
میدان مغناطیسی را نشان میدهد.

جایگذاری ( )13در ننها برحسب سرعت و تغییرات مکهانی
بازنویسی کرد.
()13

u

dL
dx



dx
dt



dL
dx



dL
dt
سازیشدهبا

شكل(:)3شكلمیدانمغناطیسی SSLFSM
شبیه
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همانطور که در ( )1تا ( )4مش ا است ،مهدلسهازی

که در نن  bi ،aiو ciها ،پارامترههای ثابهت فرمهولانهد و بها
استفاده از نرمافزار محاسبه میشوند.
34
Laa
Lbb
Lcc

32

30

که برای این امر با توجه به ( )5تا ( )8باید در ابتهدا روابهط

28

اندوکتانسهای خودی و متقابل را برای سیمپیچیهای فازها

26

و میدان به دست نورد؛ بهطور مسهال ،بهرای محاسهبة  Laaبها

100

استفاده از تحلیل اجزای محدود در ( ،)5همه جریانها بهجز
 ،Iaصفر و برای  Iaیک مقدار  1( DCنمپر) گذاشته میشود
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شكل(:)4اندوکتانسخودیفازهایآرمیچر
2
Lab
Lac
Lbc

1.5

فاز  aبا استفاده از تحلیهل اجهزای محهدود Laa ،بهه دسهت

1

مینید .با جایگذاری مقادیر جریان در ( )6تا ( )8و محاسهبة

0.5

شار پیوندی فاز  bو  cو میدان Lac ،Lab ،و  Lafنیز محاسهبه
میشوند .به همین روش با جایگذاری مقادیر جریان در ههر
حالت ،در ( )5تا ( )8بقیه اندوکتانسها نیز محاسبه میشوند.
زمانی به نتایج محاسبهشده برای انهدوکتانسهها در ایهن

اندوکتانسهایمتقابلفازهایآرمیچرنسبتبههم

شكل(:)5
15
Laf
Lbf
Lcf

10
5

ماشین نیز خطی باشهد و دچهار اشهباع نشهود؛ در غیهر ایهن

0
-5

صورت ،رفتار غیرخطی نهن تأثیر بسزایی بهر مهدل ماشهین
خواهد داشت .شکل ( )4اندوکتانسهای خودی سیمپیچ فاز
 B ،Aو  Cرا برحسب موقعیت مکانی محرک نشان میدهد.
شکل ( )5اندوکتانسهای متقابهل بهین سهیمپیچهی فازههای

0
0

)Inductance (mH

حالت می توان اعتماد کرد کهه رفتهار ماشهین در نقطهه کهار
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)Inductance (mH

و درنتیجه با جایگذاری مقادیر جریان در ( )5و محاسبة شار

)Inductance (mH

سیمپیچیهای ماشین به محاسبة شار پیوندی نیازمنهد اسهت
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-15
0

شكل(:)6اندوکتانسمتقابلبینفازهایآرمیچرومیدان 

نرمیچر را نشان میدهد .در شکل ( )6نیز اندوکتانس متقابل

با محاسبة روابط انهدوکتانس هها شهار ماشهین محاسهبه

بین سیمپیچ نرمیچر و میدان نشان داده شهده اسهت .واضهح

میشود و با استفاده از ( )9تا ( )13و با اعمال ولتا سه فهاز

اسههت انههدوکتانسههها برحسههب موقعیههت مکههانی محههرک

و در نظر گهرفتن جریهان نرمیچهر بههعنهوان متغیهر حالهت،

پریودیک اند و شکل موجها تکرار میشوند .در شکلهها دو

سیمپیچیهای ماشین مدلسازی می شهوند و جریهان هها بهه

دورة مکانی نن نشان داده شده است.

دست مینیند .با مش اشدن جریان و بها اسهتفاده از ()15

برای اندوکتانسهای ماشین ،با استفاده از نتهایج تحلیهل

نیروی پیشران ماشین محاسبه میشود .به ایهن منظهور بایهد

اجههزای محههدود ،روش بههرازش منحنههی و ( )17روابطههی

ضریب  Kfدر ( )15محاسبه شود .این رابطه از روابط ماشین

برحسب موقعیت مکانی محرک به دسهت مهینیهد و چهون

خطی نهنربای دائم است راج شده است که در نن   pشار

انهدوکتانسههها در ههر دوره تکههرار مهیشههوند ،بهرای تمههام

مگنت است .در این ماشین چون جریان تحریک ثابت است،

موقعیت های مکانی از این روابط مهیتهوان اسهتفاده کهرد و

سیمپیچی میدان ماشین را میتوان مشابه یک مگنت در نظهر

اندوکتانسهای خودی و متقابل را محاسبه کرد.

گرفت و شار میدان ناشی از جریهان سهیمپهیچ میهدان را بها

()17

f  x   a1  sin(b1x  c1 )  ...
)  a8  sin(b8 x  c 8

استفاده از ( )18محاسبه کهرد .شهکل مهوج شهار میهدان در
شکل ( )7نشان داده شده است .مقدار عددی از جایگهذاری
شهههار مهههمثر سهههیمپهههیچ میهههدان بهههه دسهههت مه هینیه هد،

مدلسازی تحلیلی با کمک روش المان محدود و کنترل نیروی پیشران ماشین خطی شار سوییچینگ
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بههر مبنههای طراحههی و کنتههرل در موتورهههای سههوییچ ]14

نیروی پیشران ،مدلسازی ماشین بهصورت کامل انجام شده

رلوکتانس مرسوم و ماشینهای سنکرون مغناطیس دائم ]15

است.

را با اندکی تحلیل بیشتر مهی تهوان بهرای کهاهش نوسهانات
نیروی پیشران در موتورهای خطی به کار بهرد .در ]17-16

f  Lff i f

()18

شکل ( )8نیروی پیشران محاسبهشهدة ماشهین را نشهان
میدهد که تحلیل نن را تأیید مهیکنهد .روش اسهتفادهشهده
برای به دست نوردن نیرو در شبیهسازی اجزای محهدود بهر
مبنای روش تانسور نیرو است .در اینجها ماشهین بها جریهان
 10نمپر سینوسی تغذیه میشهود .همهانطهور کهه مشه ا
است نوسانات نیروی پیشران ،زیهاد و میهزان ریپهل نیهروی
پیشران  %44است که میتوان با روشهای کنترلهی مناسهب
میزان ریپل نن را کاهش داد.
Field
1.44

1.4
1.38

)Flux (Wb

1.42

1.36
1.34
100

90

80

در اینجا یک روش کنترل کاهش ریپل پیشران ارائه شده
است که با استفاده از کنترل دامنة ولتا تغذیه ماشین خطی و
اندازه گیری سرعت ماشین ،سرعت ماشهین را حهول مقهدار
مرجد کنترل میکند و نوسهانات نیهروی پیشهران را کهاهش
میدهد .سیستم کنترلی مطابق شکل ( )9روی مهدل ماشهین
اعمال میشود.
پیادهسازی شده است .کنترلر سرعت ،مرجد نیروی پیشهران

1.46

70

موتورهای  PMSMو  BLDCشده است.

کنتههرل بههرداری غیرمسههتقیم جریههان  iqروی ماشههین
1.48
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مرور کاملی بر روشهای کنترلی کهاهش ریپهل گشهتاور در
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1.32
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شكل(:)7شكلموجشارپیوندیسیمپیچیمیدان

 Fxرا تولید میکند که طبق ( )15متناسب با جریان  iqاست.
از سنسور موقعیت خطی میتوان زاویة  θرا به دسهت نورد
که برای به دست نوردن مرجهد جریهانههای سهه فهاز الزم
است .عالمت منفی در روابط بهدلیل حرکت ب ش متحهرک
برخالا جهت میدان سیار اسهت .در بلهوک مهدل ماشهین،
نیروی پیشران ماشهین بها اسهتفاده از ( )15و ( )16محاسهبه
میشود که معادلة حرکت ماشین است.
شکل ( )10نیهروی پیشهران  SSLFSMپهس از اعمهال
روش کنترلی را نشان میدهد .میزان ریپهل نیهروی پیشهران
 %18است که در مقایسه با حالت بدون کنترل ( )%44نشهان

شكل(:)8نیرویپیشرانماشین

میدهد روش کنترلی بهخوبی عمل کرده اسهت و نوسهانات
نیروی پیشران بهطهور محسوسهی کهاهش یافتهه و عملکهرد

-5کنترل 

ماشین نسهبت بهه حالهت بهدون کنتهرل بهتهر شهده اسهت.

در ماشینهای خطی ،با طراحی مغناطیسهی بهینهه یها بها

شکل ( )11و شکل ( )12بهترتیهب شهکل مهوج سهرعت و

روشهای کنترلی ،نوسانات نیروی پیشران را میتوان کاهش

ولتا تغذیة فاز  Aرا نشان میدهند .شهکل ( )13نیهز شهکل

داد؛ برای مسال ،در  ]8بها اسهتفاده از تغییهر انتههای دندانهة

موج جریان سه فاز تغذیه نرمیچر را نشان میدهد .مشهاهده

محرک ،ریپل نیروی پیشران کاهش داده شده است .در ]13

میشود بهدلیل تغذیه موتور بها اینهورتر و اعمهال ولتا ههای

نحوة ایجاد نیروی پیشران با استفاده از طراحی ماشین خطی

واقعی موج مربعی ،هارمونیکهایی در شکل موج جریان بهه

شار سوییچینگ بررسی شده اسهت؛ امها روشههای کهاهش

وجود مینیند که میزان این هارمونیک ها نسهبت بهه حالهت

ریپل مبتنی بر طراحی غالباً با افهزایش مهمثر فاصهلة ههوایی

بدون کنترل کاهش مییابد .شکل ( )14نمودار  FFTجریان

همراه است؛ به همین دلیل ،باعه

کهاهش متوسهط نیهروی

پیشران تولیدشده می شوند .روش های کاهش ریپل گشهتاور

یک فاز را نشان میدهد.
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در این مقاله مدل ماشین خطی شار سوییچینگ با ثانویة
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قطعهبندیشده بهطور جامد بررسی و تحلیل شد و با مطالعة
 شبیهسازی با تحلیل اجزای محدود،مقاالت دیگر و همچنین
ساختار بهینه از لحاظ هارمونیک و عدم تعادل شهکل مهوج
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