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در این پژوهش، به طراحی و ساخت یک نمونه ژنراتور آهنرباي دایم  - چکیده
توربین بادي بدون بدون جاروبک شار محوري هسته هوایی براي کاربري در یک 

ابتدا با استفاده از معادالت حاکم  شود.کیلووات پرداخته می 30س با توان گیربک
شود و سپس بر اساس طراحی ابعاد و مشخصات عملکرد ژنراتور استخراج می

مراحل مختلف ارزیابی عملکرد شود. مکانیکی انجام شده، نمونه ژنراتور ساخته می
باري و بارگذاري کامل انجام ختلف در شرایط بیهاي مژنراتور بر حسب سرعت

  .شودمی

  
ژنراتور آهنرباي دایم شار محوري، ساختار هسته هوایی،  -هاي کلیديواژه

  توربین بادي بدون گیربکس، طراحی و ساخت.

 قدمهم -1

هاي الکتریکی آهنرباي دایم بدون جاروبک، ژنراتورهاي ماشین
ود نراتورهاي خهستند. این ژ هاي تولید پراکندهاولیه براي سیستم

هستند و قابلیت اطمینان و بازده  تحریک، جمع و جور و فشرده
باالیی دارند. هر فناوري تولید توان الکتریکی که درون یک سیستم 

د هاي تولیينامند. فناورمی شود را تولید پراکندهتوزیع یکپارچه 
شوند. بندي میپراکنده به دو دسته تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر دسته

پذیر شامل خورشیدي، فتوولتائیک، حرارتی، هاي تجدیدفناوري
  بادي، زمین گرمایی و اقیانوس به عنوان منابع انرژي هستند. 

به عنوان هم توان را می AFPMژنراتورهاي بدون جاروبک 
به عنوان و هم هاي گازي در توربینژنراتورهاي سرعت باال 
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استفاده کرد.  هاي آبی و باديدر توربین ژنراتورهاي سرعت پایین
مزایاي آنها چگالی توان باال، ساختار مدوالر، بازده باال و 

سازي آسان با سایر اجزاء مکانیکی مانند روتورهاي توربین یکپارچه
  است. 

سرعت پایین معموالً توسط یک توربین بادي به  AFPM یک ژنراتور
دي که در سراسر جهان به آید. با توجه به انرژي باحرکت درمی

ترین منابع جایگزین سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از مطلوب
در مقایسه با صفحات خورشیدي،  AFPMانرژي است، ژنراتورهاي 

  کنند. ارائه می حلی بسیار کم هزینهراه
هاي بدون جاروبک آهنرباي دایم دیسکی بدون هسته استاتور ماشین

در سرو مکانیزمها و  1990اواخر دهه  و روتور، نخستین بار در
، خودروهاي برقی انرژي ]1[ درایوهاي الکترومکانیکی صنعتی

، و نیز میکروموتورها براي لوازم جانبی کامپیوتر و ]2[ خورشیدي
به طور تجاري ساخته  ]،3[ هاي همراهموتورهاي لرزشی براي تلفن

  شدند.

  ساختار و توپولوژي -2
شار محوري داراي انواع مختلف توپولوژي ژنراتورهاي آهنرباي دایم 

باشند که با توجه به نیازمندیهاي کاربري در توربین بادي بدون می
گیربکس، از توپولوژي چند دیسک با هسته استاتور غیر آهنی و 

  شود.هاي هوایی و آهنی براي روتور استفاده میترکیبی از هسته
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طراحی و ساخت ژنراتور بدون جاروبک شار محوري هسته 
 هوایی براي کاربري در توربین بادي بدون گیربکس

 و محمد بساکی علی اصغر قدیمیعلی جباري، 
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توان استاتورها و روتورهاي با وجود آهنرباهاي انرژي باال، می
هاي فرومغناطیس را بدون هسته AFPMهاي بدون جاروبک ماشین
. یک طرح کامالً بدون هسته، جرم را کاهش و ]5، 4، 2، 1[ ساخت

دهد. در بازده ماشین را در مقایسه با یک طرح متداول افزایش می
نیروي  بدون هسته هیچ AFPMجاروبک کنار این، یک ماشین بدون 

ان کند و در وضعیت جریجاذبه نرمالی بین استاتور و روتور تولید نمی
  کند. هاي گشتاور نیز تولید نمیصفر ضربان

 کردن قطر ماشیندر افزایش گشتاور الکترومغناطیس که با بزرگ
شود، محدودیت وجود دارد. در طرح یک دیسک موتور حاصل می
دایم شار محوري به دلیل برخی عوامل محدود کننده، آهنرباي 

توان براي دستیابی به گشتاور باالتر قطر موتور را افزایش داد. نمی
  این عوامل محدود کننده طراحی یک دیسک عبارتند از:

  ها،(الف) نیروي محوري اعمالی به یاتاقان      
  ر،محو(ب) یکپارچگی اتصال مکانیکی بین دیسک و میل      
  (ج)  سفتی دیسک.      

حل منطقی براي گشتاورهاي باال، موتورهاي دو یا چند یک راه
، 7، 6[باشد. چندین ترکیب موتور چند دیسک وجود دارددیسک می

8 ،9 ،10 ،11[ .  
براي استفاده در پیشنهادي  AFPMبدون جاروبک  شماتیک ژنراتور

در نشان داده شده است.  1در شکل متر  8توربین بادي با طول پره 
 7شود که صفحه آهنرباي دایم تشکیل می 9روتور از  این طرح،

صفحه  2و  )گالسداراي هسته هوایی (از جنس پلکسیآن صفحه 
پیچ به که توسط میل دنباشبند میآن داراي هسته آهنی پشت

صفحه  8 .اندمحور ژنراتور نصب شدهیکدیگر متصل شده و روي میل
ور هاي پوسته ژنراتبر روي رینگستاتور نیز در فواصل بین روتورها ا

شوند. این صفحات نیز غیر آهنی و از جنس صفحات نصب می
ه فاز استاتور شبی سه هايپیچسیم اند.گالس ساخته شدهپلکسی
ها در . کالفشوندمیمونتاژ به صورت متمرکز  هاي گلگلبرگ

شوند. سپس کل اشین مرتب میمحور مپوشان حول میلطبقات هم
پیچ در یک پالستیک یا رزین با استحکام مکانیکی باال جاي سیم

در شود. از آنجا که در توپولوژي نشان داده شده در شکل داده می
از هیچ هسته فرومغناطیس شیارداري استفاده ساختار استاتور 

 ند.راي و تلفات هسته نیز وجود نداشود، پدیده گشتاور دندانهنمی
یچ پهاي سیمتلفات در هادي هاي تلفات جریان گردابی ولفهتنها مو

  استاتور است.

  

  
توپولوژي با  kW30 ،rpm500هواخنک  AFPM: طرح ژنراتور بادي 1شکل 

  کالف متمرکز توسعه یافته در دانشگاه اراك.
  

محور را به سهولت توان خروجی میل کنداین طرح مدوالر کمک می
در این با اضافه کردن واحدهاي بیشتر، به سطح مورد نظر رساند. 

محور طرح هاب توربین بدون نیاز به گیربکس به طور مستقیم به میل
  شود.ژنراتور متصل می

  ژنراتور الکترومغناطیسی طراحی -3
، 푌بدون جاروبک سرعت پایین سه فاز با اتصال  AFPMیک ژنراتور 

 7طراحی شده است.  rpm150 نامی و سرعت kW30 نامی با توان
صفجه  2و  )هسته فرومغناطیس هسته هوایی (بدونروتور صفحه 

شامل  صفحه استاتور 8 باشد.بند میفوالدي پشتروتور داراي صفحه 
رار قگالس هاي گرد تعبیه شده در فواصل صفحات پلکسیکالف

 زینتر شده کیفیت متوسط با NdFeB. از آهنرباهاي دایم گیرندمی
T2/1=rB و kA/m950=cH هاي طراحی و استفاده شده است. داده

  اند. اده شدهد 1 پارامترهاي محاسبه شده در جدول
  : مشخصات ژنراتور شار محوري.1

  푟푝푚 500سرعت نامی، 
  푊  2000توان نامی، 
  3  تعداد فازها

  16  تعداد آهنرباها
  12  هاي آرمیچرتعداد کالف

  퐻푧  67/66فرکانس، 
 푁푑퐹푒퐵  نوع آهنربا

  푚푚 65قطر آهنربا، 
  푚푚 8ضخامت آهنربا، 

  푚푚 70گام قطب در قطر متوسط، 
  푑푒푔  5/22گام قطب، 

  푚푚  0/10ضخامت روتور، 
  푚푚  495قطر کلی ژنراتور، 

  푚푚 67طول محوري ژنراتور، 
  푚푚  20ضخامت استاتور، 
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  푑푒푔  30گام کالف آرمیچر، 
  푚푚 0/75قطر خارجی کالف آرمیچر، 
  푚푚 0/30قطر داخلی کالف آرمیچر، 

  푚푚  14ارتفاع کالف، 
  푚푚  0/1قطر سیم، 

  276  تعداد دور هر کالف
  푚푚  3لقی حرکتی، 

 
  

در این بخش معادالت حاکم براي محاسبه چگالی شار مغناطیسی 
فاصله هوایی، گشتاور الکترومغناطیس و نیروي محرکه الکتریکی 

  شود. ژنراتور بیان می
  
  چگالی شار مغناطیسی فاصله هوایی 3-1

ماشین میدان مغناطیسی در فاصله هوایی  FEMسازي دو بعدي مدل
 . آهنرباهايانجام شده استبدون هسته  AFPM بدون جاروبک

NdFeB با چگالی شار پسماند퐵 = 1.2푇 و پسماندزدایی          
퐻 = 950푘퐴/푚 ضخامت هر آهنرباي دایم  .انددر نظر گرفته شده

mm10 پیچ استاتور بدون هسته فرض شده است، ضخامت سیم
mm19  و ضخامت فاصله هوایی یک طرفmm2  .است  

) T6/0مقدار پیک مولفه نرمال چگالی شار مغناطیسی باالیی (باالي 
تحریک شده است. این مقدار کافی است تا گشتاور الکترومغناطیس 

گالی شار براي مدار مغناطیسی باالیی حاصل شود. مقدار پیک چ
  تواند حتی باالتر باشد. می AFPMبهینه یک ماشین 

  
 EMFگشتاور الکترومغناطیس  3-2

را  AFPM گشتاور الکترومغناطیس یک ماشین بدون جاروبک
) محاسبه نمود. 5) و (4)، (3)، (2)، (1توان بر اساس معادالت (می

) 9) و (8)، (7)، (6توان مطابق معادالت (را می EMFهمچنین 
  محاسبه کرد. 

  متوسط گشتاور برابر است با
  
)1  (                                   푇 = 2 푚 푁 푘 Φ 퐼  
 

π در مقدار) 1( از حاصلضرب معادله √ ≈ 2.22،  rms گشتاور
  :آیدچگالی شار مغناطیسی سینوسی به دست می براي جریان و

  

)2                            (T =
√
푝푁 푘 Φ 퐼 = 푘 퐼   

 
  که ثابت گشتاور

 
)3                                            (푘 =

√
푝푁 푘 Φ   

  
  عبارتست از ژنراتورگشتاور الکترومغناطیس 

  

T =
푝
2휋푛 =

퐸 퐼 ( )

2휋푛  

)4          (= 푝푁 푘 Φ ( )퐼 ( ) = 푘 퐼 ( )   
  

  موج مربعی عبارتست از  اشینکه ثابت گشتاور یک م
  
)5           (               푘 = = 푝푁 푘 Φ ( )  

  
퐼 و (   مقدار قله تخت (پیک) جریان فاز است. (

) 9) و (8)، (7)، (6توان مطابق معادالت (را می EMF همچنین
  محاسبه کرد.

  
E = π√2푓푁 푘 Φ  

)6                        ( = 휋√2푝푁 푘 Φ 푛 = 푘 푛  
  

  آرمیچر) عبارتست از(ثابت  EMF که ثابت 
 
)7       (                                   푘 = 휋√2푝푁 푘 Φ  

  
دو فاز در یک ، 2 هاي آرمیچر، مطابق شکلپیچسیم Yبراي اتصال 

خط به خط یک موتور موج EMF  دهند.لحظه جریان را عبور می
  عبارتست از Yمربعی با اتصال 

  
퐸 = 2푒  

= 8푝푁 푘 훼( )퐵
휋
2푝

(푅 − 푅 )푛 

)8                        (= 8푝푁 푘 Φ( )푛 = 푘 푛 
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  (الف)

  

  (ب)

  
پیچ استاتور یک موتور بدون جاروبک هاي اینورتر در سیمجریان -2 شکل

 -براي فواصل زمانی خاموش   Bو  A(الف) جریانها در فازهاي  آهنرباي دایم:
  خاموش جریان مربعی.-روشن، (ب) شکل موج روشن

   محوري شار دایم آهنرباي ژنراتور ساخت -4
و نیز بر اساس ابعاد  1بر اساس طرح نشان داده شده در شکل 

ي هاهندسی حاصل از تحلیل عملکرد ژنراتور با توجه به نیازمندي
شرح فرآیند ساخت اجزاي  د نظر، در این بخش بهتوربین بادي مور

  شود.مختلف ژنراتور پرداخته می
  
  روتور 4-1

 16افزاري صفحه روتور نشان داده شده است. ، مدل نرم3در شکل 
در صفحه روتور نصب  N35با گرید  NdFeBعدد آهنرباي دایم 

دایم درون صفحه نصب گالس آهنرباهايصفحه پلکسی 7شود. در می
تدا و انتهاي روتور مطابق ومغناطیس ابشوند و در دو صفحه فرمی

  شوند.آهنرباهاي دایم روي صفحه نصب می 4شکل 
  

 
 مدل صفحه روتور -3شکل                       

  

 
 بند روتور.صفحه فرومغناطیس پشت -4شکل 

  
  بند روتور نشان داده شده است. صفحه فرومغناطیس پشت 4در شکل 

  
  اندازفاصله 4-2

اندازها براي اطمینان از فواصل یکنواخت صفحات روتور و از فاصله
مدل سه  5شود. در شکل نیز تحمل وزن این صفحات استفاده می

بودن جرم روتور  براي سبک داده شده است.انداز نشان فاصلهبعدي 
اندازها از آلومینیوم ریختگی و کاهش اینرسی آن، براي ساخت فاصله

  استفاده شده است. 
  

  
  .انداز صفحات روتورمدل فاصله -5شکل 

  
  استاتور 4-3

کالف سیم و یک  12گالس، هر بلوك استاتور از دو صفحه پلکسی
این اجزاء نشان داده  6شود. در شکل میرینگ آلومینیومی ساخته 

  اند. شده
  

 
 .رصفحات استاتو -6شکل 
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براي  7نشان داده شده در شکل دار آلومینیومی پله هايرینگاز 
ار بودن دشود. پلهتعیین موقعیت دقیق صفحات استاتور استفاده می

نتیجه افزایش تعداد  هاي دیگر و درها امکان مونتاژ رینگرینگ
  کند. هاي استاتور را فراهم میبلوك

  

 
 هاي استاتور پس از انجام عملیات ماشینکاري.رینگ -7شکل 

  
داراي  و گیردمیاستاتور بین دو دیسک روتور قرار هر بلوك استاتور 

کالف متمرکز  12سیستم استاتور کالف آرمیچر گرد است.  12
کالف  هر کالف دارد. ضخامت 4، یعنی به ازاء هر فاز دارد ناهمپوشان

mm19  و قطر سیمmm1  است. جریان هر کالف به طور مجزا به
dc پل گشتاور کموتاسیون کاهش یابد و شود تا اثر رییکسو می

  کنترل بهتري روي ولتاژ انجام شود. 
  مزایاي این نوع ژنراتور عبارتند از:

 ترین دور و کمترین مقاومت را دارند؛هاي گرد کوتاهکالف -
 هاي کم تولید؛ساخت آسان و هزینه -
مونتاژ آسان، زیرا بین روتور و استاتور نیروهاي مغناطیسی  -

 وجود ندارند؛
اي و در نتیجه مقاومت کم عدم وجود گشتاور دندانه -

 اندازي توربین.مکانیکی در راه
 

 هاي ژنراتوردرپوش 4-4
مدل درپوش ژنراتور و نیز درپوش ساخته شده نشان داده  8در شکل 

آلومینیوم انتخاب شده و پس از فرآیند شده است. جنس درپوش از 
شده است. چنان که  گري عملیات ماشینکاري روي آن انجامریخته

سوراخ جهت  4شود، بر روي درپوش ژنراتور در شکل مالحظه می
کاري بهتر ژنراتور تعبیه شده هاي خارجی به منظور خنکتعبیه فن

 است. 
 

 
 .ورمدل درپوش ژنرات -8شکل 

  
  مونتاژ ژنراتور 4-5

در حین مونتاژ اجزاي مختلف ژنراتور توجه به برخی اصول از اهمیت 
در هنگام مونتاژ صفحات روتور الزم است اي برخوردار است. ویژه

جهت مغناطیسی صفحات مورد توجه قرار گیرد. این مهم در خصوص 
به طوري که با توجه به جهت صادق است. مونتاژ صفحات استاتور نیز 

فازها، همه صفحات به طور مشابه روي  ها و نقطه شروعکالف
سر سیم خارج  6از هر بلوك استاتور هاي استاتور نصب شوند. رینگ

باشد. در صورتی که سر شود که مربوط به سه فاز هر بلوك میمی
ها در دسترس باشند، امکان اتصال ستاره، مثلث و یا ترکیب سیم

   شود.هاي ژنراتور فراهم میپیچسري و موازي سیم

  ژنراتور عملکرد مشخصات تعیین و ژنراتور تست -5
ژنراتور ساخته شده در حین تست بر روي دستگاه تراش را  9شکل 

براي بررسی عملکرد ژنراتور، با توجه به سرعت نامی دهد. نشان می
  .پایین آن از دستگاه تراش استفاده شده است

 
  .بر روي دستگاه تراش تست ژنراتور -9شکل 

 



۶

  
 

  
  rpm28ولتاژ خروجی ژنراتور در سرعت  -10شکل 

سرعت ژنراتور در دو وضعیت تئوري و -منحنی ولتاژ 11در شکل 
توان دریافت، تجربی نشان داده شده است. همانطور که از نمودار می

با افزایش سرعت دورانی ژنراتور، ولتاژ ژنراتور نیز به طور تقریباً خطی 
  یابد.افزایش می

  

  
  تجربی).-تئوري)، (قرمز-سرعت ژنراتور (آبی-ولتاژنمودار  -11شکل 

 

  سپاسگزاري -6
 پژوهشی طرح از مالی حمایت دلیل به اراك دانشگاه پژوهشی معاونت حوزه از

  .شودمی قدردانی و تشکر کمال 25/8/93 مورخ 8469/93قرارداد  شماره به
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