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 چکیده

 یرا به موضوع یکیالکتر یخودروها ،یاحتراق داخل یخودروها یبرا نیگزیجا هینقل لیبه وسا ازیو ن یصوت یندگیآال شیافزا

و ارتعاش ناشی از نیروی الکترومغناطیسی در موتور  1در این مقاله به بررسی نویز .کرده است لیتبد قاتیمهم در تحق

ها نل آدالیبرخی از ( پرداخته شده است. در ابتدا به انواع نویز ایجاد شده در موتور و PMSM) 2مغناطیس دائمالکتریکی 

 نیا و شودیباعث چرخش موتور م که است یسیالکترومغناط یروین ،از جمله دالیل ایجاد نویز در موتور پرداخته شده است.

ارتعاشات وارد شده  نیکه ا کندیک میپوسته موتور را تحر هایو فرکانس کندیگشتاور م جادینبوده و ا کیکامال هارمون روین

در اثر تحریک  ساختار موتورنویز و ارتعاش . شودیم دهیشن 3کیآکوست-برویو زیل نوبه واسطه سازه موتور به شک

سازه موتور در بررسی شده است و میزان نویز حاصل شده  (NVH) 4نویز، ارتعاش و راحتی ، با انجام تحلیلالکترومغناطیسی

ها یز ناشی از ارتعاش را در فرکانستوان سطح نوبه کمک نتایج حاصل شده می. است مشخص شدهی مختلف توسط نمودارها

مطالعه و بررسی این نوع رخ داده شده در موتور را تعیین کرد.  5هاییا رزونانس و دورموتورهای مختلف، و همچنین و تشدید

 کند.نویز کمک شایانی به کاهش نویز در سازه و راحتی سرنشینان می

 سازیشبیهنیروی الکترومغناطیس؛  ؛آکوستیکنویز ویبرو  ؛موتور الکتریکی: کلمات کلیدی

                                                   
1 Noise 

2 Permanent magnet synchronous machine 

3 Vibro-acoustic  

4 Noise, vibration and harshness  

5 Resonance  
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 مقدمه -1

 .است شیرو به افزا ریپذ دیتجد یکیالکتر یهاها و مبدلبه محرک ازین ،یانرژ ریدناپذیامروزه با توجه به کاهش منابع تجد

رد دارند. کارب یو خودروساز یساخت قطار، کشت ،یانرژ دیتول عیمانند صنا یمختلف عیبه طور گسترده در صنا یکیالکتر یموتورها

 جادیا زیناخواسته و نو یدر آن سر و صدا تواندیم یمختلف لیاست و به دال یکیالکتر یمهم در خودورها یاز اجزا یکی یکیموتور الکتر

 یاآزاردهنده زیممکن است ارتعاشات و نو با این حال،دارد  یاحتراق داخل ینسبت به موتورها یکمتر زیموتور نو نیشود. هر چند ا

به سه دسته  یکیموجود در موتورالکتر زیاست. انواع نو 6باندپهن ای عیوسنوع دامنه زا یکیموجود در موتور الکتر زینو رایته باشد. زداش

 [1]. یکینامیرودیو آ یسیالکترومغناط ،یکی: مکانشودیم میتقس

در  یسیالکترومغناطناشی از نیروی  کیتحراست. سه نوع  یسیالکترومغناط یرویاز ن حاصل در موتور، یسیالکترومغناط زینو 

 یروین -5  8کشنیمگنتواستر ای یسیکشش مغناط یرویاز ن یناش کیتحر -2 7ماکسول یرویاز ن یناش کیتحر -1موتور وجود دارد؛ 

 [2] .9لورنتس یروین ایالپالس 

ای استاتور هشده است، نیروی مگنتواستریکشن باعث جمع شدگی سازه و دندانه نشان داده( 1)همان طور که در شکل 

نیروی ماکسول واکنش ماده به مغناطش  [5]شود. تر شدن استاتور به  روتور میشود و نیروی ماکسول هم باعث کشش و نزدیکمی

شود که خواص مکانیکی ماده دهد. نیروی مگنتواستریکشن نیز زمانی ظاهر مینشان می را در برابر یک میدان مغناطیسی خارجی ،آن

کند. اثر میدر اثر قرار گرفتن در یک میدان مغناطیسی به صورت موضعی تغییر کند. نیروی الپالس نیز بر مواد رسانای الکتریکی 

  در ارتعاشات دارد. یتاثیر بیشتر یسیالکترومغناط کیتحر نیا رایز ،ماکسول تمرکز دارند یرویمقاالت بر مطالعه ن تیاکثر

است.  یو اصل کار مجاز 10بر اساس تانسور تنش ماکسول ،موتورهای الکتریکی یسازمورد استفاده در مدل یاصل یهاروش

محاسبه  یاغلب به عنوان روش مرجع برا یکه اصل کار مجاز یدر حال ،دهدیرا نشان م یسیمغناط یورین بیماکسول تقر تنشتانسور 

افزارهای مختلف نیز در نرم [2] است. پرکاربردتر یماکسول در مقاالت علم تنش، روش تانسور حال نیشود. با ایگرفته م قیدق یروین

نیروهای  تغییرات ناشی از ای ازنمونهشود. ترومغناطیسی استفاده میاز روش تانسور تنش ماکسول برای محاسبه نیروهای الک

  ( نشان داده شده است.2الکترومغناطیس در شکل )

 
 [3. تغییر شکل ساختار استاتور در اثر تحریک الکترومغناطیسی ]1شکل  

                                                   
6 Wide band 

7 Maxwell force 

8 Magnetostriction 

9 Laplace force or Lorentz force 

10 Maxwell stress tensor 
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 [0] روش تانسور تنش ماکسول و اصل کار مجازی .2شکل 

 

ررسی نویز های مهم در ب. یکی از بخشگیرداش آزاد ساختار و تحلیل مودال صورت میبررسی ارتع ،برای بررسی نویز و ارتعاش

فرکانس مغناطیسی ایجاد شده در موتور با الکترو تحریک دهد که فرکانس نیرویمیدر سازه است. تشدید زمانی رخ بررسی تشدید 

شود باهم تالقی پیدا کنند، که در نهایت باعث بروز ارتعاش شدیدی در سازه می ، که مرتبه یکسانی دارندموتورمعین مود شکلطبیعی 

ای ( نشان داده شده است. مودهای سازه با دوجمله5) شکله در مودهای سازشکلای از نمونه شود.که از آن به عنوان تشدید یاد می

(m,nمشخص می ) شود که مقدارm دهد و مقدار تغییرات شعاعی ساختار را نشان میn اما در دهد. طولی را نشان می تنیز تغییرا

 شود.میتنها تغییرات شعاعی در نظر گرفته  این پژوهش

زه اثر دارد تحریک ناشی از نیروی الکترومغناطیسی است. تحریک الکترومغناطیس را با عامل دیگری که در ایجاد تشدید در سا

از بین [ 2]. است های شعاعی، مماسی و محوریشامل جهتکه جهت؛  فرکانس تحریک، عددموج و: توان مشخص کردسه پارامتر می

 [3] .هستند در موتورهای مغناطیس دائم یکترومغناطیسو ارتعاش الیز شعاعی منبع اصلی نو الکترومغناطیسی نیروهایاین سه نوع، 

 قابل مشاهده است. (4ختلف در شکل )های مموتور در عددموج شعاعی ای از تحریک الکترومغناطیسینمونه

با توجه به توضیحات داده شده و اهمیت نویز الکترومغناطیس در موتور، در این مقاله به بررسی نویز ناشی از ارتعاش که در اثر 

نیروی الکترومغناطیسی نیز بر اساس روش تانسور دهد، پرداخته خواهد شد. محاسبات نویز حاصل از تحریک الکترومغناطیس رخ می

هدف؛ بررسی نویز در محدوده فرکانس و  .، که بعد از محاسبۀ مودهای فرکانسی سازه به دست خواهد آمدتنش ماکسول خواهد بود

 سرعت کاری موتور خواهد بود.

 مودهای سازه موتور. شکل3شکل 

 [6]های الکترومغناطیسی . تحریک4شکل 

Mode 0 
 

Mode 2 
 

Mode 3 
 

Mode 4 
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 سازیشبیهالگوی  -2

 هدای ه مشخصات این موتور در جددول قطبی است ک 8شیار  22سازی شده در این مقاله یک موتور مغناطیس دائم موتور شبیه

 درج شده است. (5( و )2)
 [7]مشخصات موتور  .2 جدول

 اندازه پارامتر

 [mm] 052 قطر بیرونی استاتور

 [mm] 575 قطر داخلی استاتور

 [mm] 2.0 فصله هوایی

 [mm] 55 قطر شفت

 [mm] 522 طول محوری

 [rpm] 50022 ر سرعتحداکث

 [Nm] 575 حداکثر گشتاور

 
 [7مشخصات مواد استفاده شده در ساختار موتور ] .3جدول 

 مواد مورد استفاده ساختار

 M250-35A استاتور
 N42UH آهنربا
 M250-35A روتور

 

در سرعت و گشتاورهای مختلف  جزئیات ساختار و مواد به کار برده شده در منابع موجود ذکر شده است. نویز الکترومغناطیسی

 نیبدر اسداس تخمد   و  11موتورکد سیدر نرم افزار انس ،پاسخ محاسبه شده بررسی شده است و پاسخ فرکانسی موتور محاسبه شده است.

شدود و از ایدن   محاسدبه مدی   در نظرگرفتده شدده،   زمدانی  هایگام نیروهای وارده به استاتور در تانسور تنش ماکسول حساب شده است.

بینی نویز موتور در مرحله طراحی اولیده  برای پیش بررسی شود. این فرآیندبینی میوها، ارتعاش و پاسخ آکوستیک مورد انتظار پیشنیر

با گشتاورهای معین در محدوده سرعت و گشتاور کداری موتدور در نظدر گرفتده شدده       ،نقطه و گام مختلف سرعت 11ابتدا کاربرد دارد. 

بدا مددل اجدزا     در نقاط عملیاتی تعریف شده پاسخ تحریک الکترومغناطیسی سپس، . ( درج شده است4جدول )ها در که این داده است

یدابی توسدط ندرم افدزار محاسدبه      با دروننیز در بین این نقاط تحریک الکترومغناطیسی و  محاسبه شده استمحدود الکترومغناطیسی 

اگدر تعدداد گدام سدرعت      بیشتری محاسبه شود. عملیاتی پاسخ فرکانسی در نقاطشود تا شود و روی مدل تحلیلی استاتور اعمال میمی

های ندویز و  در این پژوهش تحلیل [8] .در بازه مورد بررسی وجود دارد مورد بررسی کم باشد احتمال نادیده گرفته شدن رزونانس سازه

در مقابدل   ،سیالکترومغنداط  کید تحر یو محدور  یمماس یهاشکل رییتغشود و از به صورت دو بعدی انجام می ،همچنین تحلیل مودال

بدا داشدتن پاسدخ فرکانسدی سدازه و نیروهدای        [2] .شدود یدر ارتعاش سدازه دارد صدرف نظدر مد     یشتریب ریکه تاث یشکل شعاع رییتغ

مدل تحلیلدی   پاسخ نویز، ارتعاش و ناهنجاری ساختار نیز از آکوستیک نیز قابل انجام است.ومغناطیسی محاسبه شدۀ موتور تحلیل الکتر

 [  6شود. ]محاسبه می

 
 های سرعت وگشتاور در نظر گرفته شده برای موتور. گام0جدول 

 70022 70222 72033 0222 1522 6222 0522 3203 7661 052 سرعت

 00 722 735 712 032 002 352 352 352 352 گشتاور

 

                                                   
11 Ansys motor-cad 
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 نتایج شبیه سازی -3

سازی پاسخ سازه به تحریک شود. دو روش برای مدلهای در نظر گرفته شده پاسخ فرکانسی سازه حاصل میبا گام

 گیریاندازه ه استاتوردندان بر روی هادر هر دو روش، نیرو. 13دندانه – FRFو روش  12موج – FRFمغناطیسی کاربرد دارد: روش الکترو

 شوند. می

کند. این روش امکان تشخیص منابع نویز را بر گیری میها اندازهموج، پاسخ ناشی از تحریک را روی تمام دندانه – FRFروش 

ستقیم به سختی های آزمایشی ماز طریق اندازه گیری موج – FRFروش کند. اساس آنالیز تحلیلی از منابع الکترومغناطیسی فراهم می

 موج با فرکانس یکسان وجود دارندعددچندین  ،ساختار موتورهای الکتریکی واقعی تقریباً در هر قابل اندازه گیری است زیرا در دستگاه

 .هرکدام وجود ندارد جداگانۀو امکان شناسایی 

ه ب هیک دندان تحریکرا می توان با  روشکند. این گیری میدندانه، پاسخ سازه را فقط روی یک دندانه اندازه – FRFروش 

. از این رو مجموعه آزمایشی انجام دادشده  نرمالهای سنجبا شتاباستاتور خارجی  قسمت ارتعاشگیری پاسخ چکش و اندازه وسیله

( پاسخ فرکانسی 5ل )در شک[ 2]. تجربی دارند مودالهای هایی برای انجام تحلیلیابد زیرا آزمایش فقط نیاز به دستگاهنسبتاً کاهش می

 ( نشان داده شده است.3فرکانس برخی از مودها نیز در جدول )موج محاسبه شده است.  – FRFسازه مشخص شده است که از روش 

هدای مختلدف بده دسدت     های آکوستیک سازه را در دور موتورهای مختلف و فرکانستوان دادهبعد از محاسبه مودهای سازه می

های عمودی چیندهد. خطودار کمپبل است که میزان تغییر فرکانس تحریک را در دور موتورهای مختلف نشان مینم اولنمودار آورد. 

 برای تشخیص محل وقوع تشدید کداربرد دارد و  دهند. این نمودارهای طبیعی و مودهای مختلف استاتور را نشان مینیز در آن فرکانس

 [5( نشان داده شده است. ]6در شکل )

فرکانس طبیعی مودهای مختلف سازه موتور .5شکل                            

 

 . شکل مودهای سازه5جدول 

mode 2 3 4 5 

Mode 
shape 

    
Frequency [Hz] 696 1882 3401 5038 

                                                   
12 Wave-FRF 
13 Tooth-FRF 



 ایران -تهران  –دانشگاه صنعتی امیرکبیر  -1041آذر ماه  –کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات  دوازدهمین

 

 

6 

 نمودار کمپبل برای تمام مودها .6شکل 

 

بیعی یک شکل مود با فرکانس تحریک سدازه بدا مرتبده    دهد که فرکانس طهمان طور که اشاره شد پدیده تشدید زمانی رخ می

تواندد کدار   مدی اسدت،  تمام مودها ترسیم شده  که برای ؛کمپل نموداراولین تشخیص این موضوع در  [8]یکسان، باهم تالقی پیدا کنند. 

fمحل تقاطع خط عمودی فرکانس طبیعدی  ترسیم شده است و نیز  1کمپبل برای مود نمودار  ،براین اساسسختی باشد.  و خطدوط   0

 اند.مشخص شده (2) که در شکل ،کندرا مشخص میط رزونانس سازه ا( را دارد نقSWL) 14تحریک که بیشترین سطح توان صدا

 . نمودار کمپبل برای مود صفر استاتور و تشدیدهای رخ داده در این فرکانس7شکل 

                                                   
14 Sound power level 
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هرتدز رخ داده   3411 دور در دقیقه و فرکانس حدود 4311 رخ داده است که اولین آن در دور موتور حدود 1تشدید در مود دو 

  هرتز رخ داده است. 3611دور در دقیقه و فرکانس حدود  14111است، و دومین تشدید در دور موتور حدود 

هدای بداالتر رزوندانس در    های دیگر نیز قابل محاسبه است. اما در فرکانس طبیعیبه همین ترتیب رزونانس در مودها و فرکانس

 [8] افتد.اتفاق می کاری موتور خارج از محدوده هایبل مشاهده نبوده و در دورموتورها و یا فرکانسی نمودار ترسیم شده قامحدوده

را در هدا  و چگدونگی تداثیر ایدن پاسدخ     ی ساتع شدۀ ناشی از پاسخ ارتعاش سازهصدا قدرتاست که اسپکتروگرام بعدی نمودار  

شدود و نیدروی   یدابی مدی  دهد. برای ترسیم این نمودار بین نقداط محاسدباتی تعیدین شدده درون    کاری موتور نشان میتمام بازه سرعت 

شود، تا رزونانس سازه به درستی محاسبه شود. فرکدانس طبیعدی مودهدای مختلدف نیدز در      تحریک برای هر نقطه جداگانه محاسبه می

موتور مورد بررسی در شدکل  ررسی نویز کلی سازه کاربرد دارد. اسپکتروگرام دار برای باین نمو اند.های عمودی نشان داده شدهچینخط

 .نشان داده شده است( 8)

 . نمودار اسپکتروگرام8شکل 

 16و  8و  4وگرام استاتور در مودهای یتنمودار اسپ .9شکل 
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مختلف تحریک نشان  هایا در عددموجها ردادهشبیه به نمودار اسپکتروگرام است با این تفاوت که همان نیز اسپتیوگرام  نمودار

 ( مشهود است.1که این نکته در شکل ) شود.های مختلف، اسپکتوگرام حاصل میدر عددموج وگرامیتدهد. در واقع از همپوشانی اسپمی

موج در عددد چنددین   داسدازی جرا شناسایی کنیم. بده ویدژه بدرای     هاموجعددسازترین دهد تا مشکلاین امکان را به ما میاسپتیوگرام 

ایجداد یدک   شدود زیدرا   سدازی عدددی حاصدل مدی    با این حال، در مراجع مختلف این نمودار تنها از شبیه است. یکسان مناسبفرکانس 

 [  2] .به سختی قابل دستیابی استیا ابزارهای دیگر با چکش  ی استاتورهاهتحریک مستقیم سینوسی روی نوک دندان

 

 ریجمع بندی و نتیجه گی -0

موتور مغناطیس دائم به عنوان یکی از پرکاربردترین انواع موتورهای الکتریکی در انواع خودروهای الکتریکی است و در این 

های باال و پدیده تشدید در سازه موتور پژوهش به بررسی آن پرداخته شده است. بررسی ساختار موتور به منظور تعیین فرکانس

بر رفتار ارتعاشی  که یتاثیر و نیروهای شعاعی ناشی از تحریک الکترومغناطیس توجه بهبا  د داشته باشد.کاربرسازی بهینه تواند درمی

های طبیعی مودها و فرکانسشکل .بررسی شدبه صورت دو بعدی شی از ارتعاش سازه بر نویز نا این دسته از نیروهااثرات  ،دنسازه دار

ها و دورموتورهای مختلف و توسط نمودارهای یت سطح فشار صدای موتور در فرکانسدر نها سازه نیز از تحلیل مودال تعیین شد.

های از جمله مزایای داده مختلف نشان داده شد و تحلیلی از سطح نویز و ارتعاش موتور مغناطیس دائم مورد بررسی، به عمل آمد.

 .استهای مختلف کاری موتور ور موتورها و فرکانستعیین میزان نویز در د مانند نمودارهای کمپبل و اسپتیوگرام، ؛آکوستیکی

هایی که در موتور عددموجاسپتیوگرام،  اسپکتروگرام نمایی از نویز کلی موتور را بررسی کرد و یا با بررسی با بررسیتوان می همچنین

ر مراحل اولیه طراحی موتور و برای این نوع تحلیل دبررسی کرد.  تربه صورت دقیق ،سازی موتوربرای بهینه کنند رامشکل ایجاد می

 کاهش سر و صدای نهایی در خودرو کاربرد وسیعی دارد.
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