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در این مقاله به طراحی و ساخت یک نمونه ژنراتور آهنرباي  —چکیده 
دایم بدون جاروبک سرعت پایین براي کاربري در توربین بادي بدون 
گیربکس پرداخته شده است. چالش اساسی در طراحی ژنراتورهاي 

هاي آهنرباي دایم بدون جاروبک، پدیده گشتاور ضربانی ناشی از مولفه
ش باشد. براي کاهگشتاور الکترومغناطیس می اي و ریپلگشتاور دندانه

پدیده گشتاور ضربانی، ابتدا ترکیب مناسب تعداد قطب و شیار تعیین شده 
است. مشخصات عملکرد ژنراتور با استفاده از روابط حاکم و تحلیل اجراء 
محدود تعیین شده و پس از ساخت نمونه ژنراتور با انجام آزمایش مورد 

د که طرح دهقرار گرفته است. مقایسه نتایج نشان می مطالعه و اعتبارسنجی
مذکور از عملکرد مناسبی جهت استفاده در توربین بادي بدون گیربکس 

 برخوردار است. 

توربین بادي کوچک، ژنراتور آهنرباي دایم بدون  —هاي کلیدي هواژ
 .جاروبک، طرح بدون گیربکس

 مقدمه  .١

هاي بادي بخش قابل هاي تجدیدپذیر از جمله نیروگاهامروزه نیروگاه
جه به کنند. با توتوجهی از انرژي برق در کشورهاي توسعه یافته را تولید می

تجدیدپذیر بودن و پاك بودن انرژي باد، افزایش سهم انرژي بادي در سبد 
ن بیش از پیش در حال گسترش است. در این میاانرژي این کشورها 

هاي کوچک جهت کاربري در مصارف خانگی، کشاورزي و صنعتی توربین
در  هاي باديهاي فراروي استفاده از توربینمورد توجه هستند. یکی از چالش

باشد. مصارف مذکور دستیابی به راندمان باال و درنتیجه توجیه اقتصادي می
هنرباي رهاي آبنابراین حذف گیربکس از ساختار توربین و استفاده از ژنراتو

 هاي بادي از اهمیت قابلدایم بدون جاروبک سرعت پایین در ساختار توربین
اینصورت حذف گیربکس حذف نویز ناشی از آن توجهی برخوردار است. در 

هاي تهیه و تعمیر و نگهداري آن را در پی خواهد داشت. عالوه و حذف هزینه
ین تر باد و تولید برق در اپایینهاي اندازي توربین در سرعتبر این، امکان راه

شرایط فراهم خواهد شد. ژنراتورهاي آهنرباي دایم بدون جاروبک در مقایسه 
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و  تربا ژنراتورهاي القایی ابعاد کوچکتر و دوره تعمیر و نگهداري طوالنی
راندمان باالتري دارند. با این حال، وجود پدیده گشتاور ضربانی ناشی از 

این  در ساختاراي و ریپل گشتاور الکترومغناطیس دانههاي گشتاور دنمولفه
اي از جاذبه ژنراتورها به نویز و ارتعاش منجر خواهد شد. گشتاور دندانه

هاي شود. روشآهنرباي دایم روتور و ماده فرومغناطیس استاتور حاصل می
هاي آهنرباي دایم اي در ماشینمختلفی براي کاهش پدیده گشتاور دندانه

]، تکه 4-1کردن قطب یا شیار [هایی نظیر موربروشد شده است. پیشنها
]، جابجایی قطب 10-8، 7، 6سازي پهناي قوس آهنربا []، بهینه5کردن قطب [

  اند.اي پیشنهاد شده] براي کاهش گشتاور دندانه8-10، 2-4[

در این پژوهش، ابتدا به کمک معادالت حاکم به طراحی ابعادي، الکتریکی 
کیلووات  3سی یک نمونه ژنراتور آهنرباي دایم بدون جاروبک با توان و مغناطی

یارهاي شود و ششود. ترکیب مناسب تعداد قطب و شیار تعیین میپرداخته می
افزار شوند. سپس طرح مذکور در نرماستاتور به اندازه یک گام شیار متمایل می

ا نتایج تحلیلی سازي و عملکرد آن بشبیه Maxwell 2Dتحلیل اجزاء محدود 
مقایسه شده است. به منظور اعتبارسنجی نتایج تئوري و عددي، یک نمونه 

کیلووات ساخته شده و عملکرد  3ژنراتور آهنرباي دایم بدون جاروبک با توان 
آن پس از تست روي یک دستگاه دینامومتر مقایسه شده است. مقایسه این 

ر قابل را به طو ژنراتورضربانی دهد که طرح ارایه شده گشتاور نتایج نشان می
  دهد. اي کاهش میمالحظه

  

 طراحی ژنراتور آهنرباي دایم بدون جاروبک  .٢

طراحی ابعادي، الکتریکی و مغناطیسی ژنراتور آهنرباي ین بخش به در ا
کیلووات به کمک معادالت حاکم  3دایم بدون جاروبک سرعت پایین با توان 

 شود. پرداخته می

 

٢٫  طراحی ابعادي .١

نشان داده شده  1سطح مقطع ژنراتور آهنرباي دایم مورد نظر در شکل 
است. در این شکل پارامترهاي ابعادي مختلف مشخص شده است. مقادیر این 

  شوند.تعیین می 6تا  1پارامترها با کمک روابط 

  
   ].11ژنراتور آهنرباي دایم [یک اي هندسی برت مشخصا :1شکل

 

 퐷 = 퐷 + 2푙 + 2훿 )1(  

 휏 = 휋퐷 푄⁄  )2(  

 푏 = π − 푏  )3(  

 ℎ = (퐷 −퐷 − 2ℎ ) )4(  

 푏 = π − 푏  )5(  

 푘 = 푏
푏푠푠1 )6(  

  
با ان میتور را ستاتوي از ابعددو هندسی ر یک ساختاه، نوشته شدت الدبر طبق معا

 .sQو  rcD ،ml ،δ ،swh ،tsb،oD ،ssh ،openkد: یر تعریف نموزمتر راپا 12توجه به 
ر کلیه ساختاان میتور موتول فعال طوو یه قطب زاونیم ، قطبهااد با توجه به تعدو 
  آورد.بدست را 

 

٢٫   مغناطیسی طراحی .٢
شود. تعیین می δB  این بخش ابتدا مقدار چگالی شار فاصله هواییدر 

براي طراحی ژنراتور آهنرباي دایم بدون جاروبک، فرض بر این است که 
چگالی شار فاصله هوایی سینوسی دارد که با پهناي آهنرباهاي دایم و مقدار 

به  7از رابطه  mBبستگی دارد. مقدار  mBچگالی شار تولید شده توسط آنها 
نسبی ي پذیرذنفو rµ، بارنهآچگالی پسماند  rBآید. در این رابطه دست می

  ].12[ تر میباشدرکار فاکتو ckو باها رنهآ

 퐵 =  )7(  
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در ماشین میکند.  تعیینرا  مجاوري بارنهدو آبین نیز نشتی مغناطیسی  leakkار مقد
  .کردمحاسبه  )8( بطهرا توان این مقدار را ازمیآهنرباي دایم 

  

 푘 =
( . )

 )8(  

                                          
، ییافاصله هوري از عبور با توجه به چگالی شا tsBنه اندر در دچگالی شا

چگالی  ) وابستگی9رابطه (د. شونهها محاسبه میانداد دتعدو  tsbنه اندي دپهنا
له دین معاده در استفارد امور فاکتو کند.شار دندانه به این پارامترها را بیان می

  ید.آبدست می )10( بطهاز راقطبها اد با توجه به تعد

  

 퐵 =
( )( )

 )9(  

 푘 = / /  )10(  

 

  پارامترهاي ورودي و مشخصات عملکرد ژنراتورمقادیر : 1جدول 
  مشخصات آهنرباي دایم  پارامترهاي الکتریکی

سرعت 
  نامی

rpm150  
بیشینه 
  جریان

A14  
چگالی شار 

  پسماند
23/1  

جنس 
 NdFeB  آهنربا

سرعت 
  ماکزیمم

rpm300  بیشینه توان    
انرژي 
  بیشینه

675/273  
شدت 
  میدان

890000  

توان 
  بیشینه

W3000  
بیشینه 
  گشتاور

N.m200  ضخامت آهنربا  mm5  

  ابعاد روتور  استاتور پارامترهاي
ضخامت 

  ورق
mm5/0  ولتاژ فاز  

220 
  ولت

قطر 
  خارجی

113 
  مترمیلی

قطر 
  داخلی

90 
  مترمیلی

جنس 
  قطر داخلی M19  هادي

115 
  مترمیلی

  24  تعداد قطب
طول 
  موثر

50 
  مترمیلی

تعداد 
  دور سیم

100  
قطر 

  خارجی
241 
  مترمیلی

  خروجی ژنراتور

نوع 
  یپیچسیم

  دو الیه
طول فاصله 

  هوایی
1 
  مترمیلی

  وزن مس
4 

  کیلوگرم
  وزن کل

10 
  کیلوگرم

مقاومت 
  فاز

72/1 
  اهم

  طول موثر
40 
  مترمیلی

تلفات 
  مسی

  ولت 25
نوسانات 
  گشتاور

15 
  درصد

جریان 
  ماکزیمم

  قطر سیم  آمپر 40
9/0 

  مترمیلی
8.44  ايدامنه گشتاور دندانه × 10  

 محدود اجزاء تحلیل  .٣

براي تعیین مشخصات عملکرد مگنتواستاتیک و گذراي ژنراتور آهنرباي 
ده ستفاا Maxwell2Dافزار تحلیل اجزاء محدود دایم بدون جاروبک از نرم

قعی واپتانسیل ار مقد، ژنراتور ساطیمغنولکترا تحلیلده از ستفااست. با اهشد
یع زتو، 2 شکلدر ست. اهمدآبدست ر مغناطیسی موتوان مید چگالی شار

انجام شده  هحی شداطر آهنرباي دایم ژنراتورمغناطیسی ان میدچگالی شار 
مورد استفاده  M19 ماده فرومغناطیس B-H منحنی مشخصه، 3 شکلدر  است.

آهنرباي دایم  B-H، منحنی 7هاي روتور و استاتور و در شکل به عنوان ورقه
نشان داده شده است، نقطه اشباع  3چنان که در شکل نشان داده شده است. 

در تحلیل مغناطیسی در محیط باشد. تسال می 8/1در حدود  M19ورق فلزي 
، مقدار چگالی شار مغناطیسی روتور و استاتور در حدود Maxwellافزار نرم
تسال  23/1شباع آهنربا حدود ، نقطه ا4باشد. با توجه به شکل تسال می 45/1
تسال محاسبه شده است.  89/0باشد که در تحلیل مغناطیسی حدود می

ط یع خطوزتو، 5 شکلدر دراینصورت گشتاور ژنراتور بیشترین خواهد بود. 
ها نشان منحنینشان داده شده است. هحی شداطر ژنراتورمغناطیسی ان مید
  دهند که مقادیر کاري در فواصل هوایی از سطح مناسبی برخوردار است. می

  

  
  ژنراتورمغناطیسی ان مید توزیع چگالی شار :2شکل
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  M19ي قههاور B-Hمنحنی : 3 شکل

  

 
 NdFeBآهنرباي دایم  B-Hمنحنی  :4شکل

 
 ژنراتورمغناطیسی ان میدط یع خطوزتو :5شکل

بر و ست ه اشدن داده نشار جی موتووخرسرعت -تواندار نمو، 6 شکلدر 
ست ا ژنراتوران که بیشترین تووات  3000ان یکی تودنزر در موتوس آن ساا

، قیقهدبر دور  100ز سرعت مجادارد. در قیقه دبر دور  100ود حددر سرعتی 
 ژنراتور سرعت-گشتاوردار نمو، 7 شکل. در ستوات ا 3000ر موتوان تو
وع آن شرن مار در زماکزیمم موتوور ست. گشتاه اشدن داده نشاه شدحی اطر
وري گشتار موتو، قیقهدبر دور  100ز سرعت مجادر ست. انیوتنمتر  180بر ابر

نیز به ترتیب  9و  8 يشت. شکلهاداهد انیوتن بر متر خو 5/13ود حددر 
 هد.دمین نشان مازنسبت به را سرعت ور و گشتاي هادارنمو

 
 سرعت -جی وخران تودار نمو :6شکل

 
 سرعت -ور گشتادار نمو :7شکل
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 نماز -ورگشتادار نمو :8شکل

 
 نماز -سرعتدار نمو: 9 شکل

 

 نتایج آزمایشگاهی .٤

ن داده نشا 10 شکلدر محرکه ي هادبررکااي بره ساخته شدر نمونه موتو
ه تشکیل شد M19با جنس متريمیلی 5/0د ورق عد 80ر از ستاتواست. ه اشد

م گا 34/0ازه ندابه اي نهاندور دکاهش گشتار به منظور ستاتوي اهارست. شیاا
-هنآ-ممیودنئوع نواز باها نیز رهنآند. هاشدار داده قررب مورت به صور شیا
  ند.اهنصب شدر، توروي روکه با چسب بر ده تسال بو23/1ر با چگالی شار بو

 
  روي دستگاه دینامومتردر حین تست ژنراتور ساخته شده  :10شکل 

و مت ومقاآوردن ست دبه ر، موتود عملکري گیرازهنددر الین مرحله او
ر ستاتواساخت از  مستقیم بعدر ها به طوزمت فاوست. مقار اکتانس موتووندا

کتانس ونداست. ه اشدآورده یر دین مقاا 2 ولجددر که ه شدي گیرازهندر اموتو
نس قابل محاسبه امپدانالیزگر آیک ده از ستفاابا ر موتوژ مونتااز ها نیز بعد زفا
ست. ه اشدي گیرازهندي امیلیهانر 140 تقریبیر به طوار ین مقداکه ده بو

ي میلیهانر 135بر اکتانس برونداي احل تحلیلی بره از محاسبه شدار مقد
 1( دیازفرکانس داراي که ي گیرازهنده استگادقت دوجه به میباشد. با ت

ل خطا قابل قبوار مقدده مپر) بوآحد میلی(در کم ر بسیاز فان با جریا کیلوهرتز)
ن مشخصشداي برر، تواز رومختلفی ي موقعیتهادر کتانس وندار است. مقدا

ولی که نتیجه قابل قبه محاسبه شد ییافاصله هوو باها رهنآختی فاصله ایکنو
  ست.اشتهاه دابه همررا 

 هشديگیرازهندي اهازمت فاومقاار مقد: 2 ولجد

 Cز فا Bز فا Aز فا
71/1 70/1 72/1 

  
به  )12) و (11( بطر، از رواموتواي بر nسرعت مکانیکی ض با فرر موتوي ثابتها

  ید:آست مید

 푘 =  )11(  

 푘 = = (푍퐷퐿퐵 푘 ) )12(  
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 نبر حسب جریاور گشتادار نمو :11شکل

 

 
 سرعت -ژ لتادار ونمو :12شکل

  

 رموتوي مقایسه ثابتها :3 ولجد

حل تحلیلیهشدي گیرازهندا 

 72/4 76/4ورثابت گشتا

 5/7 16/7 نثابت جریا

 

 گیرينتیجه .٥

 یمدا آهنرباي ژنراتور، مغناطیسیولکتران انالیز میدر آمعیاده از ستفاابا 
ساخته شد. نمونه و حی اباال طرور هایی با گشتادبررکااي بکی برروجاون بد

را در ضایتبخشی رنتایج ، قطب 24وات و کیلو 3ان با توه حی شداطرر موتو
 ند:ايستهبنددیر قابل رت زبه صوه مدآ ستدنتایج به ن داد. نشاعمل 

 
اد تعدصحت ه هندن دها نشازمت فاومقااي بره مدآست دیر به دلف) مقاا

 میباشد.ز هر فادر سیمها 
 

شت آن داتحلیلی ار ختالفی جزئی با مقده امدآست دکتانس به وندایر دمقاب) 
اي کتانس بروندار امقدد. توجیه کره ستگادقت دبا ان آن را که میتو

صله ختی فاایکنوه هندن دکه نشاد بون یکسار تواز رو مختلفیي موقعیتها
 اهاست.برنهآهمچنین فاصله بین و یی اهو

 
ار مقداز یی بیشتر اتست به علت فاصله هوه در مدآست دبه ن ثابت جریاج) 
 ي دارد.کمترازه نده، احی شداطر

 
ن داده و نشار را مناسب موتود عملکرن نسبت به جریاور گشتادن خطی بود) 

سرعت وده حالت با توجه به محدور در دو ثابت گشتاد در موجوف ختالا
 ست.دن انظر کرف قابل صر

 

ار مقده، حی شداطرار ین مقداي ابر ژنراتورقیقه که دبر دور  100سرعت ه) در 
تطابق مناسبی ود محداء جزاحل و با حل تحلیلی ر موتوان تون و ندمارا

 دارد.
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