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 ی صحت و اصالت نتایجتأییدیه

 

 

اینجانب فریبا شکیباپور دانشجوی رشته برق قدرت مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره 

و  گونه دخلنامه/رساله، بدون هیچنماید کلیه نتایج این پایانتأیید می 34552129 دانشجویی

انب است. در مورد اقتباس مستقیم و تصرف، حاصل مستقیم پژوهش صورت گرفته توسط اینج

نامه و ... با رعایت امانت و اخالق علمی، غیرمستقیم از سایر آثار علمی، اعم از کتاب، مقاله، پایان

 مشخصات کامل منبع مذکور درج شده است.

صالح دانشگاه صنعتی شیراز، در صورت اثبات خالف مندرجات فوق، به تشخیص مقامات ذی

های آموزشی، پژوهشی و انضباطی و ... عمل خواهد مقررات مربوط و آئین نامهمطابق قوانین و 

. کندشد و اینجانب حق هرگونه اعتراض و تجدیدنظر را، نسبت به رأی صادره، از خود ساقط می

همچنین، هرگونه مسئولیت ناشی از تخلف نسبت به صحت و اصالت نتایج مندرج در 

صالح )اعم از نفع )اعم از حقیقی و حقوقی( و مراجع ذیذی نامه/رساله در برابر اشخاصپایان

ن گونه مسئولیتی در ایاداری و قضایی( متوجه اینجانب خواهد بود و دانشگاه صنعتی شیراز هیچ

 زمینه نخواهند داشت.

 کلیه حقوق مادی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شیراز است. -5تبصره 
 

ید بدون اخذ مجوز از دانشگاه صنعتی شیراز دستاوردهای نمااینجانب تعهد می -4تبصره 

 نامه/ رساله را منتشر نکند و یا در اختیار دیگران قرار ندهد.این پایان

 

 

 

                                            

 کیباپورخانوادگی دانشجو: فریبا ش نام و نام                                                       

 تاریخ و امضاء                                              

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ج

 نامهبرداری از پایانمجوز بهره

 

 نامه متعلق به دانشگگگاه و انتشار نتایج نیت تابعکلیه حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتایج پایان

 ع است:مقرارت دانشگاهی است و با موافقت استاد راهنما به شرح زیر، بالمان

 

 نامه/ رساله برای همگان بالمانع است.برداری از این پایانبهره 

 نامه/ رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بالمانع است.برداری از این پایانبهره 

 نامه/ رساله تا تاریخ .................................... ممنوع است.برداری از این پایانبهره 

 

 

 

 جناب آقای دکتر اکبر رهیده :نام استاد راهنما                                                           

 

 تاریخ:                     

 

 امضا:                    
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 د

 :کنم بههایم را تقدیم میما حصل آموخته

 
 

 .ام استشان آرام بخش آالم زمینیآسمانی آنان که مهر

 دستان پرمهر پدرم... گاهم،وارترین تکیهبه است

 ...مچشمان مادر به سبتترین نگاه زندگیم،

 کالم پر از احساس همسرم... به گرمترین امیدبخش قلبم،

 

کران ای از دریای بیشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطرهکه هرچه آموختم در مکتب ع

امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای ام به امروز هستی .مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم

 .شما

 

تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم، باشد که حاصل تالشم را آوردی گران سنگ

 .نسیم گونه، غبار خستگیتان را بتداید

 
 
 

 

 بوسه بر دستان پرمهرتان
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 تشکر و قدردانی:

 باید تا بتاباند نیرو را و محکم "آفتاب"حیات و باید، تا سیرابش کند از آب  "باران"نهال را 

کند شاخه های تازه روییده را؛ بسی شایسته است از استاد فرهیخته و بترگوارم جناب آقای دکتر 

ر تقدیر و تشککمال آموزگاری که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کرد  "اکبر رهیده"

 .بنمایم
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 چکیده

 های مغناطیسی فعال چند قطبیو طراحی یاتاقان سازیمدل

 نگارش: 

 فریبا شکیباپور

 های مغناطیسیهای مکانیکی و یاتاقانیاتاقانمرور مختصری برانواع  ابتدانامه این پایان در

فوق  بندیهای هرکدام از دستهای بین ویژگیمقایسه نظر اصول عملکرد انجام گرفته است واز 

های مکانیکی به دلیل مشکالتی از جمله آلودگی، خرابی ناشی از اتاقانگرفته است؛ یصورت 

ها اشاره خواهد سازی با روغن، اصطکاک و مشکالت دیگری که به آنبد جا زدن، نیاز به روان

ا، ههای مغناطیسی نسبت به سایر یاتاقانشوند و با توجه به متایای یاتاقانشد، کنار گذاشته می

های یاتاقانهای باال و کارکرد بدون تماس و اصطکاک، تمرکت بر سرعتازجمله کارکرد در 

ا بهای مغناطیسی از جهات مختلف و باشد. در ادامه پس از بررسی انواع یاتاقانمیمغناطیسی 

سازی یک یاتاقان سه قطبی با استفاده از مدل ،یاتاقان مغناطیسی فعال چند قطبیانتخاب 

با استفاده از معادالت ماکسول و پذیرد. سپس انجام میطیسی تحلیلی مدار معادل مغنا روش

ردد گهای مغناطیسی فعال ارائه میمدل استاتیک دقیقی از یاتاقان، تحلیلی دو بعدیمعادالت 

نتایج که شود های عددی ارزیابی میتوسط روشسازی نتایج حاصل شده از هر دو روش مدلو 

مدار معادل  و در نهایت بر مبنای مدلباشد یبیانگر دقت عمل مدل تحلیلی ممقایسه 

بنابراین، هدف از این پروژه . پذیردانجام میهای مغناطیسی ی یاتاقانطراحی بهینه، مغناطیسی

ها با در نظر گرفتن کاهش ی آنهای مغناطیسی و طراحی بهینهدقیق یاتاقان دستیابی به مدل

 اشد.بلیت تعلیق مورد نظر به عنوان قید میتلفات و کاهش حجم به عنوان توابع هدف و قاب

های مغناطیسی در کاربردهای سرعت باال لتوم طراحی صحیح این با توجه به اهمیت یاتاقان

ین ی اشود. ناگفته پیداست که طراحی بهینهادوات الکترومغناطیسی به شدت احساس می

 باشد.پذیر نمیکانادوات، بدون دسترسی به مدل دقیق و با سرعت محاسبات باال، ام

مدل تحلیلی  مدل تحلیلی مدار معادل مغناطیسی، های مغناطیسی،یاتاقان های کلیدی:واژه

بهینهطراحی بعدی،  دو
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 مقدمه فصل اول:                                         مدل سازی و طراحی یاتاقان های فعال مغناطیسی چند قطبی
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 مقدمه -1-1

رغم فوایدی که در برخی موارد برای انسان داشته است، در مواردی هم به نیروی اصطکاک، علی

شود؛ به طور مثال از عنوان مانع در سر راه انسان بوده و باعث اتالف مقدار بسیار زیادی از انرژی می

 7درصد از طریق آب و  99اگتوز،  درصد از طریق سیستم 91حرارت ناشی از سوخت در خودرو، 

درصد از کل حرارت  41شود و تنها درصد از طریق انتشار در هوا، به بیرون از سیستم منتقل می

ی این هدر رفتن انرژی، حرارت ناشی از وجود ماند که همهتولید شده، برای انجام کار مفید باقی می

 .[24] باشدهای مختلف خودرو میاصطکاک در بخش

رمی های الکتریکی که به نهای اسکیت یا موتورچگونگی کارکرد وسایلی مانند چرخ تا به حال به آیا

 .[97] ی کوچک و ساده یاتاقان یافتکلمه توان دراید؟ علت را میچرخند توجه نمودهو با سرعت می

به یک  یاتاقان اجتایی از ماشین است که مشتق شده است. 1"تحمل "از فعل  "یاتاقان"اصطالح 

 .[93] دهد تا جتئی دیگر را تحمل نمایدجتء ماشین اجازه می

-و دیواره، باعث اتالف انرژی می محورها نیت نیروی اصطکاک بین بر روی دیواره محورگاه در تکیه

شود. در یک ها استفاده میهای دوار، از یاتاقانمحورگاه گردد؛ به منظور کاهش اصطکاک در تکیه

، گویند. در واقع نیروی اصطکاکگاهی که اصطکاک را کاهش دهد، یاتاقان میهر تکیه تعریف کلی، به

 .[24] باشدگاهی یاتاقان میمتاحم کار تکیه

اهش ک باعث که باشدمی یخط ای یفعال کردن حرکت چرخش یبرا یدستگاهیاتاقان  ،یبه طور کل

حالت حرکت دوار و هم هم در  یجهقابل تو ررا به طوها حرکت و چرخش یاتاقان شود.میاصطکاک 

 .[92] شودمی ییسرعت و کارا شیافتاسبب  امر نیا کنند کهمی ترآسانحرکت خطی  در حالت

 
 .[97] موتور و قرقره می باشند و تحت تاثیر بارهای شعاعی قرار دارند محورهایی که متصل به یاتاقان -5-5شکل

                                                 
.Webster's Collegiate Dictionary, online subscription version-, Merriam"headwords "bearing" and "bear"", Webster-Merriam 1  
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 

http://unabridged.merriam-webster.com/collegiate.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Merriam-Webster


 مقدمه فصل اول:                                         مدل سازی و طراحی یاتاقان های فعال مغناطیسی چند قطبی

 

9 

 

کنیم وجود داشته باشند. ها استفاده میهمه روزه از آنما ها ممکن است در ابتارهایی که یاتاقان

. [97] شوند، عوض کردبایست پیوسته اجتایی را که تحت اصطکاک خراب میبدون یاتاقان، می

ها ممکن است موقعیت ها بوده و معیوب شدن آنی پمپگاه اصلی اجتاء چرخندهها تکیهیاتاقان

ین صورت باعث برخورد قطعات ثابت و متحرک پمپ اجتاء چرخشی پمپ را تغییر دهد که در ا

ها ممکن است موجب خم شدن محور پمپ شود و در نهایت گردد. معیوب شدن کلی یاتاقانمی

 هاباعث شکستگی محور شده و در سایر موارد باعث داغ شدن موضعی قطعات پمپ شود. یاتاقان

ها به کار خود ادامه دهند. پوشش بدون آن توانندای هستند که تجهیتات اندکی میاجتاء همه منظوره

تواند به ی کربن میدهد. الیهها کاهش میی یاتاقانالماسی، اصطکاک را در ساچمه و ریل لغتنده

ی پالستیکی با استفاده از فرآیند خاصی اعمال شود و حالت ارتجاعی و طول عمر اجتاء محفظه

های لغتنده )متحرک( در با ریل ها، یاتاقانی در دوچرخهاهای ساچمهیاتاقان را افتایش دهد. یاتاقان

د هایی از کاربرهای با کارایی باال در تجهیتات ورزشی موتوری نمونهها یا یاتاقانمیل لنگ کشتی

ها باید در برابر دورهای باالی موتور و در نتیجه گرمای زیاد ها هستند. در بسیاری از موارد آنیاتاقان

ها در محل استقرار خود نصب شده و در ی یاتاقانوسیلهبه محورها، چرخ و دندهچرخمقاومت کنند. 

ید ی حرکت نسبی مقای است که اجازهشوند. یاتاقان وسیلهمقابل اصطکاک و فرسایش محافظت می

 .[21] تواند به صورت چرخش یا حرکت خطی باشددهد که میبین دو یا بیشتر از دو قطعه را می

 

 هاریخچه پیدایش و تکامل یاتاقانتا -1-2

کردند و بجا میهای عظیم را با حرکت بر روی الوار چوبی جاسنگ، ها در عهد باستانمصری

نمودند. سپس استفاده از محور، چرخ و ها را به آب یا روغن آغشته میبرای سهولت درحرکت آن

ات برای روانکاری آن مورد توجه قرار های قدیمی و استفاده از چربی حیوانیاتاقان چوبی در درشکه

 چوبی 2، یک یاتاقان غلتشی1ی ترمیم شده از یک جتء یاتاقان چرخشیلین نمونهاو .[24],[5] گرفت

                                                 
Roller bearing 1  

Ball bearing 2  
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