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طراحی بهینه موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از الگوریتم چندهدفه اجتماع

چکیده :طراحی موتورهای القایی سهفاز کارآمد ،یک چالش مهم در مهندسی برق است .به همین منظور ،بهطور مداوم تکنیکهای طراحـی
بهینهسازی فراابتکاری استفاده شده است .در این روش ،مدلسازی موتور القایی بهصورت دقیـق انجـام شـده و بـرای حـ ایـن مسـلله
بهینهسازی ،از روش جدید الگوریتم بهینهسازی چندهدفه اجتماع سالپ ( )MSSAاستفاده شده است .ایـن الگـوریتم از رفتـار اجتمـاعی
سالپها الهام گرفته شده است .روش پیشنهادی بر روی یک موتور القایی  2/۵کیلووات و با استاندارد بازدهی ( )IE2اعمال شـده اسـت.
نتایج حاص از بهینهسازی تکهدفه و چندهدفه نشان میدهد که طراحی موتور القایی با دو تابع هدف ،باعث افـزایش رانـدمان و کـاهش
هزینه شده است .در ادامه ،برای بررسی کارایی الگوریتم  ،MSSAنتایج آن ،با روش الگوریتمهای ژنتیک مرتبسازی غیرمستقیم (NSGA-

 )IIو الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات چندهدفه ( )MOPSOمقایسه شده است .بررسیها نشان مـیدهـد کـه الگـوریتم  MSSAدارای
سرعت همگرایی و تعداد مجموعه جوابهای بهینه باالیی است ،که باعث عملکرد مطلوب این الگوریتم در طراحی بهینـه موتـور القـایی
جهت افزایش راندمان و کاهش هزینههای آن است.

* نویسنده مسلول

] [ DOI: 10.22052/9.2.2

واژههای کلیدی :طراحی بهینه ،موتور القایی قفسسنجابی ،الگوریتم بهینهسازی ،الگوریتم چندهدفه اجتماع سالپ.

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.6.7

جدیدی معرفی میشوند .در این مقاله ،برای طراحی موتورهای القایی قفسسنجابی ،با هدف افزایش راندمان و کاهش هزینـههـا ،از روش

طراحی بهینه موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از الگوریتم...

القایی قفسسنجابی کمتر مورد بررسیی قیرار گرفتیهانید [ ]1در مرجیع

 .8مقدمه
طراحی بهینه موتورهای القایی قفسسنجابی سهفاز با بازدهی باال ،بسییار
مورد توجه محققان اسی .بیهوییهه ،بیه ایی دلییل کیه افیاای
موتورهای الکتریکی باعث کاه

بیازده

هاینههای بهرهبرداری میشود کیه در

ذخیرهسازی انرژی اهمی .زیادی دارد اگرچیه هیدا اییلی طراحیی،
افاای

3

بازده موتوراس .اما هاینه تولید ،همواره یک عامل محدودکننیده

در طراحی میباشد بنابرای  ،طراحی یک موتور با بازدهی باال ،بایستی با
توجه به ای دو پارامتر یورت گیرد که منجر به یک مسئله بهینیهسیازی
در مراجع [ ]2 ،1ضم توضیح ای تصور غلط که بایسیتی وایای
بهینهسازی بیشتر به سم .بهینهسازی یک تابع تکهدفه سوق داده شود،
اهمی .استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی چندهدفیه نییا ،توضییح داده
شده اس .بهعالوه ،برخی تکنیکهای بهینهسازی قطعیی متیداول بیرای
حل مسائل چندهدفه به کار گرفته شدهاند ایی تکنییکهیا نقی
متعددی دارند [ ]3ای نق

هیای

ها ،مخصویا هنگامی که مسئله بهینهسیازی

شامل متغیرها و محدودی.های زیادی باشد ،نظیر طراحی موتور القیایی
قفسسنجابی ،نمایانتر اس .از ای رو روشهای چندهدفه فراشیناختی
تصییادفی ،ابییاار سییودمندی هسییتند در زمینییه طراحییی موتییور ،برخییی
نویسندگان تکنیکهای بهینهسازی فراابتکاری را به کیار بیردهانید بیرای
مثال تکنیکهای بهینهسازی الگوریتم ژنتیک بهیورت تکهدفه بیه کیار
برده شده و اغلب با روشهای قطعی مقایسه شدهاند []6–4
در مراجع [ ،]9–7روش الگوریتم  (PSO)1در یک مسئله تکهدفیه
استفاده شده اس .بهینهسازی تغذیه باکتری  )BFO(2نیا برای طراحیی
بهینهسازی را برای حل مسائل بهینهسازی چندهدفیه واقعیی مربیوب بیه
موتورهای القایی قفسسنجابی ارزیابی کردهاند برای مثال یک الگیوریتم
ژنتیک چندهدفه با یک روش مدار معادل در مرجع [ ]12نشان داده شده
اس .در مرجع [ ]13از دو الگوریتم بهینهسازی تکاملی یعنیی الگیوریتم
ژنتیک مرتبسازی غیرمستقیم  (NSGA-II)3و الگوریتم تکیاملی پیارتو
قدرتمند برای تعیی بازده موتور القایی در حال کار ،استفاده شده اس.
در مرجع [ ]14نییا روش  NSGA-IIبررسیی شیده و نتیای آن بیا
نتای سه روش تکهدفه مقایسه شده اس .از آنجا که مسائل چندهدفه
با تفکیک بیه مسیائل تیکهدفیهی معیادل حیل مییشیوند ،در گذشیته

مرجع [ ،]16یک تکنیک طراحی بهینه چندهدفه برای ییک موتیور القیایی
ش فاز مجها به یک کمپرسور ،برای دستیابی بیه حیداقل هاینیه تولیید و
جریان راهاندازی کم ،حداکثر راندمان و ضریب توان ارائه شده اس.
الگوریتم پیشنهادی در ای مرجع ،الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات
ایالحشده و روش تاگوچی ،با تجایه و تحلیل اجاا محدود مییباشید
در مرجع [ ،]17بررسی عملکرد و نتای آزمایشیی موتیور القیایی خطیی
 )LIM)6با سیمپیچ چنبرهای 7ارائه شده اس .طراحی ایی ماشیی  ،بیا
هدا توان خروجی حداکثر ،با مصرا سیمپیچی کم ،بیهییورت بهینیه
انجام شده اس .در مرجع [ ،]11طراحی موتورهای القیایی کوچیک بیا
استفاده از روش بهینهسازی با هدا افیاای

رانیدمان و کیاه

تلفیات

ارائه شده اس .در مرجع [ ،]19با استفاده از روش غیر خطی به طراحی
و کنترل موتورهای القایی بدون سنسور پرداخته شیده اسی .در مرجیع
[ ،]21یک روش طراحی بهینه بر اسیا
القیایی سیهفیاز  NEMA8کیال

شیکل شیکاا روتیور موتیور

 Dبیا اسیتفاده از بهینیهسیازی PSO

چندهدفه گوسی ارائه شده اس.
با توجه به اینکه مدل ریاضی بایسیتی دارای دقی .بیاالیی باشید تیا
نتای قابل اتکایی توسط روش بهینهسازی فراابتکاری تولیید شیوند ،امیا
کارهای پیشی به جای مدل موتور بر روی روشهای بهینهسازی تمرکا
داشتهاند[ ]22 ،21از آنجاکه در مدلسازی موتور ،روش المیان محیدود
 )FEM)9بهعنوان اباار عددی دقیقی برای تحلیل عملکیرد ییک موتیور
القایی شناخته میشود اما برای استفاده از  ،FEMهندسهی دقیق ساختار
مغناطیسی بایستی مشخ

شود ،بهعالوه شبیهسازی عملی ،نیازمند زمان

زیادی اس ]24 ،23[ .به همی خاطر ،روش مبتنیی بیر تعیییی پیارامتر
میدار معادل ،اغلب بهعنیوان گیام نخسی .در
فرآیند طراحی استفاده شده و  FEMبهعنیوان طراحیی مجیدد ییا ابیاار
آزمای

استفاده میشود [ ]3درنتیجه تحلییلهیای میدار معیادل ،اغلیب

بییهعنییوان مییدل ریاضییی در بهینییهسییازی فراابتکییاری موتییور القییایی
قفسسنجابی استفاده شده اس.
در مراجع ،علیرغم استفاده گسترده از میدار معیادل بیهعنیوان میدل
موتور القایی قفسسنجابی ،زمانی کیه از روش بهینیهسیازی فراابتکیاری

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.6.7

موتور استفاده شده اس ]11 ،11[.اخیرا ،برخی نویسیندگان روشهیای

القایی )IM)4با الگوریتم بهینهسازی جستجو  )SOA)5ارائه شده اس .در
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شامل حداکثرسازی بازده و به حداقل رساندن هاینه شود []1

[ ،]11روشی برای به دس .آوردن چگالی گشتاور باال در طراحیی موتیور

روشهای PSOچندهدفیه و کموتاکسیی باکترییایی در طراحیی موتیور
] [ DOI: 10.22052/9.2.2

1. Particle Swarm Optimization
2. Bacterial Foraging Optimization
3. Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II

4. Induction Motor
5. Search Optimization Algorithms
6. Linear Induction Motor
7. Toroidal winding
8. National Electrical Manufacturers Association
9. Finite Element Method
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استفاده میشود ،محاسبه پارامترهای مداری ،بهطیور کامیل میورد بحیث

•

الگوریتم  ،SSAتنها یک پارامتر ایلی کنترلی دارد ()c1

نشده که موتور بایستی تح .چه

•

الگوریتم  ،SSAساده بوده و پیادهسازی آن آسان اس.

قرار نگرفته اس .برای مثال ،مشخ

2

شرایطی به کار برده شود تا بتوان به یک طراحی بهینه قابل قبیول دسی.

روش الگوریتم بهینهسازی چندهدفه اجتمیاع سیالپ ) )MSSAبیا

یاف .لذا ای مقاله ،مالحظات بحرانی در تعیی پارامترهای مدار معیادل

روشهای الگوریتمهای ژنتیک مرتبسازی غیرمستقیم  )NSGA-II)3و
4

را شناسایی و مورد بحث قرار داده اس .یکی از اهداا مقاله ،توییی

الگوریتم بهینهسازی اجتماع ذرات چندهدفه ) ،)MOPSOنییا مقایسیه

شرایط مورد نیاز برای تضمی یک طراحی بهینه قابیل قبیول ییا روشیی

شده اس .در ای مطالعه ،همچنی از تصمیمگیری فازی بیرای انتخیاب

اس .که بتوان مجموعهای از یک مساله بهینیهسیازی چندهدفیه واقعیی،

جواب بهینه از بی مجموعه جوابهای جبهه پاراتو استفاده شده اسی.

الگوریتمهای بهینهسازی فراابتکاری و یک مدل تحلیلیی ریاضیی موتیور

روش پیشنهادی جه .طراحی بهینه بر روی ییک موتیور دوقطبیی 2/1

القایی قفسسنجابی را به درستی تعری

کیلووات ،با بازدهی  IE2اعمال شده اس.

کرد

جدید مبتنی بر الگوریتمهای فراابتکیاری پیشینهاد شیده اسی .در ایی

 .2مدلسازی موتور القایی قفسسنجابی

روش بهینییهسییازی ،توابییع هییدا بییهیییورت حییداقل کییردن هاینییهی

یکی از معایب ایلی موتورهای القایی ،راندمان پیایی و حجیم بیاالی

بخ ی هییای فعییال و حداکثرسییازی بییازده کییاری یییک موتییور القییایی

آنها میباشد در موتورهای القایی دو نوع سیمپیچی ثانویه ییا روتیور

قفسسنجابی در نظر گرفته شده اس .برای حل ای مساله بهینهسیازی،

وجود دارد :روتور سیمپیچی شیده و روتیور قفسیهای در روتورهیای

از روش جدید الگوریتم اجتماع سالپ  )SSA)1بهره گرفتیه شیده ،کیه

قفسهای ،ورقهها در قالب هسته انباشته شده و آلومینیوم مذاب با فشار

توسط میرجلیلی و همکاران ،در سال  2117ارائه شده اس]21[ .

داخل قالب را پیر مییکنید در ایی روش تولیید ،میلیههیای روتیور،

ای الگوریتم از رفتار اجتماعی و حرک .زنجیروار سیالپهیا الهیام
گرفته شده اس .زنجیرۀ سالپ دارای ای توانایی اسی .کیه بیه سیم.

حلقههای انتهایی و پیرههیای خنیکسیازی همگیی بیهطیور همامیان
ریختهگری شده و روتور در فرآیندی یکپارچه ساخته میشود

بهینۀ سراسری که در طی تکرارها تغییر میکند ،حرک .کنند و به جواب

امروزه موتور القایی قفسهای ،بیشتری کاربرد را در ینایع به خود

بهینه دس .یابند از ماایای الگوریتم  SSAدر حل مسیائل بهینیهسیازی،

اختصییاص داده اسیی ]26[ .اییی موتورهییا ،بییه دلیییل سییهول .در

به برخی نکات زیر میتوان اشاره کرد:

بهرهبیرداری ،قابلیی .اطمینیان بیاال ،ییرفهجیویی در هاینیه ،قابلیی.

•

کرده و آن را به متغیر منبع غذا اختصاص میدهد ،بنیابرای حتیی اگیر

قیم .پایی و سرویدای کم ،بیشیتر از موتورهیای دیگیر در یینع.

کل جمعی .تخریب شود و از بی رود ،آن را حفظ میکند

مورد استفاده قرار میگیرند بعد از گسترش درایوهای کنترل سیرع،.

•

الگوریتم  ،SSAموقعی .سالپ پیرو را نسب .بیه فقیط منبیع

نق

ای موتورها در ینع .افاای

زیادی داشته اس ]21 ،27[ .بیه

غذایی ،که بهتری پاسخ بهدس.آمده تاکنون اس ،.بروزرسانی میکنید،

همی منظور ،طراحی دقیق و بهینه ایی نیوع موتورهیا دارای اهمیی.

بنابرای رهبر همواره فضای اطیراا خیود را اکتشیاا و بهیرهبیرداری

اس .در گام نخس .طراحی ،باید پارامترهیای اییلی موتیور القیایی

میکند

سهفاز مورد نظر را تعیی کرد ای مشخصات متناسب با کاربرد موتور

•

الگوریتم  ،SSAموقعی .سالپهیای پییرو را نسیب .بیه هیم

و یا توسط مشتری تعیی میشوند ایی پارامترهیا عبارتنید از  :تیوان

بروزرسانی میکند ،بنابرای به تدری به سیم .سیالپ رهبیر حرکی.

خروجی ماشی (برحسب وات) ،ولتاژ نیامی ترمینیال ماشی (برحسیب

میکنند

ول ).و فرکانس اعمالی به ماشی (برحسب هرتا) [ ]26در ای مقاله،

•

حرکات تدریجی سالپهیای پییرو میانع از آن مییشیود کیه

الگوریتم  ،SSAبه راحتی در بهینههای محلی به دام افتد
•

پارامتر  ،c1در طی تکرارها بهیورت تطبیقی کاه

هرتا و ولتاژ نامی 311ول .استفاده شده اس.
مییابید،

کرده و سپس از

آن بهرهبرداری میکند

1. Salp Swarm Algorithm

2. Multi-Objective Salp Swarm Algorithm
3. Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm
4. Multi-Objective Particle Swarm Optimization

] [ DOI: 10.22052/9.2.2

بنابرای الگوریتم  ،SSAابتدا فضای جستجو را کش

برای نمونه از یک موتور القایی قفسهای2/1کیلیووات بیا فرکیانس 11

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.6.7

الگوریتم  ،SSAبهتری پاسخ بهدس.آمده تیاکنون را ذخییره

راهاندازی مناسب ،سهول .کاربرد ،ساختار مستحکم ،نگهداری آسیان،

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

در ای مقاله ،برای طراحی بهینه موتور القیایی قفیسسینجابی روش

طراحی بهینه موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از الگوریتم...

 .8.2مدار معادل موتور القایی
برای طراحی الکترومغناطیسی ،مدار معادل و تحلییل عملکیرد موتیور
القایی ،نیاز به تحلیل تئوری میدل آن مییباشید در ایی مقالیه ،بیرای
دستیابی به یک مدل درس .از موتور القایی ،مجموعیهای از معیادالت
تحلیلی که از منابع مختل

گردآوری شیدهانید ،اسیتفاده شیده اسی.

در ای مقاله ،محاسبات مبتنی بر روش موجود در مراجیع []31 ،3
استفاده شده اس .ای محاسبات در روابط ( )2تا ( )4آورده شدهانید
فاکتور  kew  1.1از روی اندازهگیری تجربی مقاوم .که بر روی 14

موتور انجام گرفته ،تعیی شیده اسی .همچنیی بیرای محاسیبه Rs

بایستی ضریب تصحیح دما   sدر نظر گرفته شود []3

Ntpp ltw

طراحی مغناطیسی مبتنی بر منحنی مغناطیسکنندگی و تحلیلهای مدار

()1

[]31–29

()2

) ltw  2(l  lew

()3

lew  Kew ew

مغناطیسی اس ،.از طرفی مدار معادل نیازمنید مفهیوم هندسیی اسی.

پارامترها برای یک مدار معادل بییان شیده اسی .مجموعیه کیاملی از

Rs  cu

Scu

) ( Dsi  hss

()4


2P

 ew 

معادالت مورد نیاز برای محاسبه مدار معادل موتور القیایی بیهییورت
کامل در ای مقاله آورده شیده اسی .در مرجیع [ ،]32روشیی بیرای

ضخام .ورقهها بهعنوان بخشی از محاسبات محسوب میشود که
1

طراحی تحلیلی اولیه موتور القایی به روش الکترومغناطیسی ارائه شده

میتوان آن را داخل ضریب پشته ورقه در نظر گرف .ضیریب پشیته

اس .با ای حال ،برای دستیابی به طراحی دقیق موتور القایی ،نیاز بیه

توسط سازندهی ورقهها ارائه شده و بایستی بر طول پشتهی هسته ( ) l

دخل و تصرا در ای معادالت و افاودن معادالت بیشتر میباشد بیه

اعمال شود برای تحلیل پارامتری مدار روتور قفسهای ،فرض شده که

همی منظور ،در روابط و معادالت مربوب به مدار معادل موتور القایی

تعداد فازهای روتور برابر تعداد میلههای روتور میباشد مقاوم .فیاز

تغییراتی برای مدلسازی دقیقتر انجام شده اس.

قفس به میله و قطاع حلقهی مجاور هر سم .انتقیال داده شیده اسی.

در طراحی بهینه موتور القایی مهم اس .که ابعاد هندسی بیا دقی.

[ ]21مقاوم .را میتواند توسط معاالت ( )1الی ( )7محاسبه شود:

انتخاب شوند ،تا قابلی .تطابقپذیری هندسی و عدم اشباع در طراحی،
در یک فرایند طراحی بهینه تکراری را تضیمی کنید همچنیی اشیباع
مغناطیسی یفحات بایستی بهعنیوان بخشیی از میدل ،از طرییق قییود
متغیرهای بهینهسازی و محاسبات دینامیکی شامل منحنیهیای اشیباع،
کنترل شوند [ ]29بنابرای مدار مغناطیسی و فاکتورهای اشباع بایسیتی

()1

l er
S er

()6
R er

()7

)

p
Nr

Rer  al

R r  Rb 

2

( 2sin

عالوه بر شکل واقعی شکاا ،بایستی اثر پوسیتی در میلیه روتیور نییا
مورد توجه قرار گیرد در بخ هیای بعیدی نحیوه محاسیبه و تعییی

الزم به ذکر اس .که طول میلهی روتور  l bبایستی متناسب با

پارامترهای مدار معدل موتور القایی تشریح شده اس.

طول پشته هسته  lباشد

 .2.2مقاومتهای روتور و استاتور

 .9.2اندوکتانس نشتی معادل روتور و استاتور

مقاوم .سیمپیچی اسیتاتور در معادلیه ( )1آورده شیده اسی .محیور

محاسبه اندوکتانس نشتی از روی ابعاد هندسی ،کاری دشوار و شیدیدا

داخلی و طول بخ
محاسبات بخ

سیمپیچ انتهایی کالا  ltwدر نظر گرفته شدهاند

سیم پیچ نهایی وابسته به تعداد قطبها ،گیام قطیب و

وابسته به تقریب های هندسی اس .اندوکتانسهای نشتی کلی روتیور
و استاتور در معادالت ( )1و ( )9آورده شدهاند
NS

نوع سیم پیچی اس .بهعالوه ،فاکتورهای تجربی جه .تثبیی .مقیدار
انتخاب میشوند

Lsl 

4m
2 
 IN
  ew  sd 
N s 0 tpp  s

1. Stacking

] [ DOI: 10.22052/9.2.2

مقاوم .به کار برده شدهاند ،که ای فاکتورها بیه روشهیای مختلفیی

()1



L
L
 Lsd 1  
m  ss1 ew1
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در مدل تحلیلی در ناحیهی جستجو برای هیر المیان محاسیبه شیوند

l
R b  K R al b
Sb
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در میان مطالعات پیشی  ،اطالعات زیادی در مورد نحیوه محاسیبه
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6
()9

Lrl  0l b  er  rd 

اندوکتانس نشتی شکاا ،بهطیور قابیلتیوجهی وابسیته بیه شیکل
هندسی و بیه مییاان کمتیر ،وابسیته بیه ییو و اشیباع دندانیه [ ]33و
پراکندگی چگالی جریان در شکاا میباشد [ ]3بنیابرای  ،اگیر بیرای
محاسبه اندوکتانس نشتی دق .باالیی مورد نیاز باشید ،بایسیتی شیکل
واقعی شکاا روتور و استاتور شکل ( ،)1استفاده شود همچنی تیثثیر

(الف)

گشودگی شکاا نییا در روتیور و اسیتاتور در نظیر گرفتیه شیود در
طراحیهای بهینه موتور القایی قفسسنجابی در مطالعات پیشی  ،یک
تقریب مستطیلی برای شکاا روتور و استاتور استفاده شیده اسی،7[.
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]11 ،9
()11

Lssl ,ew1,s1  0 Ntc2 ls ,ew,sd

در روتور  Lrlاز حایل جمع  Lerl ، Lblو  Lrdlبه دس .میآید
()11
()12

Lb1,rd 1  0lb,rd
p 2
)
Nr

(Ler1  0l er 2 sin

معادالت و تقریبهای مختلفیی بیرای محاسیبه پارامترهیای وییهه

هندسی ،برای هندسیههیای شیکاا )  (s ,bدر مراجیع []33 ،29 ،3

(ب)

ارائه شده اس .در ای کار ،دقی .محاسیبات تلفیات متیثثر از مقیدار
اندوکتانس نشتی شکاا (بهویهه اندوکتانس میله شکاا روتور) اس.
بنابرای  ،هندسه واقعی بایستی موردتوجه قرار گیرد فلوی نشتی حلقه
انتهایی 1و سیمپیچ انتهایی 2از تمام جریانهایی که از آنهیا مییگیذرد
نتیجه میشود تحلیل هندسه واقعی سیم پیچ انتهیایی و حلقیه انتهیایی
بنابرای  ،تعیی قطعی اندوکتانس نشتی حلقیه انتهیایی و سییمپییچ
انتهایی نیازمند راهحل عددی سهبعدی اس ]33[ .بیههرحیال ،برخیی
نویسندگان معادالت تحلیلی را برای تخمی نشتی های حلقه انتهایی و

سیمپیچ انتهایی برای هر هندسه خاص )  (ew,erارائه دادهاند

معادالت مورداستفاده برای محاسبه حلقههای انتهیایی و سییمپییچ
انتهایی در ای مقاله ،از مرجع [ ]3به دس .آمیده انید ،بیا وجیود ایی
برخییی نویسییندگان معییادالت دیگییری را ارائییه دادهانیید []33 ،29
جریانهای استاتور و روتور میتوانند هارمونیکهای چگالی شار را در
فایله هوایی تولید کنند و ای هارمونیکها ،فلوی نشتی تولید خواهند
کرد ای پدیده را میتوان با اندوکتانس دیفرانسیلی روتیور و اسیتاتور

شک ( :)8الف) شک واقعی شکاف روتور و استاتور ،ب) شک
هندسی روتور ،ج) شک هندسی استاتور.

 .4.2اثر پوستی و ارجاع پارامترها از روتور به استاتور
اثر پوستی ،مقاوم .معادل میله روتیور را افیاای
معادل میله را کاه

1. End-Ring
2. End-Winding

و راکتیانس نشیتی

میدهد ییک الگیوریتم بیرای محاسیبه ضیریب

تصحیح برای شکلهای هندسی متداول شکاا روتور در مرجیع []31
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معموال دشوار اس،.
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ارائه شده اس .بنابرای  ،دریورتیکه هدا ،مدلسازی جریان باشید

برای محاسبه  Fmبایسیتی چگیالی فلیو  Bو دامنیه فلیو( )Hاز روی

محاسبات اثر پوستی با در نظر گرفت تقریبیی مسیتطیلی بیرای شیکل

منحنی مغناطیسی به دس .آید برای محاسیبه  ،Bاز معیادالت مراجیع

شکاا روتور با معادالت ( )13الی ( )11انجیام مییشیود ،کیه نتیای

[ ]23 ،2استفاده شده اس .جریان مغنیاطیسکننیدگی ،فیاکتور اشیباع

خوبی را برای موتورهای توان متوسط و توان پایی داشته اس.

دندانهها (  ) K stو فاکتور اشباع کلی یو ها(  ) K syو فاکتور اشباع کیل

R
) (sinh 2  sin 
 ac
(cosh 2  cos 2 ) Rdc

()13
()14

Kr  

3 (sinh 2  sin 2 ) ( Lsl )ac

2 (cosh 2  cos 2 ) ( Lsl )dc
s f 0 hrs 2
al brso

()11

KL 

  hrs

ارجاع داده شود مقاوم .با استفاده از معادله ( )16و راکتانس با معادله
( )17ارجاع داده میشوند []31
2
2mK w2 Ntpp

()16

Nr
2
4mK w2 Ntpp

()17

Nr

جریان مغناطیسکنندگی با معادله ( )19و اندوکتانس مغناطیس کنندگی
با معادله ( )21محاسبه میشوند

 pFm

()19

2
Im 
2  Ntpp  K w

()21

Lm  ( (Vn / ( 3  I m ))2  Rs2  X sl ) / 

مشخ

شد که محاسبات فاکتورهای اشباع و  I mبایستی بهییورت

دینییامیکی بییهعنییوان بخشییی از مییدل تحلیلییی در هییر تکییرار فرآینیید
Rr'  Rr
L'r  Lrl

بهینهسازی موردتوجه قرار گیرند ای بیدی معنیی اسی .کیه منحنیی
مغناطیسییی( )B/Hمییواد مغناطیسییی بایسییتی بخشییی از مییدل باشیید و
بهعنوان روش های بهینهسازی برای دستیابی به فضای جسیتجو میورد
ارزیابی قرار گیرد

 .۵.2طراحی مدار مغناطیسی
طراحی مدار مغناطیسی 1بر اسا

بررسی نیروی مییدان مغناطیسیی و

چگالی فلو در بخ های مختل

ماشیی مییباشید در مرجیع [،]32

 .6.2محاسبه راندمان و عملکرد موتور
راندمان بهیورت توان خروجی بر توان ورودی ،تعری

میشود توان

تل شده در ای مقاله ،به ای یورت تعری

شده اس:.

اس .باای وجود ،دسته معادالت با معادالت دیگری که در ای بخی

()21

Ploss  Psw  Pi  Pr

ارائه شده اس ،.تکمیل میشوند توجه به ایی نکتیه مهیم اسی .کیه

گرچه در مدار معادل ،تلفات مکانیکی و تلفات سیرگردان بیار ،لحیاظ

روشی برای تعیی اندازه نیروی الکترومغناطیسی اولیه ماشی ارائه شده

آوردن یک طراحی ینعتی اعمیال شیده باشید ،اگرچیه در میدلهیای
تحلیلی در کارهای گذشته که طراحی موتور را بهینه میکنند ،اسیتفاده
نشده اس .با استفاده از فاکتور کارتر ،اثر گشودگی شکاا را میتوان
لحاظ کرد برای محاسبه ای فیاکتور ،معیادالتی در مرجیع [ ]27ارائیه
شدهاند ،که در ای مقاله نیا مورد استفاده قرارگرفتهانید  Bagبایسیتی
بهعنوان پارامتر ورودی انتخاب شود مقادیر مختلی
اسا

ایی پیارامتر بیر

توان موتور و تعداد قطب ها در مراجع [ ]33 ،3داده شده اس.

در روش پیشنهادی طراحی بهینه ای مقادیر بیه دسی .آمیده و مقیدار
بهینه  Bagبرای طراحی انتخاب شیده اسی .نیرومحرکیه مغناطیسیی
مغناطیسکنندگی  Fmبهیورت زیر محاسبه میشود:
0

توان ،توان ورودی و تلفات از روی میدار معیادل اسیتفاده مییشیوند
جریان نامی برابر اس .با:
()22
که در آن  Z eqاز رابطه زیر محاسبه میشود::
()23

Z eq  R s  iX sl

)) (R r'  R c'  iX r' ).((R m .iX m ) / (R m  iX m

) (R r'  R c'  iX r' )  ((R m .iX m ) / R m  iX m

توان ورودی برابر اس .با:
()24

Pin  3Vn I n cos 

تلفات اهمی سیمپیچ استاتور برابر اس .با:
()21

1. Design of magnetic circuit
2. Carter’s

) I n  Vn / ( 3Zeq

Psw  3I n2 Rs

] [ DOI: 10.22052/9.2.2

()11

 2 Fst  2 Frt  Fsy  Fry

2 Kc lag Bag

Fm 

محاسبه هستند معادالت ( )22الی ( )21برای محاسبه جریان ،ضیریب
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فاکتور کارتر 2بایستی در طراحیی مغناطیسیی موتیور بیرای بیه دسی.

نشدهاند ،اما از طریق فاکتورهای تجربی یا توییههای استانداردها قابل
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تلفات هسته با معادله ( )26تویی

میشود اطالعات مربوب به آهی
2

1

جه .محاسبه تلفات هیسترزیس )  ( Phو جریانهیای فوکیو ) ( Pe

الزم هستند ای مقادیر توسط تولیدکننده آه برای فرکانس مشیخ
و فلوی مغناطیسیی مشیخ

داده مییشیود در معادلیه ( )26مقیادیر

B
f 1.3 Bst 1.7
(( )
) M sit  ( sy )1.7 M siy ) 
60
1.5
1.5
B
B
f
) Pe ( ) 2 (( st ) 2 M sit  ( sy ) 2 M siy
60
1.5
1.5
( Pi  Ph

منفی راندمان موتور و تابع ) f 2 ( xهاینه بخ های فعال اس.
f1 ( x)  

()29

f 2 ( x)  Ccu ( M CU )  Cal ( M al ) 
) C fe ( M siy  M sit  M riy  M ritt  M ritb

در ای مسئله بهینهسازی ،راندمان موتور بهیورت زیر قابیل محاسیبه

Pr  3Rr' (0.8cos   0.15)2 I n2

  ( pin  ploss ) / pin

()31

با محاسبه تلفات ،راندمان موتور قابل محاسیبه اسی .مشخصیههیای

برای محاسبه  pin ،و  plossاز مدار معیادل اسیتفاده شیده اسی.

دیگر عملکرد برای مثال گشتاور نامی که بخشی از قییود بهینیهسیازی

هاینهی بخ های اکتیو موتور با توجه بیه هندسیه واقعیی نشیان داده

اس ،.از مدار معادل محاسبه میشوند ای معادالت در مراجع []33 ،3

شده در شکل ( )1محاسبه شده اس.

ارائه شدهاند

 .8.8.9محاسبه جرم فلز مس

 .9طراحی بهینه موتور القایی قفسسنجابی
در ای مقاله ،برای طراحی بهینه موتور القایی قفسسنجابی یک مسیئله
بهینهسازی و دو تابع هدا در نظر گرفته شده اسی .در ایی مسیئله

برای محاسبه جرم مس از رابطه زیر استفاده شده اس:.
) M cu  3dcu ( Ntppltw )(Scu

()31

که  ltwو  Scuبهعنوان بخشی از مدل ریاضی محاسبه شدهاند محاسبه

بهینه سازی ،نه متغیر  x  [ x1 , x2 ,..., x9 ]Tبهینیهسیازی ،انتخیاب

 Scuبستگی به مقطع سیم و تعداد سیمهیایی دارد کیه در هیر کیالا

شدهاند ای متغیرها شامل:

بهیورت موازی به هم متصل هستند []34



)  ( x2  lطول پشتهسازی



)  ( x3  lagطول فایله هوایی



)  ( x4  Dsiقطر شکاا استاتور



)  ( x5  hssارتفاع شکاا استاتور



)  ( x6  bss1پهنای باالیی شکاا استاتور



)  ( x7  hrsارتفاع شکاا روتور



)  ( x8  brs1پهنای باالیی شکاا روتور



)  ( x8  brs 2پهنای پایینی شکاا روتور

 .2.8.9محاسبه جرم فلز آلومینیوم
نحوه محاسبه جرم آلومینیوم بهیورت زیر میباشد:
M b  d al N r lSb

پارامترهای دیگر میتوانند به یورت عباراتی برحسیب ایی متغیرهیا
بییان شیوند در ادامیه ،توابیع هیدا و قییود مربیوب بیه ایی مسییئله
بهینهسازی چندهدفه بیان میشود []34

()32

که در آن:
()33

2
2
d al ter ( Dero
 Deri
)



M er 

2
M al  M b  M er

) ( )(brs2 1  brs2 2 ) (b  b
Sb  4
 rs1 rs 2
2
2
brs1 brs 2
(hrs 

)
2
2

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.6.7



)  ( x1  Bagچگالی شار فایله هوایی متوسط

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

اس:.

تلفات اهمی روتور برابر اس .با:
()27

در ای مقاله ،دو تابع هدا تعری

شده اسی .تیابع ) f1 ( xبرابیر بیا

()21

بایستی برای  61هرتا و  1/1تسال محاسبه شوند

()26

 .8.9توابع هدف

جه .حفظ دق .مطلوب در مدل تحلیلی در طول فرایند بهینهسیازی،
بایستی ابعاد حلقه انتهایی بهعنوان بخشی از طراحی ،مورد توجه قیرار
متناسب با سطح مقطع عرضی میله روتور میباشد []34

1. Hysteresis loss
2. Eddy current

] [ DOI: 10.22052/9.2.2

گیرند بنابرای  ،ابعاد حلقیه انتهیایی در هیر نیوع موتیور میدل شیده،

طراحی بهینه موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از الگوریتم...

 .9.8.9محاسبه جرم فلز آهن

()41

جرم آه با استفاده از معادالت ( )37تا ( )41محاسبه مییشیود ایی
جرم ها وابسته به شکل هندسی ورقه آهی هسیته بیوده و بایسیتی در
فرآیند بهینهسازی برای هر شکل هندسی موتور محاسبه شود
) M siy   di lhsy ( Dsi  2hss  hsy

()37

 bss2 1


M sit  di l ( hss ( Dsi  hss ) N s ( 4

()31

) I n (( Rs  Rr' ) 2  ( X sl  X rl' ) 2

()46

3R ' ( g  I ) 2
g5  r 4 n
wTn

()47

g6  cos 

()41

g7  I n

که:
) S  Pt / ( Pin  Psw  Pi
f
)) (1  s
p

()49

M ritb  di l ( hrs ( Dro  2hrso  hrs ) 


brs1 brs 2
) 4(brs2 1  brs2 2 ) (brs1  brs 2 )(hrs  2  2
( Nr

)
2
2

()41

) M ritt   dilhros ( Dro  hrso

()41

 Psw ، Pinو  Piبهعنوان بخشی از مدل ریاضی کیه در بخی

قبلیی

توضیح داده شد ،محاسبه شده اس .ناحیه مناسب از پاسیخهیایی کیه
نامساویهای ( )11را برآورده سازد ،به دس .میآید

gi  Ai  0, i  1, 2,..,7

()11

 Aiها حدود قیود هستند  A1کیه بیشیینه تلیرانس 1مکیانیکی مفیید

 .2.9توابع هدف
در ای مسئله بهینهسازی ،هف .قید در نظر گرفته شده اسی ،.کیه بیه
ترتیب عبارتاند از :


مجموع ابعاد شعاعی منهای ماکایمم قطر خارجی استاتور ) ( g1



مینیمم راندمان ) ( g 2



نسب .گشتاور شکس( g3 ) .



نسب .جریان روتور قفل ) ( g 4



نسب .گشتاور روتور قفل ) ( g5



ضریب توان ) ( g6



ماکایمم جریان نامی ) ( g7

اس .کیه مربیوب بیه محیدودی .هیای مهندسیی اسی .بیرای مثیال،
همانگونه که ارتباب ابعاد شعاعی با  g1تضمی مییشیوند ،تلیرانس
مکانیکی مربوب به ماشی های مولد با  A1لحاظ میشود ای تلرانس
توسط سیازنده داده مییشیود  Aiبیرای  i  1, 2,..., 7بیه وسییله
حدودی که توسط استانداردهای بی المللی تعیی میشیوند بیه دسی.
میآیند حیدود بیاال و پیایی متغیرهیا نییا جیاو قییود هسیتند ایی
محدودی .ها ،بایستی بر اسا

محدودی .هیای مهندسیی مربیوب بیه

تجهیاات و رویه تولیدکننده انتخاب شوند

 .9.9تصمیمگیری فازی

محییدودی.هییای عملیییاتی طراحییی موتییور در

هدا نهایی یک الگوریتم بهینهسازی چندهدفه ،شناسایی حل در
2

استانداردهای  NEMA MG1و  IEC-33انتخاب شدهاند بههرحیال،

مجموعه بهینه جبهه پارتو اس .باای حال ،شناسایی کل مجموعه

اولی قید شامل مکانیامی اسی .کیه یکپیارچگی هندسیی طراحیی را

پارتو بهینه با توجه به ابعاد وسیع آن برای اثبات بهینه بودن پاسخ

تضمی میکند توابع قیدی بهیورت زیر تعری
()42

()44

شدهاند:

) g 1 | (D so  D ri
| )  2(hry  hrs  hrso  l ag  hss  hsy
g2  

(Vn / 3) 2
3p
) 2wTn Rs  ( Rs2  ( X sl  X rl' ) 2

برای مسئله بهینهسازی چندگانه ،برای بررسی مجموعه پاسخهای
موجود که مجموعه بهینه پارتو در آن امکانپذیر اس ،.وجود دارد در
ای

مقاله ،یک رویکرد مبتنی بر فازی برای انتخاب بهتری

پاسخ

مصالحه مجموعه پارتو اعمال میشود تابع هدا jام از یک پاسخ در

g3 
1. Telorance
2. Pareto Front

] [ DOI: 10.22052/9.2.2

()43

غیرممک اس .و ازای رو توییه نمیشود بنابرای  ،رویکردی عملی

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.6.7

ایی قیییود بییر اسییا

Tn  Pout / (2   
Cm  1  X sl / X m

) M riy   dilhry ( Dro  2hrso  2hrs  hry

()39

g4 

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

2
) (b  b )(h  r  r  r  h
 ss1 ss 2 ss ss1 ss 2 a ss 2b sso
2
)  bss 2 rss 2 a  bsso rss 2b  bsso hsso

)(Vn / 3

9

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

01

یک مجموعه  f jپارتو که توسط یک تابع عضوی j .تعری

شده

پیرو در نظر گرفته میشوند همانطور که از نام ای

اس .بهیورت زیر اس:.

()11

رهبر گروه ،همان سالپ جلوی زنجیره اس ،.و سایر سالپها بهعنوان

1


f j  f jmin
 max

 fj  fj

 j   max
f jmin  f j  f jmax 
min
f

f
j
 j

f j  f jmax


0



که در آن  f max jو  f m i njحداکثر و حداقل مقدار تابع هدا jام

هستند برای هر حل  ،iتابع عضوی i .بهیورت زیر محاسبه
میشود
()12

i
j


j 1

از همدیگر (و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از رهبر) پیروی میکنند
مشابه سایر روشهای جمعی ،موقعی .سالپها در یک فضای جستجوی
 nبعدی تعری
مشخ

میشود که در آن  ،nتعداد متغیرهای یک مسالۀ

اس .بنابرای  ،موقعی .همۀ سالپها در یک ماتریس دو بعدی

موسوم به  xذخیره میشود همچنی فرض میشود که یک منبع غذایی

i 

i 1

که در آن  nتعداد توابع هدا و  mتعداد حل اس .حل دارای

حداکثر مقدار  iبهتری حل مصالحه اس]31[ .

برای بهروزرسانی موقعی .رهبر ،معادلۀ ذیل به کار میرود:
c3  0 

c3  0 

()13
1
j

که x

)  Fj  c1 ((ub j  lb j )c2  lb j
x1j  
)  Fj  c1 ((ub j  lb j )c2  lb j

نشاندهندۀ موقعی .اولی سالپ (رهبر) در بعد jام اسFj ،.

موقعی .منبع غذایی در بعد jام بوده ub j ،نشاندهندۀ کران باالی بعد

 .4الگوریتم چندهدفه اجتماع سالپ ()MSSA

jام اس lb j ،.نشاندهندۀ کران پایی بعد jام بوده c2 ، c1 ،و  c3اعداد

الگوریتم بهینهسازی اجتماع سالپ ،برای اولی بار توسط میر جلیلی و

تصادفی هستند

همکاران ،با توجه به رفتار اجتماعی سالپها ارائه شده اس]21[ .
1

سالپها متعلق به خانوادهای از سالپیدها هستند که بدن شفاا و
لولهای شکل دارند باف .بدن آنها بسیار مشابه ژلهماهی اس .و بسیار
شبیه ژلهماهی حرک .میکنند ،به ای یورت که آب از طریق بدن آن
پمپ میشود تا نیروی ران

به سم .جلو فراهم شود شکل سالپ

را میتوان در شکل ( )2دید

معادلۀ ( ،)61نشان میدهد که رهبر فقط موقعی .خود را نسب .به
منبع غذایی بهروزرسانی میکند ضریب  ، c1مهمتری
الگوریتم  SSAاس ،.چون کش

پارامتر در

و بهکارگیری تعری شده بهیورت

زیر را متعادل میکند:
4l 2
)
L

()14

(

c1  2e

که  lتکرار کنونی بوده و  Lحداکثر تعداد تکرارها اس .پارامترهای
تولید میشوند درواقع ،ای ها نشان میدهند که آیا موقعی .بعدی در
بعد jام باید به سم .بینهای .مثب .یا بینهای .منفی باشد و نیا
میکنند برای بهروزرسانی موقعی .پیروان،

اندازۀ گام را مشخ

معادالت ذیل به کار گرفته میشوند (قانون حرک .نیوت ):

شک ( )a( :)2سالپ منفرد )b( ،گروهی از سالپها (زنجیرۀ سالپ).

در مدلسازی الگوریتم اجتماع سالپ ،از رفتار اجتماعی و زنجیروار
و حرک .بهتر با استفاده از تغییرات سریع هماهنگ در

تعقیب غذا بهره گرفته شده اس .برای مدلسازی ریاضی زنجیرههای

1. Salpidae
2. Leader
3. Followers

()11

که  x ، i  2نشاندهندۀ موقعی .سالپ پیرو iام در بعد jام t ،زمان،
i
j

x  x0
 a اس .که در آن
 v0سرع .اولیه ،و
t
v0
چون زمان در بهینهسازی همان تکرار اس ،.اختالا میان تکرارها
v final

برابر  1اس ،.و با در نظر گرفت
یورت نوش:.

v

 v0  0ای معادله را میتوان بدی

] [ DOI: 10.22052/9.2.2

سالپ ،ابتدا جمعی .به دو گروه شامل رهبر 2و پیروان 3تقسیم میشود

1 2
at  v0t
2

xij 

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.6.7

 c2و  c3اعداد تصادفی هستند که بهیورت یکنواخ .در بازه []1،1

آنها برای جن

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

i
j

j 1
m
n

اس ،.رهبر درواقع گروه را هدای .و رهبری میکند و پیروان

موسوم به  Fدر فضای جستجو بهعنوان هدا جمع وجود دارد

n



مشخ

سالپها هم

طراحی بهینه موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از الگوریتم...
1 i
) ( x j  xij1
2

()16

xij 

i
که  x j ، i  2نشاندهندۀ موقعی .سالپ پیرو iام در بعد jام اس.

برای حل پاسخ یک مسئلة چندهدفه ،یک مجموعه از پاسخها موسوم
به مجموعه بهینۀ پارتو 1اس .الگوریتم  SSAقادر اس .سالپها را به
سم .منبع غذا حرک .داده و آنها را در طی تکرارها بهروزرسانی کند
[ ]21باای حال ،ای الگوریتم بنا به دو دلیل ذیل ،قادر به حل مسائل
چندهدفه نیس:.

یافت پاسخهای بهینۀ پارتوی با توزیع یکنواخ .باشد ،بهتری ناماد
برای حذا شدن از آرشیو ،نامادی اس .که در یک ناحیۀ پرجمعی.
روش ،موجب بهبود توزیع ساکنان آرشیو در طی

قرار دارد ای

تکرارها میشود برای یافت

پاسخهای غیر مغلوب با همسایگی

پرجمعی ،.تعداد پاسخهای همسایگی با یک حداکثر مساف .خاص
شمرده شده و مفروض میگردد
ای مساف .بهیورت اختالا دو بردار بیشینه و کمینه برحسب
میشود که مقادیر دو بردار برای ذخیرهسازی مقادیر

تعداد کل تعری

بیشینه و کمینه هر هدا هستند مخان دارای یک پاسخ در هر بخ
بهتری حال .اس .پس از تخصی

یک مرتبه به هر ساک مخان بر

میکند ،بنابرای نمیتواند چند پاسخ را بهعنوان بهتری پاسخها

اسا

برای یک مسالۀ چندهدفه ذخیره کند

از آنها به کار میرود هر چه تعداد پاسخهای همسایگی برای یک

 )2الگوریتم  ،SSAمنبع غذایی با بهتری

پاسخ بهدس.آمده

تاکنون ،در هر تکرار را بهروزرسانی میکند اما پاسخ منفرد

تعداد پاسخهای همسایگی ،یک چرخ رول .برای انتخاب یکی

پاسخ بیشتر باشد (یعنی شمارۀ رتبۀ بارگتر) ،احتمال بیشتری دارد که
از مخان حذا شود []21

مناسبی برای مسائل چندهدفه وجود ندارد
مورد اول را میتوان از طریق مجها کردن الگوریتم  SSAبه مخان
منابع غذایی حل کرد ای

مخان بهتری

پاسخهای غیر مغلوب

 .۵نتایج شبیهسازی

آرشیوهای بهینهسازی تجمع ذرات چندهدفه ) (MOPSOاس .ای

پرداخته شده اس .برای طراحی بهینه ،دو تابع هیدا اشیارهشیده در

مخان دارای اندازۀ بیشینه اس .تا تعداد محدودی پاسخ غیر مغلوب را

بخ هیای قبیل در نظیر گرفتیه شیدهانید بیرای بهینیهسیازی نییا از

در خود ذخیره کند در طی بهینهسازی ،با استفاده از عملگرهای غالب

الگوریتمهای  MOPSO ،NSGA-IIو  MSSAبهیورت تکهدفه و

پارتو ،هر سالپ با همۀ ساکنان مخان مقایسه میشود اگر یک سالپ

دوهدفه استفاده شده اس .پارامترهای مربوب به الگوریتمها در جدول

نسب .به یک پاسخ موجود در مخان غالب و حاکم باشد ،آنگاه با هم

( )1آورده شده اس .در ای مقاله ،یک موتور القیایی  2/1کیلیو وات

تعویض میشوند اگر یک سالپ بر یک مجموعه از پاسخهای موجود

جه .طراحی بهینه در نظر گرفته شده اس .برای طراحی ای موتیور

در مخان غالب باشد ،آنها همگی باید از مخان حذا شده و سالپ

با روش پیشنهادی ،سه حال .مورد بررسی قرار گرفتیه اسی .کیه بیه

به مخان افاوده شود اگر حداقل یکی از ساکنان مخان بر یک سالپ

ترتیب عبارتنداز :

سالپ در مقایسه با همۀ ساکنان مخان غالب نباشد ،آنگاه باید به
آرشیو افاوده شود ای نتای میتوانند تضمی کنند که مخان همواره



طراحی موتور القایی با هدا افاای

راندمان (تکهدفه)



طراحی موتور القایی با هدا کاه

هاینه (تکهدفه)



طراحی موتور القایی به یورت چندهدفه

پاسخهای غیر مغلوب بهدس.آمده تاکنون توسط الگوریتم را ذخیره
میکند باای حال ،یک حال .خاص وجود دارد که در آن مخان کامال

جدول ( :)8پارامترهای مربوط به الگوریتمها.
۵۵

11

11

تکرار

8۵۵

111

111

جمعی.

تصادفی حذا شده و با یک سالپ غیر مغلوب جایگای شود یک

--

2

--

c1,c2

شیوۀ معقولتر ای اس .که یکی از پاسخهای مشابه غیر مغلوب در

2

--

--

a

مخان حذا شود چون یک الگوریتم چندهدفۀ قیاسی باید قادر به

--

--

1/7

--

--

1/4

pcross
pmu

--

--

1/12

mu

پر میشود و یک سالپ در مقایسه با ساکنان مخان غالب نیس.
البته سادهتری

راه ای اس .که یکی از پاسخهای آرشیو بهیورت

1. Pareto Optimal Set

] [ DOI: 10.22052/9.2.2

MSSA

MOPSO

NAGA-II

پارامتر

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.6.7

بهدس.آمده تاکنون را ،در طی بهینهسازی حفظ میکند و بسیار مشابه

در ای بخ

در جمعی .جدید غالب باشد ،آنگاه باید سریعا رها شود اگر یک

به شبیهسازی و طراحی بهینه موتور القایی قفسسینجابی

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

 )1الگوریتم  ،SSAفقط یک پاسخ را بهعنوان بهتری پاسخ ذخیره

00

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

01

گرفته شده اس ،.تا به ازای هاینه کم ،موتور القایی طراحی شود و

 .8.۵طراحی موتور القایی با هدف افزایش راندمان
ابتدا طراحی موتور با در نظر گرفت تابع هدا به یورت تکهدفه
یعنی افاای

راندمان انجام شده اس .نتای حایل از بهینهسازی با

استفاده از الگوریتمهای  PSO ،GAو  SSAدر جدول ( )2آورده شده

حایل از بهینهسازی در

تاثیر هاینه بر راندمان بررسی شود نتای

جدول ( )3آورده شده اس .منحنی همگرایی سه الگوریتم نیا در
شکل ( )4نشان داده شده اس.

اس .همچنی در شکل ( )3منحنی همگرایی مربوب به سه الگوریتم

6

نشان داده شده اس .با توجه به شکل( )3میتوان گف .که الگوریتم

Best Cost

49.8

100
50

49

0

40

50

-50
40

20
30
Iteration

20
30
Iteration

2.45

10

شک ( :)4منحنی همگرایی تابع هدف کاهش هزینه.

10

شک ( :)9منحنی همگرایی تابع هدف افزایش راندمان.

جدول ( :)9نتایج بهینهسازی تابع هدف کاهش هزینه.

SSA

PSO

GA

پارامتر

۵/8۵۵۵

1/1991

1/1911

Bag

۵/8

1/1

1/1

Bag

۵

1

1

l

۵/۵۵۵۵

1/1111

1/1391

l

۵/۵9۵۵۵۵

1/129991

1/121336

lag

۵/۵9۵

1/131

1/129

lag

۵

1

1

Dsi

۵/۵۵۵۵

1/1111

1/1329

Dsi

8

1

1

hss

8/۵۵۵۵

1/1111

1/1166

hss

۵/2

1/2

1/2

bss1

۵/2۵۵۵۵

1/21111

1/21229

bss1

2/۵

2/1

2/1

hrs

8/۵۵۵۵

1/2117

1/6116

hrs

8

1

1

brs1

8/۵۵۵۵۵

1/16172

1/71179

brs1

۵/2۵۵۵۵

1/11721

1/13193

brs 2

جدول ( :)2نتایج بهینهسازی تابع هدف افزایش راندمان.

۵/۵8۵۵

1/1111

1/1142

brs 2

18/96۵8

11/1134

71/9712

راندمان()%

18/9319

11/3912

11/1439

راندمان()%

2414111

2417226

2417697

هاینه(ریال)

2۵9۵8۵7

2171911

2131211

هاینه(ریال)

با توجه به نتای جدول ( ،)2الگوریتم  SSAبیشتری مقدار راندمان
را دارد و ای مقدار راندمان نشاندهنده ای اس .که پارامترهای موتور
القایی به خوبی تعیی شدهاند و جواب الگوریتم  SSAدر حل ای
مسئله بهینهسازی دقیقتر از دو الگوریتم دیگر اس.

در ای

بخ

تابع هدا برای طراحی بهینه کاه

هاینه در نظر

همگرایی باال و دق .در جواب نهایی باالیی دارد با توجه به جوابهای
بهینهسازی الگوریتم  SSAبه ازای هاینه  2131117ریال ،دارای راندمان
 11/3913درید میباشد که ای مقدار نسب .به الگوریتم  PSOو GA

بیشتر اس .البته تاثیر هاینه بر راندمان نقریبا به یورت خطی اس.

 .9.۵طراحی موتور القایی به صورت چندهدفه
با توجه به ای که در ای مقاله دو تابع هدا معرفی شده اند ،برای حیل
ای مسئله ،از روش چندهدفه نیا استفاده شیده اسی .در ایی روش از

] [ DOI: 10.22052/9.2.2

 .2.۵طراحی موتور القایی با هدف کاهش هزینه

همانطور که در شکل ( )4نشان داده شده اس ،.الگوریتم SSA

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.6.7

SSA

PSO

GA

پارامتر

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

-81

150

2.5

Best Cost

200
-80

2.55

GA
PSO
SSA

 SSAدارای سرع .همگرایی باالیی نسب .به دو الگوریتم دیگر اس.
GA
PSO
SSA

x 10

طراحی بهینه موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از الگوریتم...
الگوریتمهای چندهدفه  MOPSO ،NSGA-IIو  MSSAاستفاده شیده
قبلی توابع هدا بهییورت تیکهدفیه بهینیهسیازی

اس .در دو بخ

03

 .6نتیجهگیری

بهینه برای حل مسئله چندهدفه توسط الگوریتمهای بهینهسازی به دس.

استفاده میکنند برخی از ای تکنیکها مبتنی بیر تحلییلهیای تئیوری

آمده اس .در شکل ( ،)1نتیای بهینیهسیازی و جبهیه پیارتو بیرای سیه

هستند ،درحالی که برخی دیگر مبتنی بر تحلیل های تجربی هستند در

الگوریتم نشان داده شیده اسی .عیالوه بیر ایی  ،در شیکل ( )1نتیجیه

ای مقاله ،روشیی جدیید بیرای طراحیی بهینیهی ییک موتیور القیایی

تصمیمگیری فازی برای انتخاب جواب بهینه از بی مجموعه جوابهای

قفسسنجابی ارائه شده اس .در ای روش جدیید ،از الگیوریتمهیای

بهینه نشان داده شده اس .نتای بهینهسازی و انتخاب جواب بهینیه بیه

بهینه سازی چندهدفه فراابتکاری استفاده شیده اسی .بیرای طراحیی

وسیله تصمیم فازی از بی مجموعیه جیوابهیای بهینیه در جیدول ()4

بهینه ،ابتدا مدلی تحلیلی از موتور القایی توسط روابیط ،تشیریح شیده

آورده شده اس .با توجه به نتای بهینهسازی میتوان گف .که الگیوریتم

اس .و سپس برای طراحی بهینیه از روش مبتنیی بیر الگیوریتمهیای

 MSSAبهتری جواب را در حل مسئله بهینهسازی طراحی موتور القایی

فراابتکاری استفاده شده اسی .در ایی مسیئله بهینیهسیازی ،افیاای

شدهاند ،در ای بخ

قفسسنجابی نسب .به سایر الگوریتمها دارد نتای حایل از بهینهسازی

راندمان و کاه

و تعیی بهینه پارامترهای موتور القایی باعث مییشیود کیه بیا توجیه بیه

همچنی اثرات اشباع در دندانهها و یو ها ،محاسبه نفوذ هندسی بیرای

هاینه ،راندمان موتور القایی در حد قابل قبول و باالیی قرار گیرید

هندسه واقعی ،اثر پوسیتی ،و محاسیبه مجیدد تعیداد کیالا و حلقیه

6

انتهایی برای هر تکرار و هر ذره در نظر گرفته شده اس.

x 10

روش پیشنهادی بر روی یک موتور القایی  2/1کیلووات دوقطبیی

2.52
2.5

Fuzzy Best Solution

nd

2.48

]Objective [$

MSSA
MOPSO
NSGA-II

2

2.46
-81.36

هاینهها بهعنوان تابع هدا در نظر گرفته شده اس.

-81.39 -81.38 -81.37
] 1st Objective [%

اعمال شده اس .از مدار معادل استاندارد برای فرآیند بهینیهسیازی و
محاسبه پارامترها استفاده شده اس .در حل ایی مسیئله بهینیهسیازی
چنیدهیدفیه از روشهییای بهیینهسییازی چنیدهیدفییه ،NSGA-II

 MSSA ،MOPSOبا اهیداا کمینیه کیردن هاینیه و بیشیینه کیردن
راندمان استفاده شده اس .همچنی روش تصمیمگیری فازی نیا برای

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

نیا با استفاده از روش پارتو مجموعه جیوابهیای

تولیدکنندگان برای طراحی موتورهای الکتریکیی ،از انیواع تکنییکهیا

انتخاب جواب بهینه از بی مجموعه جوابهای پاراتو در نظیر گرفتیه
شده اس.

القایی.

نشاندهنده کارایی بهتر روشهای فراابتکاری در طراحی بهینیه موتیور
القایی قفسسنجابی بهیورت چندهدفه میباشد با توجه به ای نتای ،

جدول ( :)4نتایج بهینهسازی و انتخاب جواب با تصمیمگیری فازی.
۵/8۵۵۵۵۵

1/199993

1/191161

Bag

۵/۵۵۵۵

1/1111

1/1111

l

۵/۵9۵۵۵۵

1/129311

1/126131

lag

۵

1

1

Dsi

8

1

1

hss

۵/2

1/2

1/2

bss1

8/۵۵۵۵

1/2431

2/1111

hrs

8/۵۵۵۵۵

1/43419

1/11111

brs1

۵/۵8۵۵۵۵

1/111112

1/126111

brs 2

18/9319

11/3196

76/6111

راندمان()%

2۵9۵8۵7

2131714

2411976

هاینه(ریال)

همگرایی باالیی نسب .به سایر روشها اس .با انتخاب جواب بهینیه،
میاان راندمان موتور القایی با توجه به هاینه آن بهیورت مصالحه بی
ای دو ،با روش فازی نشان داد که طراحی بهینه باعث افاای
با در نظر گرفت کاه

هاینهها میشود

راندمان

] [ DOI: 10.22052/9.2.2

MSSA

MOPSO

NAGA-II

پارامتر

الگییوریتم  MSSAدارای مجموعییه جییوابهییای بیشییتر و سییرع.

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.6.7

شک ( :)۵مجموعه جوابهای جبهه پارتو برای طراحی بهینه موتور

نتای بهدس.آمده از بهینهسازی ،به یورت تکهدفه و چندهدفیه

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
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فهرست عالئم
پارامتر

Ph

تلفات ویهه آن ناشی از هیسترزیس

w / kg

Pe

تلفات ویهه آه ناشی از جریان فوکو(اددی)

l

لغاش موتور

p.u

lag
lb
ler
ltw
lb
Lm
Lsl
Lerl
Lssl
Lel
m

گشتاور نامی

تلفات ژول سیمپیچی استاتور

w

بهتری موقعی .کلی

-

جمعی .فرزندان

-

مقاوم .میلهی قفس روتور



شعاع شکاا استاتور،سم .پایی

m

مقاوم .هر فاز استاتور



مقاوم .سیمپیچی انتهایی



مقاوم .حلقهی انتهایی



مقاوم .هر فاز روتور



جمعی .ترکیبی

-

w/ Kg

طول پشتهی هسته

m

طول فایلهی هوایی

m

طول میلهی روتور

m

طول حلقهی پایانی روتور

m

طول سیمپیچ

m

طول حلقهی انتهایی استاتور

m

اندوکتانس مغناطیسکنندگی

H

اندوکتانس نشتی استاتور

H

اندوکتانس نشتی حلقهی انتهایی روتور

H

اندوکتانس نشتی شکاا استاتور

H

اندوکتانس نشتی روتور

H

تعداد فاز

-

تعداد اهداا

-

N .m

M

m

M cu

جرم مس در سیمپیچ استاور

Kg

M al

جرم آلومینیوم در قفس روتور

Kg

Mb

جرم نوار در قفس روتور

Kg

M er

جرم رینگ انتهایی در قفس روتور

Kg

M siy

جرم آه در یوک استاتور

Kg

جرم آه در دندانههای استاتور

Kg
Kg

سطح مقطع حلقهی انتهایی روتور

m

ضخام .پایان حلقه

m

سرع .فعلی ذره

-

M sit

ولتاژ نامی خط

v

M riy

جرم آه در دندانههای روتور

راکتانس شتی استاتور



M ritt

جرم آه در نوک دندان روتور

Kg

X rl

راکتانس شتی روتور



M ritb

جرم آه در بدنه دندان روتور

Kg

Xm

راکتانس مغناطیسکنندگی

Xi

موقعی .ذره

منطقهی متقاطع نوار روتور

2

m
2

سطح مقطع سیم

m
2



Ns

تعداد شکااهای استاتور

-

-

Nr

تعداد شکااهای روتور

-

Z eq


امپدانس معادل



N tc

تعداد دور هر کالا

-

راندمان موتور

%

N

اندازهی جمعی.

-

تعداد دورهرمسیر جریان درهر فاز

-

p

تعداد جف .قطبها

-

pin

توان ورودی

pi
p

تلفات الکترومغناطیسی آه

w
w

تعداد متغیرها

-

pt

تعداد والدها

-

cu

مقاوم .ویهه الکتریکی مس

 al

مقاوم .ویهه الکتریکی آلومینیوم

i

مقاوم .ویهه الکتریکی آه

r

نفوذپایری مخت

هندسهی روتور

H /m

ew

نفوذپایری مخت

هندسهی سیمپیچی انتهایی

H /m

sd

نفوذپایری دیفرانسیلی استاتور

H /m

s

نفوذپایری مخت

هندسهی استاتور

H /m

b

نفوذپایری مخت

هندسهی میلهی روتور

H /m

er

نفوذپایری مخت

هندسهی حلقهی انتهایی

H /m

rd

نفوذپایری دیفرانسیلی روتور

H /m

0

نفوذپایری مغناطیسی خال

H /m

 share
n

اپراتور مقایسه جمعیتی

-



فرکانس زاویهای

 ew

شعاع نیمدایره ی حلقهی پایانی

rad / s
m

pout

توان خروجی

ploss

تلفات توان

Pi

بهتری موقعی .هرذره

.m
.m
.m
w
w

] [ DOI: 10.22052/9.2.2

فایلهی مشترک

-

N tpp

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.6.7

Tn
ter
Sb
Scu
Ser
ter
Vi
Vn
X sl

ضخام .حلقهی انتهایی

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

Psw
Pg
Qt
Rb
rss1
RS
Rew
Rer
Rr
Rt
s

توضیح

واحد

kR

ضریب تصحیح مقاوم .اثر پوستی

-

05

...طراحی بهینه موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از الگوریتم

A

A
A
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A
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T

القای فایلهی هوایی

T

القای یوک استاتور

T

القای دندانههای استاتور

m

بازشدگی شکاا استاور

m

 باال. سم،پهنای شکاا استاتور

m

 پایی. سم،پهنای شکاا استاتور

m

 باال. سم،پهنای شکاا روتور

m

باز شدگی شکاا روتور

m

 پایی. سم،پهنای شکاا روتور

ارتفاع یوک استاتور

m

ارتفاع بازشدگی شکاا استاتور

hsso

$

هاینهی مواد مس خاص

m

ارتفاع شکاا استاور

hss

$

هاینهی مواد آلومینیوم خاص

m

ارتفاع یوک روتور

$

هاینهی مواد آه خاص

m

ارتفاع بازشدگی شکاا روتور

hry
hsy

-

ضریب توان

m

ارتفاع شکاا روتور

hrs

kg

A

جریان مغناطیسکنندگی

Im

kg

A

جریان نامی

In

kg

-

ضریب کارتر

kc

m

قطر داخلی حلقهی انتهایی

-

ضریب سیمپیچی

kw

m

قطر خارجی حلقهی انتهایی

-

ضریب شکل حلقه انتهایی

kew

m

قطر داخلی استاتور

m

قطر داخلی روتور

m

قطر خارجی روتور

Vulta

نیروی مغناطیسکنندگی
فرکانس

Vulta

نیروی مغناطیسکنندگی یوک روتور

Vulta

نیروی مغناطیسکنندگی دندانههای روتور

Vulta

نیروی مغناطیسکنندگی دندانههای استاتور

Vulta

نیروی مغناطیسکنندگی یوک استاتور

m3

جرم ویهه مس

m3

جرم ویهه آلومینیوم

m3

جرم ویهه آه

Pr

Bag
Bsy
Bst
bsso
bss1
bss 2
brs1
bst1
brs 2
ccu
cal
c fe
cos 
d cu
d al
di
Deri
Dero

Dsi
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