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رتاَدای ودًی موُدً      تمىظًر اوتقال گشتاير ي تىظيم سرعت در صىایع مختلف داروذ. تا پيدذای  هَده  ای  کارتردَای گستردٌ َا دوذٌ چرخ 

ی دائم مطرح شذ. تٍ ایده ودً    َارتا َای مغىاطيسی ایجادشذٌ تًسط هَه کى  ميذان َا از طریق ترَم اوتقال گشتاير تًاسطٍ اتصال دوذٌ

َدای ماداويای    دودذٌ  چدرخ  َای مغىاطيسی وسل ايل شدثاَت تسدياری تدٍ     دوذٌ چرخشًد.  گوتٍ می َای مغىاطيسی دوذٌ َا، چرخ دوذٌ چرخ

شذوذ. چگالی گشدتاير اوتقدالی تًسدط ایده وسدل از       ت تصًرت جذاگاوٍ وصة میورتای دائمی تًدوذ کٍ تر ريی دي ش داشتىذ ي حايی هَه

َدای   دودذٌ  چدرخ  َا مًرد تًجدٍ ودرار وگرفتىدذ. وسدل دي       دوذٌ چرخ َا کم تًد. تٍ دليل چگالی گشتاير کم ي تازدٌ پایيه ایه وً   دوذٌ چرخ 

دوذٌ تٍ طًر َمسمان مًرد استوادٌ ودرار   محًر تًدوذ. در ایه وسل ترای اوتقال گشتاير، تما  هَه رتاَای چرخ َای َم دوذٌ چرخ مغىاطيسی 

ی تًدوذ. حذاول ميسان وًیس، حود  ي وگُدذاری سدادٌ،    َای مااويای دارای مسایای خاص دوذٌ چرخ گرفتىذ ي تٍ َميه دليل در مقایسٍ تا  می

َدای مغىاطيسدی    دودذٌ  چدرخ  تًدن شوت يريدی از شوت خريجی از مسایای  واتليت اطميىان تاال، حواظت اضافٍ تار تصًرت طثيعی ي جذا

 .وسل دي  َستىذ

 

 های مکانیکی و مغناطیسی دنده چرخهمبستگی بین 

 

ینو    هدند خرچ هدند   یم و هدند خرچ یطور م هدند خرچ

ی را  هدا  هدند خرچ ی   د هدا  هدند خرچ ی  هرای  هدند خرچ
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 شده مغناطیسیِ طر  ی  دنده چرخ ك یمش صات 

 مقد ر پار متر

 مادٌ مغىاطيس دائم
NdFeB 

 890 (kA/mويريی محرکٍ ضذمغىاطيسی )

 21/1 (Tچگالی شار پسماوذ )

 (31ي  4) 75/7 وسثت تثذیل

 h (mm) 20 طًل استک

 Ry2 (mm) 124شعا  تيريوی 

 50ي  45/6 (N.m) يريدی ي خريجی گشتاير

 232ي  1500 (r.p.mثاوًیٍ )سرعت وامی ايليٍ ي 

 1 (kWتًان وامی )
 

 

   
 محور دنده مغناطیسی هم شماتیک د   ی چرخ

 

 
 شده دنده طر  ی چرخ

 
 شده دنده طر  ی  نفجاری چرخ مدل

 

 

 14665-517ىذيق پستی ص، چُار ، طثقٍ ن فىايریدادمان، پژيَشگاٌ ويري، ساختما تُران، شُرک وذس، اوتُای تلًار شُيذهدرس:

                                                   021-88364623 :استلو

    info@motor.nri.ac.ir ایميل:                                           www.motor.nri.ac.ir يب سایت:
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