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امروزه ريزالورهای رلوکتانس متغیر به دلیل سااااتار سااادهع ابعاد کوچپ و پايداری دمايي زياد برای تش ا یص موقعیت زاويهای محورهای
گردانع بهويژه در سیستمهای ناوبری درياييع کاربرد گستردهای دارند .علیرغم اين ويژگيهای منحصر به فردع استفاده از آنها با چالشهايي
نظیر پیچیدگي سایمبندی و اثرپذيری از اطای ناهممحوریع روبروسات .در اين مقاله پس از بررساي اين چالشهاع يپ سااتار جديدع با
ساایمپیچي ساااده برای رفع اين چالشها مورد مطالعه قرار ميگیرد .ساا س عملكرد ريزالور جديد با ريزالور رلوکتانس متغیر مرسااومع در
شارايط ساالم و تحت اطای ناهممحوری با اساتفاده از تحلیل اجزای محدود ساه بعدی مورد بررسي و مقايسه قرار ميگیرد .اين مقايسه
نشان ميدهد؛ که تحت اطای ناهممحوری استاتیپ مجاز بیرينگهای بكار رفته در ماشینهای الكتريكي ( 53میكرومترع مطابق استاندارد
)ABEC 492ع اطای موقعیت زاويهای ريزالور جديد بیش از  15آرک -دقیقه بهبود يافته است .در پايانع نمونه آزمايشگاهي ريزالور جديدع
سااته شده و آزمايش ميشود .نتايج آزمايش عملي نتايج شبیهسازیها و کارايي ريزالور جديد را تايید ميکنند.
واژگان کلیدی  :ریزالور رلوکتانس متغیر ،حسگر موقعیت ،خطای ناهممحوری و تحلیل اجزای محدود سه بعدی.
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 -1مقدمه
حسااگرهای موقعیت جزج جدانشاادني ساایسااتمهای درايو
ماشاینهای الكتريكي هستند ] .[1روشهای م تلفي برای
تعیین موقعیااتع وجود دارد .مرساااومترين اين روشهاااع
استفاده از ريزالورها يا انكدرهای نوری است ] .[5-1با وجود
کاربرد گستردهتر انكدرهاع در سرومكانیزمهای نظامي بهويژه
در مواردی که محیط آلودهع مرطوب و همراه با لرزش است؛
يا حسگری برای کارکرد در بازه وسیع تغییرات دمايي مورد
نیاز اساات؛ ريزالورها ترجید داده ميشااوند ] .[3-0بنابراين
مزاياع در اکثر حساااگرهای بكار رفته در سااارومكانیزمهای
درياييع نظیر :حسااگر موقعیت زاويهای بردار نرمال صاافحه
عمود بر محور دوران پروانه ساایسااتمهای ناوبری دريايي يا
حسگر موقعیت زاويهای سكان انت اب اول ريزالورها هستند.
باه طور مثاال در يپ رزم ناو يا ناوشاااكن در رديا ناوهای
"فالان"" ،انجر" و يا "پلنگ" ارتش جمهوری اسااالمي
ايران در حدود  00عدد سینكرو  -ريزالور در سیستم کنترل
ب شهاای م تلا از جمله موقعیت موشاااپ اندازع رادار و
پرتاب توپ و  ...وجود دارد.
ريزالورع برای اولین بارع در صااانايع مرتبط با نیروی دريايي
آمريكاا (در ساااامانههای باز و بسااات پلهای دو ب شاااي
متحرک) مطرح و اساتفاده شد] .[9ريزالور ژنراتور سنكرون
دو فازی اساات؛ که ساایمپیچي تحريپ آن به جای جريان
 DCبا جريان  ACتغذيه ميشاااود ] .[7با توجه به اينکه
سیمپیچي تحريپ روی رتور قرار گرفته است؛ سادهترين راه
برای انتقاال ولتااژ باه آنع اساااتفااده از حلقههای لغزان و
جاروبپ است .اين نوع ريزالورهای جاروبپدارع قديميترين
نوع ريزالورها هستند .مهمترين مشكل اين ريزالورهاع مربوط
به افت ولتاژ روی جاروبپهاع ايجاد نويزع نیاز به تعمیر و
نگهداری و  ...اساات که سااازندگان ريزالور را به اسااتفاده از
روشهای بدون جاروبپ سوق داده است [0و.]0
اولین ايده در استفاده از ريزالورهای بدون جاروبپع استفاده
از ترانساافورماتور گردانع همراه با ريزالور بود .اسااتاتور اين
ترانساافورماتور روی اسااتاتور ريزالور و رتور آن روی رتور
ريزالور نصااا ميشاااود؛ و ولتاژ تحريپ از طريق انتقال
ترانسااافورماتوری به سااایمپیچي تحريپ ريزالور منتقل
ميشود (شكل ( .))1گرچه اين روش سالها به عنوان روش
مرسااوم در صاانايع ريزالورسااازی مورد اسااتفاده قرار گرفته
است.

شکل ( )1ریزالور بدون جاروبک دارای ترانسفورماتور گردان.

به دلیل افزودن دو ساایمپیچ (ساایمپیچيهای اولیه و ثانويه
ترانساافورماتور گردان) به مجموعه ساایمپیچيهای ريزالورع
پايداری دمايي ريزالور را با مشااكل مواجه ميکند .ضاامناع
اطای شاایفت فاز به دلیل ايدهآل نبودن ساایمپیچيهای
ترانساافورمر گردان به وجود ميآيد .دسااته دوم ريزالورهای
بدون جاروبپع ريزالورهای رلوکتانس متغیر هساتند .در اين
دسته از ريزالورها منشاج ايجاد ولتاژ متغیرع تغییر رلوکتانس
فاصله هوايي همراه با گردش رتور است.
رلوکتانس فاصلهی هوايي تابع دو متغیر طول و سطد مقطع
مؤثر ميباشد .بنابراين برای تغییر رلوکتانس ميتوان هريپ
از اين دو نوع متغیر را تغییر داد .بنااابراين اين دساااتااه از
ريزالورها اود به دو گروه تقسیم ميشوند:
-1رلوکتانس متغیر با طول فاصله هوايي
-2رلوکتانس متغیر با تغییر سطد فاصله هوايي
دساته اولع به دلیل ساهولت سااتع ابعاد کوچپ و مزايای
حذف ترانساافورماتور گردان مورد توجه شاارکتهای بزرگ
تولیاد کنناده ريزالور قرار گرفتاه اسااات .اسااااا کار اين
ريزالورها بر مبنای تغییر سینوسي طول فاصله هوايي است.
رتور آنها بدون سایمپیچي است و سیمپیچيهای تحريپ و
سایگنال همگي به صاورت متمرکز روی دندانههای استاتور
قرار گرفتهاند .مشكالت اين نوع ريزالورها عبارتند از:
(الاا) عملكرد نااامطلوب حساااگر در شااارايط اطااای
ناهممحوری :در اين نوع ريزالورع دقت موقعیت آشاكار شدهع
به شاادت متأثر از نحوه نصاا ريزالور اساات .به طوری که
کوچپترين ناهممحوری در فرايند نصااا يا مونتاژع اطای
موقعیت بزرگي را ايجاد ميکند [.]1
(ب) مشااكل ساایمپیچي حسااگر :دقت اين ريزالور متأثر از
موقعیت نساابي ساایمپیچيهای روی هر دندانه اساات و در
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ضامن تعداد دور سیمپیچيهای سینوسي و کسینوسي دور
هر دندانه با دندانه ديگر متفاوت اساات .اين امر فرايند تولید
انبوه را با مشااكل روبرو ميکند .در ضاامنع ترتی پیچیده
شدن سیمپیچيها دور دندانه و يا جابجا شدن سیمپیچيها
نسااابات باه همع دقت موقعیت اروجي را تحت تأثیر قرار
ميدهد.
پژوهشهای زيادی برای برطرف کردن مشااكالت فوق انجام
شاده اسات ][1ع ] [0-5و [ .]19-0در ] [12دور هر دندانه
استاتور هر سه سیمپیچهای سینوسيع کسینوسي و تحريپ
پیچیده شدهاند (شكل ( .))2ولي تعداد دندانههای استاتور و
تعداد قط ها به نحوی تعیین شاااده اسااات؛ که تعداد دور
ساایمپیچي تحريپع سااینوسااي و کسااینوسااي روی همه
دندانهها يكسان باشد؛ ولي جهت پیچیده شدن آنها روی دو
دندانه مجاور متفاوت باشاد .اما همچنان مشكل متأثر بودن
دقت موقعیت اروجي از ترتی پیچیده شادن سیمپیچيها
وجود دارد؛ و دقت موقعیت اروجي نیز مورد ترديد اسااات.
در ] [13آرايش ديگری برای سیمپیچي ارائه شده است که
در آن سااایمپیچي تحرياپ روی هماه دناداناههاا پیچیده
ميشاود و سایمپیچيهای سینوسي و کسینوسي به صورت
يپ در میان روی دندانهها قرار ميگیرند .ولي مطابق شااكل
()5ع در اين شاارايط نیز روی هر دندانه دو ساایمپیچي قرار
ميگیرد که جابجايي ساایمپیچيهای دور هر دندانه نساابت
باه يكاديگرع ميتواناد دقت موقعیت اروجي را تحت تأثیر
قرار دهد.
اایرا روش ديگری برای سایمبندی استاتور ارائه شده است
کاه روی هر دندانه فقط يپ سااایمپیچي قرار ميگیرد ]1
و .[11در اين روش مطابق شاكل ()0ع نه تنها ساایمپیچيها
روی هم نیسااتند؛ بلكهع تعداد برجسااتگيهای رتور طوری
تعیین ميشاااود؛ کاه تعداد دور هر سااایمپیچي روی همه
دندانهها يكسان باشد.

شکل ( )3استاتور ریزالور رلوکتانس متغیر پیشنهادی [.]11

ولي در اين روش نیزع توالي قرار گرفتن سیمپیچيها يكسان
نیست .به عنوان نمونهع روی دندانه 1ع سیمپیچي سینوسيع
روی دندانه 2ع سااایمپیچي تحريپ و روی دندانه 5ع باز هم
سایمپیچي ساینوساي قرار گرفته است .در ] [1نشان داده
شاده اسات؛ که به ازای  12دندانه در استاتور رتور ميتواند
يپع پنج يا هفت برجسااتگي داشااته باشااد .با افزايش تعداد
برجساااتگي دقات موقعیات اروجي افزايش مييابد .اما از
سااوی ديگر بهترين عملكرد در شاارايط اطای ناهممحوری
وقتي حاصل ميشود که رتور دارای دو برجستگي باشد ].[1
از اين رو در ] [1يپ ريزالور رلوکتانس متغیر با  20شیار در
اساتاتور و رتور دارای دو برجسااتگي طراحي شااده است .با
توجه به اينكه در ريزالورهای رلوکتانس متغیر با تغییر طول
فاصاااله هواييع با کاهش تعداد برجساااتگيهای رتورع دقت
موقعیت اروجي کاهش مييابد؛ شاااكل رتور طوری بهینه
شاده است که اطای ريزالور حداقل مقدار ممكن باشد .لذاع
اين سااااتار به عنوان دقیقترين ريزالور مرسااوم دارای دو
برجساااتگي و مقااوم در برابر اطاای ناهممحوری انت اب
ميشود .در اين مقالهع ابتداع ريزالور رلوکتانس متغیری با دو
برجساااتگي روی رتور و دوازده شااایار در اساااتاتور معرفي
ميشاااود [ای] کاه ضااامن داشاااتن مزاياای ريزالور []1ع
سایمپیچي سادهتر و هزينه کمتری دارد .س سع عملكرد دو
ريزالورمذکورع در شاارايط اطای ناهممحوری مورد بررسااي
قرار ميگیرد .برای اين منظور از شابیهسازی اجزای محدود
ساه بعدیع در حالت گذرا اساتفاده ميشود .در پايان نمونه
آزمايشاگاهي ريزالور دقیقتر ساااته ميشود .مقايسه نتايج
شاابیهسااازی و آزمايش عمليع نتايج شاابیهسااازی را تايید
ميکند.
 -2معرفی ریزالورهای مورد بررسی
ريزالور اولع دارای  20شاایار در اسااتاتور اساات .هر يپ از

شکل ( )2استاتور ریزالور رلوکتانس متغیر پیشنهادی [.]12
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سایمپیچيهای تحريپ و سایگنال به صاورت مستقل روی
يپ دندانه پیچیده شدهاند .رتور دارای دو برجستگي است و
شاااكل آن طوری بهینه شاااده اسااات که اطای موقعیت
اروجي آن حداقل مقدار ممكن باشاد ] .[1شاكل (-0الا)
استاتور و رتور اين ريزالور و شكل (-0ب) تعداد دور و نحوه
سیمپیچي آن را نشان ميدهد].[1
ريزالور دومع دارای  12شیار در استاتور است .اين شیارها به
صاااورت محوری بوده و سااایمپیچيهااای سااایگنااال را
دربرگرفتاهاناد .يپ شااایار جانبي هم به صاااورت عمود بر
شایارهای اصليع در وسط ارتفاع استاتور وجود دارد که تنها
ساایمپیچي تحريپ اين ريزالور را در اود جای داده اساات.
رتور اين ريزالور دارای برجساااتگي دوگانه اسااات و طوری
طراحي شده است که طول فاصله هوايي بین استاتور و رتور
به صاورت ساینوساي تغییر کند .شاكل (-3الا) استاتور و
رتور اين ريزالور و شاااكل (-3ب) نمودار سااایمبندی آن را
نشان ميدهد.

(الا)

(ب)
شکل ( )5ریزالور دوم (الف) استاتور و رتور و (ب) نمودار سیم-
پیچی.

برای مقايسه بهترع هر دو ريزالور با استفاده از نرمافزار اجزای
محدود سااه بعدی ( )Maxwell 16مدل ميشااوند .مساالما
دقت نتايج شاابیهسااازی به کیفیت مش و گام حل مسااأله
بساااتگي دارد .هر قادر مشها ظرياتر و گام حل مساااأله
کوچاپتر بااشاااد نتايج دقیقتر اواهند بود .ولي در مقابل
زمان حل مسأله طوالنيتر ميشود .شكل ( )9شماتیپ مش
را روی هر دو ريزالور نشاان ميدهد .برای اطمینان از اشباع
نشااادن مادار مغناطیساااي ريزالورهاع توزيع چگالي شاااار
مغناطیسااي روی هر دو حسااگر در شااكل ()7ع آمده اساات.
همانطور که در اين شاكل نشاان داده شدهع حداکثر چگالي
شاار  37/5میليتسال است و با توجه به حداکثر چگالي شار
مجاز ماده فرومغناطیس هسااته ( )MILSTD267که 3/23
تساال است؛ نگرانيای در اصوص اشباع هسته وجود ندارد.
در ادامه نتايج تحلیل حالت گذرای ريزالورها در حالت سالم
و تحت اطای ناهممحوری مورد بررسي قرار ميگیرد.

 -3تحلیل اجزای محدود
برای بررسااي عملكرد ريزالور 1ع ميتوان از تحلیل دو بعدی
اسااتفاده کرد ولي در مورد ريزالور 2ع الزم اساات تحلیل به
صورت سه بعدی انجام شود.

(الا)

 -4مقایسه ریزالورها در حالت سالم
شكلهای (-0الا) و (-0ب) ولتاژهای اروجي دو ريزالور را
در حالت سااالم نشااان ميدهد .توزيع هارمونیكي پوش اين
سیگنالها در شكل (-0ج) آمده است.

(ب)
شکل ( )4ریزالور رلوکتانس متغیر موجود (الف) استاتور و رتور
ریزالور و (ب) نمودار سیمپیچی ریزالور [.]1
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همانطور که مالحظه ميشود مقدار  THDپوش سیگنالهای
سااینوسااي و کسااینوسااي ريزالور  1به ترتی  % 1/65و
 % 1/67و اين مقااادير برای ريزالور دوم % 1/65و % 1/60
هسااتند .اطای موقعیت محاساابه شااده از تانژانت معكوا
نساابت پوشها نساابت به موقعیت ايدهالع در دو ريزالورع در
شاكل (-0د) آمده اسات .اطای ريزالور اول بین  -1/230و
 2/066درجه و اطای ريزالور دوم بین  -3/0102و 2/936
درجه تغییر ميکند .به عبارت ديگر مقدار قله تا قله اطای
ريزالور اول  5/737درجه و اين مقدار برای ريزالور پیشنهادی
 5/027درجه است که  % 7/33نسبت به اطای ريزالور اول
کمتر است .اين مقدار اطا برای ريزالورهای سالم عدد قابل
مالحظهای است .ولي نكته قابل توجه اين است که در عمل
از ريزالور همراه با مبدل ريزالور به ديجیتال استفاده ميشود
و اين مبادل بر اسااااا نوع اود ميتواناد باا اساااتفاده از
الگوريتمهاای کااهش اطااع تاا حد زيادی اطای موقعیت
ريزالور را کاهش دهد [ .]17در اين مقاله برای اينكه مقايسه
مسااتقل از نوع مبدل مورد اسااتفاده باشااد؛ بدترين حالت
(تانژانت معكوا نسبت ولتاژها) گزارش شده است .مالحظه
ميشاود که با وجود سایمپیچي سادهتر برای ريزالور دوم و
تعداد شاایار کمتر در اسااتاتور آن که به معني هزينه کمتر
ساات آن است؛ دقت موقعیت اروجي آن  % 7/33کمتر از
ريزالور اول اسااات .در قسااامات بعد عملكرد دو ريزالور در
شرايط اطای ناهممحوری نیز مقايسه ميشود.

(الف)

(ب )
شکل ( )6شماتیک مش را روی هر دو ریزالور الف) ریزالور 1و
ب) ریزالور.2

 -5مقایسه ریزالورها تحت خطای ناهممحوری
در ريزالور ساااالم محور تقارن رتورع محور تقارن اساااتاتور و
محور چراشع هر ساه بر هم منطبق هستند .وقتي اطای
نااهممحوری رخ ميدهاد تطابق اين محورها از بین ميرود.
اگر محور تقارن رتور و محور چراش بر هم منطبق باشند و
محور تقارن اساتاتور به صاورت موازی با اين محورها فاصله
بگیرد؛ اطای ناهممحوری اساتاتیپ اتفاق افتاده اساات .اگر
محور چراش منطبق بر محور استاتور باشد و محور رتور از
آنها فاصااله بگیرد اطای ناهممحوری دينامیپ اتفاق افتاده
اسااات .در ناهممحوری اساااتاتیپ طول فاصاااله هوايي در
پیرامون رتور يكنواات ن واهد بود .يپ طرف طول فاصااله
هوايي کم ميشاااود و ياپ طرف طول فاصاااله هوايي زياد
ميشاود ولي محل فاصله هوايي کوچپ شده و محل فاصله
هوايي بزرگ شده ثابت است.

(الف)

(ب )
شکل ( )7توزیع چگالی شار مغناطیسی روی هر دو حسگر
(الف) ریزالور 1و (ب) ریزالور.2
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ساینوساي اارج شدهاند THD .پوش سیگنالهای اروجي
برای ريزالور اول به ترتی  % 5/65و  % 5/63برای سیگنال
ساینوساي و کسینوسي است .در حالي که اين مقادير برای
ريزالور دوم  % 5/73و  % 5/0ميبااشاااد .به عبارت ديگرع
حاداقال افزايش  THDپوش ولتاژهای اروجي در اثر وقوع
اطای ناهممحوری استاتیپ در ريزالور اول  % 135/95و در
ريزالور دوم  % 61/62است.
اطای موقعیت دو ريزالور در شرايط ناهممحوری در شكل
(-6د) نشااان داده شااده اساات .قله تا قله اطای موقعیت
نساابت به موقعیت مرجع در مقايسااه با ريزالور سااالم برای
ريزالور اول حاادود  %91و برای ريزالور دوم حاادود %37
افزايش يافته اسات .مقايسه اطای دو ريزالور نشان ميدهد
که ريزالور پیشاانهادی با وجود سااااتار سااادهتر و ارزانترع
نتايج قابل مقايسااه با ريزالور اول دارد .بنابراين در قساامت
بعد اين نوع ريزالور به صورت عملي سااته ميشود تا نتايج
شبیهسازی تايید گردند.
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 -6نتایج آزمایشگاهی
استاتور و رتور ريزالور سااته شده در شكلهای (-13الا) و
(-13ب) نشان داده شده است .شكل (-13ج) مدار آزمايش
اين ريزالور را نشان ميدهد .حسگر مرجع يپ دستگاه
تايكوپ با قدرت تفكیپ يپ دقیقه است که برای تولید و
اندازهگیری موقعیت زاويهای مورد استفاده قرار ميگیرد.
برای تعیین موقعیت عمليع ولتاژهای اروجي ريزالور در
حالت سالم و تحت اطای ناهممحوری با استفاده از
اسیلوسكوپ ديجیتال ذایره ميشوند .پوش اين سیگنالها
مشابه سیگنالهای اروجي نرمافزار اجزای محدود با استفاده
از نرمافزار متل است راج ميشود و س س محتوای
هارمونیكي آنها تعیین ميگردد .تانژانت معكوا نسبت پوش
سیگنال سینوسي به کسینوسيع موقعیت اروجي را نشان
ميدهد .شكل (-13د) سیگنالهای اروجي ريزالور را در
حالت سالم نشان ميدهد .اطای موقعیت ريزالور در حالت
سالم و تحت اطای ناهممحوری استاتیپ  53میكرومتریع
در شكل ( )11نشان داده شده است.
همانطور که مالحظه ميشود حداکثر مقدار اطا در مقايسه
باا موقعیات مرجع (تايكوپ گردان) (اطا در حالت ساااالم
 2/170درجاه و در حالت ناهممحور  5/159درجه) اسااات
ولي حداکثر اطای بین موقعیت ت مین زده شااده توسااط

-2
0

(د)
شکل ( )8نتایج شبیهسازی حالت گذرای دو ریزالور سالم (الف)
ولتاژهای القایی در ریزالور ( ،1ب) ولتاژهای خروجی در ریزالور
( ،2ج) محتوای هارمونیکی پوش ولتاژهای خروجی برای هر دو
ریزالور و (د) خطای موقعیت هر دو ریزالور نسبت به موقعیت
ایدهآل.

در ناهم محوری دينامیپ محل فاصله هوايي کوچپ شده با
چراش رتور تغییر ميکناد .از آنجا که مطابق اساااتاندارد
ABEC492ع حاداکثر لقي شاااعاعي مجاز ياتاقانهای بهکار
رفته در ماشینهای الكتريكيع  53میكرومتر است؛ ولتاژهای
اروجي دو ريزالور بااا در نظر گرفتن اين مقاادار اطااای
ناهممحوری استاتیپع در شكلهای (-6الا) و (-6ب) آمده
اسات .همانطور که در اين شاكلها نشاان داده شاده است؛
عالوه بر اطااای دامنااهع اطااای شااایفاات فاااز هم در اثر
ناهممحوری اساتاتیپ ايجاد شده است .محتوای هارمونیكي
پوش اين ولتاژها در شااكل (-6ج) نشااان داده شااده اساات.
مقايسه شكل (-6ج) با شكل (-0ج) نشان ميدهد که پوش
ولتاااژهااای اروجي در اثر اطااای ناااهممحوری از حااالاات
9
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روش اجزای محدود و مقدار اندازهگیری شده توسط آزمايش
عملي بسااایار ناچیز (در ريزالور ساااالمع  3/390درجه و در
ريزالور نااهممحورع  3/15درجاه) اسااات .در عمل اروجي
ريزالور به مبدل ريزالور به ديجیتال متصاال ميشااود و اين
مبدل تا حدود زيادی اطا نسااابت به موقعیت مرجع را کم
ميکند [.]17
 -7نتیجهگیری
در اين مقااالااه عملكرد دو ريزالور رلوکتااانس متغیر بااا دو
برجسااتگي روی رتور در شاارايط سااالم و با در نظر گرفتن
اطای ناهممحوری مورد بررسي قرار گرفت.
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(د)
شکل ( )9نتایح شبیهسازی حالت گذرای دو ریزالور با در نظر
گرفتن خطای ناهممحوری استاتیک (الف) ولتاژهای القایی در
ریزالور ( 1ب) ولتاژهای خروجی در ریزالور ( ،2ج) محتوای
هارمونیکی پوش ولتاژهای خروجی برای هر دو ریزالور و (د)

(د)

خطای موقعیت هر دو ریزالور نسبت به موقعیت ایدهآل.

شکل ( )11نمونه آزمایشگاهی ریزالور ( 2الف) استاتور( ،ب)
رتور( ،ج) مدار آزمایش و (د) سیگنالهای خروجی .
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 خطای موقعیت ریزالور:) نتایج آزمایش عملی11( شکل
.پیشنهادی

 شااایار در اساااتاتور بود؛ که روی هر20 ريزالور اول دارای
دندانه اساتاتور يكي از سایمپیچيهای تحريپع سینوسي يا
 تعداد شیار.کساینوسيع با توالي ااصي پیچیده شده بودند
زيادع پیچیدگي ساایمبندی و اثرپذيری قابل توجه از اطای
 ريزالور دوم.نااهممحوریع از جملاه معااي اين ريزالور بود
 شایار محوری و يپ شاایار محیطي روی استاتور12 دارای
 سایمپیچيهای سینوسي و کسینوسي روی دندانههای.بود
محوری با تعداد دور مسااوی قرار گرفته بودند؛ و سیمپیچي
تحريپ در شاایار محیطي وسااط اسااتاتور داال يپ قرقره
 مقاايساااه اطای ريزالورها در.پليآمیادی قرار گرفتاه بود
حالت ساالم نشان داد؛ که ريزالور دوم علیرغم سااتار ساده
(تعداد شیار کمتر و سیمبندی سادهتر) از دقت قابل مقايسه
 در عین حالع هنگام بروز.با ساااااتار اول براوردار اسااات
ع1 اطاای نااهممحوری ريزالور دوم در مقايساااه با ريزالور
.کمتر متاثر شد
در پايانع نمونه آزمايشااگاهي ريزالور دوم سااااته شااد؛ و
تطابق اوب نتايج شابیهساازی اجزای محدود سه بعدی با
.نتايج آزمايش عمليع صحت تحلیل را نشان داد
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