هجدهمین كنفرانس ملی -دانشجويی مهندسی برق ايران
دانشگاه پیام نور مركز مشهد  62،الی 62آبان 4931

محاسبه ی تلفات هيسترزیس در موتور القایی خطی یک طرفه به روش اجدا محدود
نوروزی9

بهروز رضايی علم ،4محمد نظری ، 6بهزاد
4دانشگاه لرستانRezaee.bh@lu.ac.ir ،
6دانشگاه لرستانNazari.mo22@gmail.com ،
9دانشگاه لرستانBehzad_noroozi@yahoo.com ،
چکيده  -موتورهای القایی خطی( )Limامروزه کاربرد فراوانی در صنعت دارند ،بيشتر برای امور حملونقل با سرعتباال طراحی م یش وند .موت ور
خطی برخالف موتور گردان در مسير حرکتش یک ابتدا و یک انتها دارد که این خصوصيت توليد اث ر انته ایی خواه د ک رد .اث ر انته ایی ت ثثير
نامطلوبی در کارایی موتور القایی خطی در سرعتباال ایجاد میکند .در این مقاله عالوه بر منحنی اشباع ،منحنی هيسترزیس هس ته ني د در ن

ر

گرفتهشده است .از روش جایلد-آترتون( )Jiles-Athertonبرای مدل سازی حلقه هيسترزیس استفادهشده است .مدلسازی با استفاده از مدل اجدا
محدود به کمک نرمافدار  COMSOL Moltiphysicsدر فضای دوبعدی صورت گرفته است .موتور القایی خطی معموالً شامل یک سيم بن دی س ه
فاز در اوليه (استاتور) است که یک سيستم جریان سه فاز از آن عبور میکند و درنتيجه ميدان مغناطيسی سياری در طول موتور ایجاد میکند که
عامل به وجود آورندهی نيروی رانشی در موتور است .با استفاده از روش اجدا محدود مقدار تلفات هيسترزیس محاسبهشده اس ت .همچن ين ب ا
استفاده از معادالت حاکم بر موتور خطی نيروی رانش و سرعت ثانویه نيد محاسبهشده است.
كلیدواژه -اجزا محدود ،تلفات هیسترزيس ،موتور القايی خطیCOMSOL Moltiphysics ،

 -1مقدمه
در بسیاری از كاربردها كه در آن نیاز به حركت خطی است،
استفاده از محركهها و موتورهای خطی نسبت به محركههای دوار
ترجیح داده میشود .دلیل اين موضوع عدم نیاز به مبدلهای
مکانیکی مانند چرخدنده ،تسمه يا زنجیر است .در پی آن راندمان
باالتر ،قابلیت اطمینان بیشتر و دينامیک سريعتر محركههای
خطی حاصل میشود[.]4[-]6
كاربرد ماشینهای خطی دارای گستره وسیعی از كاربردهای
با توان پايین مانند پمپ قلبهای مصنوعی ،خودكارسازی
كارخانهها و ژنراتورهای دريايی تا كاربردهای با توان باال مانند
حملونقل ريلی است[ .]9[- ]5يکی از عوامل مهم وجود اثرات
تلفات هیسترزيس است كه نقش مهمی را در رفتار موتورهای
خطی ايجاد میكند .امروزه محاسبه تلفات هیسترزيس به روش
اجزاء محدود بیشازپیش توسط علوم كامپیوتری موردتوجه
قرارگرفته است[ .]2روشهای متفاوتی برای مدلسازی
هیسترزيس ارائهشده است ،كه دراينبین مدل جايلز-آترتون][7
و مدل پريزاک] [2مدلهای دقیقی از تلفات هیسترزيس را فراهم
4

میكنند .در اين مقاله از روش جايلز_آترتون برای
مدلسازی تلفات هیسترزيس استفادهشده است .مزيت استفاده از
اين روش پیادهسازی آسان نسبت به روشهای قبلی،همچنین
دقت باال در برآورد حلقه هیسترزيس است.
در بخش  6به بررسی نحوهی عملکرد موتور القايی
پرداختهشده است .در بخش  9توضیح مختصری از طريقه در نظر
گرفتن اثر هیسترزيس با استفاده از روش جايلز-اترتون و نحوه
محاسبه تلفات هیسترزيس ارائهشده است.در بخش  1به معرفی
نرمافزار  COMSOL Multiphysicsپرداختهشده و نتايج
شبیهسازیهای كامپیوتری آورده شده است.

 -2عملکرد موتور خطی
اولیه يک موتور القايی از شبکه سه فاز تغذيه می شو .ثانويه
نیز يک سیمپیچی صفحهای با هسته آهنی يا بدون هسته آهنی
است .هر يک از قسمتهای اولیه و ثانويه میتواند نقش عضو ثابت
يا استاتور را به خود بگیرد .در اين صورت قسمت ديگر ،عضو
متحرک موتور( )moverخواهد بود[ .]3موتورهای القايی خطی به
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شکل  :4انواع موتورهای القايی خطی

لحاظ نوع اولیه و ثانويه به شکلهای مختلفی مورداستفاده
قرار میگیرند ،بهعنوانمثال در شکل () نوع اولیه كوتاه ،ثانويه
كوتاه ،ثانويه ورقهای بدون هسته آهنی و اولیهی دوتايی نشان
دادهشده است .موتور با اولیه كوتاه مطابق شکل(  -4الف) در
مسیرهای طوالنی مناسبتر است ،زيرا بهكارگیری سیمپیچی سه
فاز در طول يک مسیر بلند ،غیراقتصادی است .استفاده از نوع
ثانويه كوتاه شکل ( -4ب) به كاربردهای با مسیر حركت كوتاه
محدود میشود .در هر دو حالت فوق ،ثانويه بهصورت قفسه در
سطح هسته ثانويه توزيعشده است .موتور القايی خطی با ثانويه از
نوع ورقهای بدون هسته آهنی شکل(-4ج) ارزانقیمت است ،ولی
چون مدار مغناطیسی آن در محل فاصله هوايی باز است ،شکل
مغناطیسی در آن چندان منظم نیست .درنتیجه ،مسیرهای
جريان در ثانويه نیز در محلهای خاص میدان چندان متمركز
نمیگردد و موجب كاهش شديد نیروی رانش میشود  .علیرغم
فاصله هوايی طوالنی ،بهمنظور حفظ فاصله كافی بین قسمتهای
ثابت و متحرک ،با استفاده از اولیه دوتايی شکل(-4د) میتوان
ضعفهای فوق را تا حدی برطرف ساخت .اگر دو اولیه واقع در
طرفین ثانويه طوری تغذيه شوند ،كه قطبهای متقابل ،قطبیت
مخالف داشته باشند(كه عمالً چنین نیز هست) نیروی جاذبه
شديدی بین اولیه به وجود میآيد ،ولی با توجه به ساختمان
دستگاه ،نگهداری دو قسمت ثابت فوق در فاصله معین از هم
چندان مشکل نیست.
شکل( )6ساختار يک موتور خطی را نشان میدهد .موتور
خطی ازنظر كاربرد بر مبنای اينکه كداميک از متغیرهای سرعت،
نیرو و يا انرژی مهم باشد ،و به سه دسته تقسیم میشود .در
موتور با كاربرد انرژی  ،يک نیروی رانش بسیار زياد در زمان
بسیار كوتاه به قسمت متحرک اعمال گردد .متداولترين نوع اين
كاربرد پرتابكنندههای موشک ،دستگاه پرس و
6

دستگاههای مخصوص كوبیدن میخ است .در كاربردهای مذكور
نیروی زياد اما در زمان كم و بهصورت ضربهای به قسمت
متحرک اعمال میگردد .اما در موتور خطی با كاربرد توان،
سرعت و نیرو هر دو نقش مهمی دارند .اما برخالف كاربرد انرژی
كه نیروی زيادی در زمان بسیار كم و بهصورت ضربهای بايد
اعمال شود ،در اين كاربرد بايد سرعت بهصورت كنترلشده تغییر
يابد و تغییرات ناگهانی سرعت و درنتیجه اعمال نیروی زياد در
زمان اندک مطلوب نیست .بارزترين نمونه اين كاربرد در
سیستمهای حملونقل است.

شکل( :)6ساختار موتور خطی يکطرفه
در موتور خطی با كاربرد نیرو ،سرعت نقشی ندارد و خود
نیرو مهم است .در اين كاربرد سرعت صفر يا ثابت است.
بهعبارتديگر نیرو دقیقاً به مقداری اعمال میشود كه درنهايت
برآيند تمام نیروهای اعمالی به جسم متحرک صفر گردد.از
نمونههای اين كاربرد میتوان به انگشتان بازوی روباتی اشاره كرد
كه هنگام برداشتن اجسام بايد فشارثابتی را به جسم عمل
كند[.]41
 -3مدل هيسترزیس

هجدهمین كنفرانس ملی -دانشجويی مهندسی برق ايران
دانشگاه پیام نور مركز مشهد  62،الی 62آبان 4931

با پیشرفت فناوری امکان در نظر گرفتن مدل كاملتر مواد
فرو مغناطیسی ايجادشده است .شاخصترين رفتاری كه مواد فرو
مغناطیسی از خود نشان میدهند ،رفتار هیسترزيس است كه در
سادهترين حالت موجب میشود مسیر بدون مغناطیسی شدن
ماده از مسیر مغناطیسی شدن آن تفاوت پیدا كند .روش
جايلز_آترتون( )J-Aبه دلیل سهولت پیادهسازی همچنین دقت
باال استفادهشده است .اين مدل مبنی بر تعادل انرژی در مواد فرو
مغناطیس است بهطوریكه كل انرژی در طول يک دوره بهصورت
انرژی مغناطیسی ذخیره میشود(  ) Wmو يا بهصورت تلفات
هیسترزيس(  ( Whتلف میشود.
W  Wm  Wh

( )1

بر اساس اين فرض و] [41معادله زير برای تمام مواد فرو
مغناطیس به دست میآيد:
M  M rev  M irr

()2

كه در آن  Mمغناطیس شوندگی ماده M rev ،مغناطیس
شوندگی برگشتپذير و  M irrمغناطیس شوندگی برگشتناپذير
ماده است.

He
a
()9

))
a He
با توجه به اصالح تابع النگوين كه برای توصیف رفتار مواد
فرو مغناطیسی بیان میشود ،بهعنوان يک منحنی مغناطیسی
(M an ( H e )  M s (coth

ايده آل  M s ،اشباع مغناطیسی a ،ضريبی برای توصیف دما و
 H eاثر میدان مغناطیسی است كه بهصورت معادله زير به دست
میآيد:
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معادله برگشتپذير حوزههای مغناطیسی بهصورت زير است:

) M rev ( H e )  c(M an ( H e )  M irr

()7

كه در آن  cضريب برگشتپذيری ماده است .با استفاده از
()9(،)6و( )7رابطه مغناطیس شوندگی ماده بهصورت زير به
دست میآيد:
()2
) ( M an ( H e )  M irr
) dM an ( H e
dM
) (1  c
c
dH
) k   ( M an ( H e )  M irr
dH
پارامترهای اين روش را میتوان بهطور خالصه در جدول()4
مشاهده نمود:
جدول( :)4پارامترهای مدل J-A
واحد

مقدار
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 -4مدلسازی و شبيهسازی
با تغییر میدان مغناطیسی  Hمعادله مشتق شده از حوزه
برگشتپذير بهصورت زير است:
dM irr
M an ( H e )  M irr

()5
dH
) k   ( M an ( H e )  M irr
در( k )5ضريب سختی مواد  ،ضريبی برای توصیف اتصال
حوزههای مغناطیسی و  نشاندهنده جهت تغییر میدان
مغناطیسی  Hاست  .يک پارامتر جهتدار بوده كه مقدار

  1است اگر  0
9

dt

 dHو   1است اگر  0

dt

 dHباشد.

در شکل ( )9ساختار موتور القايی خطی يکطرفه كه در
اين مقاله موردبررسی قرارگرفته ،نشان دادهشده است .اولیه
(استاتور) آن از آهن نرم تشکیلشده است كه شامل يک سیم
بندی سه فاز در شیارها بوده و ثانويه آن از يک صفحه يکپارچه
از آهن نرم و يکاليهی مسی فوقانی تشکیلشده است.
مشخصات موتور در جدول  6نشان دادهشده است.
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مستقیم توسط میدان مغناطیسی ايجاد میشود .شکل ()1
تغییرات نیروی رانشی را نسبت به زمان نشان میدهد .نیروی
اصطکاک در ثانیه سوم به بعد در نظر گرفتهشده است .با توجه به
رابطه ( )3نیرو افزايشيافته است.
شکل( :)9مدل دوبعدی موتور القايی خطی
جدول( :)6مشخصات موتور القايی خطی
پارامتر

مقدار

ولتاژ

91 V

فركانس

41 Hz

طول موتور

411 CM

تعداد قطب

2

تعداد شیار

43

عرض شیار

6.5 CM

تعداد شیار زير هر قطب برای هر فاز

4

فاصله هوايی

1.4 CM

از روش اجزا محدود در فضای دوبعدی به كمک نرمافزار
 COMSOL Multiphysicsجهت شبیهسازی كامپیوتری
استفادهشده است] .[44اين نرمافزار معادالت ديفرانسیل
سیستمهای غیرخطی را توسط مشتقات جزئی با حضور
میدانهای الکترومغناطیسی و  ...را حل مینمايد.همچنین در آن
امکان تعريف مدارات الکتريکی نظیر منبع  ،بار ،مقاومت  ،سلف ،
خازن و ...به همراه میدان مغناطیسی وجود دارد .معادله
ديفرانسیل مورداستفاده برای محاسبهی نیرو و سرعت مطابق
قانون دوم نیوتن( )3است ،همانطور كه مشاهده میشود اثر
اصطکاک نیز در ثانیه سوم در نظر گرفتهشده است.
()3
F  ma
dv
 Thrust x  m x  friction  0
dt
در موتورهای القايی خطی،نیرو و حركت خطی بهطور

1

شکل( :)1تغییرات نیروی رانشی
شکل ( )5مشخصه تغییرات سرعت نسبت به زمان را نشان
میدهد .بر طبق قانون دوم نیوتن سرعت در تقابل با نیرو رابطه
معکوس دارد .اين امر در مشخصه تغییرات سرعت نمايان است.
از ثانیه سوم به بعد سرعت كاهشيافته است.

شکل( :)5مشخصه تغییرات سرعت ثانويه
با در نظر گرفتن منحنی هیسترزيس به روش J-Aمیتوان
مسیر مغناطیسی هر نقطه از هسته موتور را به دست آورد.
شکل( )1مسیر حركت شار مغناطیسی را برای دونقطه از هسته
موتور(ثانويه و استاتور) را نشان میدهد.

شکل( :)1منحنی چگالی شار
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 -5نتيجهگيری
شکل ( )5توزيع چگالی شار را در هستهی موتور با در نظر گرفتن
اثر تلفات هیسترزيس نشان م یده د .هم ان ط ور ك ه مش اهده
میشود به علت فاصله هوايی زياد عمق زياد شیارهای اس تاتور و
همچنین اثر پوستی شار نشتی در موتور خطی زياد است.

در اين مقاله يک موتور القايی خطی يکطرفه با استفاده از روش
اجزا محدود شبیهسازیشده است .عالوه بر منحنی اشباع،تلفات
هیسترزيس بهعنوان يکی از پارامترهای مهم در بررسی موتور
القايی خطی در نظر گرفتهشده است.تلفات هیسترزيس با
استفاده از روش  J-Aدر استاتور و ثانويه محاسبهشدهاند.
همچنین با در نظر گرفتن اث ر نی روی اص طکاک در ثانی ه س وم
تغییرات نیرو و سرعت بهدستآمده است .با توجه ب ه ق انون دوم
نیوتون ،نیرو و سرعت رابطه عکس داشته و ب ا اعم ال اص طکاک
مقدار نیرو افزايش و مقدار سرعت كاهشيافته است.
مراجع

شکل( :)5توزيع چگالی شار در موتور
با اعمال روابط مدل  J-Aبه روش اجزا محدود میتوان
منحنی هیسترزيس را برای نقاط مختلف از هسته موتور القايی
خطی به دست آورد .تلفات هیسترزيس را میتوان به كمک ()41
محاسبه نمود .با توجه به اينکه عملیات در فضای دوبعدی صورت
گرفته است ،مقدار تلفات هیسترزيس هسته را میتوان از
dB
 Hدر يک بازه زمانی مشخص
حاصلضرب انتگرال ضابطه
dt
به دست آورد.

1
B
  (H
)
T 0
t
T

()41

PLoss

مقدار تلفات هیسترزيس برای استاتور با پارامترهای روش
 Aبرابر 97.26وات و مقدار تلفات ثانويه رتور برابر  32.97وات
محاسبهشده است .مقدار تلفات كل هسته موتور از مجموع تلفات
هسته استاتور و ثانويه برابر  492.43وات محاسبهشده است.
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