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پیشـگفتـار
با توجه به نیاز روز افزون بشر به حمل و نقل با سرعتهای باال ،در دهههای اخیر استفاده از
قطارهای مغناطیسی مورد توجه کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است .با استفاده از
قطارهای مغناطیسی ،میتوان به سرعت های زیاد و قابل مقایسه با هواپیماها دست یافت .در
برخی موارد برای رسیدن به سرعتهای فوقالعاده زیاد ،این قطارها از روی زمین بلند شده و
بدون تماس با ریل و با اصطکاک بسیار کم به حرکت خود ادامه میدهند .این نوع سیستمها
که به قطارهای شناور معروفند ،تا سرعتهای نزدیک به  066کیلومتر بر ساعت مورد آزمایش
قرار گرفتهاند .با بهکارگیری این نوع تکنولوژی و ادامة پیشرفت آن ،آرزوی بشر برای از بین
بردن فاصلة بین شهرها و کشورها محقق خواهد شد .برای حرکت این قطارها مؤلفههای
مختلفی نظیر رانش ،شناورسازی ،کنترل و  ...باید در کنار هم قرار گیرند که مهمترین آنها
یعنی رانش قطار ،توسط موتورهای خطی امکانپذیر میشود .عالوه بر این ،استفاده از
موتورهای خطی در صنایع مختلفی نظیر شتابدهندههای مغناطیسی ،سیستمهای باالبر،
صنایع ریسندگی و بافندگی ،رباتیک و  ...باعث شده که این سیستمها بیش از پیش مورد
توجه محققان قرار گیرد .در کشور ما نیز کارهای مختلفی در این زمینه در دانشگاهها شروع
شده و یا در حال انجام است .در همین راستا شورای برنامهریزی آموزش عالی در وزارت علوم،
تحقیقات و فنّاوری درسی تحت عنوان "طراحی ماشینهای الکتریکی خطی" در دورة
تحصیالت تکمیلی تصویب نموده است .از اینرو ،نویسندگان با توجه به تجربة چندین سالة
خود در زمینة طراحی ،بهینهسازی و ساخت موتورهای خطی ،اقدام به نوشتن کتاب حاضر
نموده اند .تا جایی که نویسندگان اطالع دارند ،تاکنون کتابی در زمینة ماشینهای الکتریکی
خطی به زبان فارسی در کشور منتشر نشده است ،لذا انتظار میرود تا کتاب پیش رو زمینه-
ساز گسترش این تکنولوژی جدید در کشور باشد .امید است با تالش همگانی و توجه ویژة
مسئوالن و دستاندرکاران سیستمهای حمل و نقل ،این تکنولوژی پیشرفته در کشور ما نیز
مورد استفاده قرار گیرد.
از بین موتورهای خطی مختلف ،موتورهای القایی خطی با توجه به سادگی ساختار و
ویژگیهای منحصر به فردشان بیشتر مورد توجه میباشد .لذا در این کتاب به تحلیل،
مدلسازی و طراحی آنها پرداخته شده است.
این کتاب عالوه بر پوشش دادن سرفصل درس طراحی ماشینهای الکتریکی خطی ،میتواند
أ

مورد استفادة کلیة محققان دانشگاهی و صنعتی در زمینة ماشینهای خطی باشد .مثالهایی
در زمینة تحلیل و همچنین طراحی با روشهای مختلف ،تهیه شده تا هم برای دانشجویان
جهت دنبال کردن مطالب ،مفید واقع گردد و هم برای افرادی که در زمینة طراحی فعالیت
میکنند ،قابل استفاده باشد.
در نگارش کتاب حاضر فرض بر این است که خواننده ،با اصول اولیة ماشینهای الکتریکی
آشنایی دارد .با وجود این سعی شده است ،مطالب به شکلی ساده بیان شود تا برای
دانشجویان کارشناسی نیز که درس ماشینهای الکتریکی  1و  2را گذراندهاند ،قابل استفاده
گردد.
مسلم ًا هیچ مجموعهای نمیتواند بدون ایراد و نقص باشد .هر چند در نوشتن کتاب تالش
شده تا ایرادات به حداقل برسد ،ولی از خوانندگان گرامی صمیمانه تقاضا داریم ما را از ایرادات
احتمالی این اثر و همچنین راهنماییهای ارزندة خود بهرهمند سازند تا در چاپها و
ویرایشهای بعدی ،مجموعة کاملتری تقدیم پژوهشگران محترم گردد.
دکتر عباس شیری
دکتر عباس شوالیی
پاییز 1315
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