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3
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چكیده :امروزه موتورهای جريان مستقيم مغناطيس دايم بدون جاروبک ( )BLDCبه علت دارا بودن مزاياای زياادی نسابت باه
ساير موتورهای مورد استفاده در صنعت ،بيش از پيش مورد توجه قرار گرفتهاند .از اين رو طي ساليان اخير ،طراحي اين موتورها
موضوع بسياری از مطالعات است .در اين مقاله ،به طراحي بهينه يک موتور  BLDCبا استفاده از روش پارتوی مبتني بر الگوريتم
بهينهسازی  SOAپرداخته شده است .در اين روش افزايش همزمان بازده و نسبت گشتاور توليدی باه حجام موتاور ،مبناا قارار
گرفته است .يکي از مهمترين مزيتهای روش پيشنهادی ،انعطافپذيری پاسخ به دست آمده از الگوريتم طراحي است ،باه ايان
معنا که با تعيين درجه اهميت هر کدام از اهداف ميتوان بهترين پاسخ را انتخاب کرد .در پايان ،الگوريتم پيشنهادی برروی نوعي
موتور  BLDCبا ولتاژ  220ولت و توان خروجي  3کيلووات پيادهسازی شده و کارآيي آن بررسي و ارزيابي شده است.
واژههایكلیدی :موتور  ،BLDCبازده ،گشتاور توليدی ،روش پارتو ،الگوريتم بهينهسازی جستجوگر (.)SOA

ميباشد .در اين موتور برای کموتاسيون باه جاروباک نيااز

 -1مقدمه 
با بررسي عملکرد موتورهای مختلفي که امروزه استفاده
ميشوند ميتوان به ايان نتيجاه رسايد کاه موتورهاای DC

مرسوم بازده بااليي دارند .اگار هاه نکتاه منفاي آنهاا نيااز
داشااتن بااه کموتاااتور و جاروبااک و بااالطبا احتيااا بااه
مراقبتهای خاص است .ايان مسالله باعا

پيشانهاد ناوع

خاصي از اين موتورها شده که موسوم باه موتورهاای DC

بدون جاروباک )BLDC( 1اسات .موتاور  ،BLDCموتاور
مغناطيس دايمي 2است که رتور آن از جنس مغناطيس دايام
باوده و ساايم پاايت اساتاتور آن مشااابه موتورهااای معمااولي
تاريخ ارسال مقاله 1391/12/23 :
تاريخ پذيرش مقاله 1394/05/13 :

نيست ،بلکه اين کاار باه وسايله ادوات الکترونيکاي انجاام
ميشاود .ايان موتورهاا مايتوانناد ياک و ياا هناد قطا
داشتهباشند .هنگام کار کردن با ايان موتاور ،ايناورتر نقاش
کموتاتور را بازی ميکند [.]4 -1
از نقطه نظر فني موتور  BLDCدر مقايسه با موتورهای
 DCمعمولي و القايي از مزايای زير برخوردار است:
 سادگي سيستم کنترل و حداقل نياز به سنسور
 عمر طوالني و نياز کم به نگهداری
 مشخصه گشتاور -سرعت مناس
 پاسخ ديناميکي مناس
 بازده باال
 عملکرد بدون نويز

نام نويسنده مسئول  :سيد عباس طاهر

 محدوده سرعت باال

نشاني نويسنده مسئول  :ايران -کاشان -دانشگاه کاشان -دانشاکده

 باال بودن نسبت گشتاور توليدی به حجم موتور

مهندسي برق و کامپيوتر -گروه مهندسي برق-قدرت
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با توجه به ويژگيهای بيان شده ميتوان باه ايان نتيجاه

های نامعلوم نيز باا توجاه باه تاوان ،گشاتاور و ياا

شاخ

رسيد که استفاده از اين موتور در کاربردهايي که نياز به توان

سرعت مورد نياز تعيين ميشوند .شاکلهاای ( )1و ( )2باه

وجود داشته و محدوديت فضا نيز وجاود

سااختار هندساي موتاور  BLDCو شايارهای آن و

و گشتاور مناس

دارد ،منطقي است.

ترتي

شکل ( )3برش يک گام قط

طي ساليان اخير ،کوششهايي برای طراحاي مناسا

و

موتور را نمايش ميدهند .در

شکل ( Rsi ، )1و  Rsoبه ترتي

شعاع داخلي و خارجي

بهينااه موتااور  BLDCانجااام شااده اساات [ .]10 -5بيشااتر

استاتور و  Rriو  Rroبه ترتي

بهينهسازیهای انجام شده در طراحيهاای يااد شاده ،تاک

رتور هستند .با توجه به اين سه شکل ميتوان دريافت که با

هدفه هستند .بهينهسازیهای هناد هدفاه باه کاار رفتاه در

وجود مشخ

های نشاان داده در

طراحي اين موتور نيز از روش وزنگذاری اهاداف در تاابا

اين شکلها ،ساير شاخ

هدف استفاده کردهاند که هگونگي تعيين مقدار عاددی باه

اين معنا که بسياری از اين شاخ

کاربرده شده برای ايان اوزان را توجياه نکارده و در بيشاتر

شعاع داخلاي و خاارجي

بودن تعدادی از شاخ

خواهند شاد .باه

ها نيز مشخ

ها به هم وابستهاند [.]1

با توجه به شکلهای ( )1و ( )2داريم:

اوقات به شکل سعي و خطا و يا سليقهای آنهاا را انتخااب

()1

Rsb  Rso  bi

کردهاند.

()2

Rsi  Rsb  d s  Rro  g

()3

Rri  Rro  l m  bi

در اين مقاله ،از يک تابا دو هدفاه باه منظاور طراحاي
نوعي موتور  BLDCبا اساتفاده از ترکيا

روش پاارتو و

که در معادالت باال  l m ، d s  d1  d 2  d 3پهنای

الگااوريتم بهينااهسااازی  SOAاسااتفاده شااده اساات .نتاااي
شبيه سازی بياانگر کاارآيي مناسا

ايان روش در طراحاي

ماده مغناطيس دايم و  gطول فاصله هوايي است.
با مشخ

موتور است.
در اياان مقالااه ،پااس از مقدمااه ،در بخااش دوم اصااول
طراحااي موتااور  BLDCو معااادالت الزم بااه اياان منظااور
بررسي شدهاند .تابا هدف مورد نظر برای طراحي موتور در

بودن تعداد مغناطيسهای دايم به کاار رفتاه

در موتور (  ،) N mگام قط
حس

در سطح داخلاي اساتاتور بار

راديان به شکل زير محاسبه ميشود:
 p  Rsi p

()4

بخش سوم معرفي شده اسات .در بخاش ههاارم الگاوريتم

2
کاه در ايان رابطااه،
Nm

پارتو 3و الگوريتم بهينه سازی  4 SOAبررسي شدهاناد و در

  p اسات .همچناين ،بااا

بودن تعداد شيارهای استاتور (  ،) N sگام شايار در

بخش پنجم نتااي شابيهساازیهاای آورده شاده اسات .در

مشخ

خاتمه نتيجهگيری کلي در بخش ششم ارايه شده است.

شعاع داخلي رتور با استفاده از رابطه زير به دست ميآيد:
 s  Rsi s

()5

 -2طراحیموتورBLDC

2

  s است.
که در اين رابطه،
Ns
پهنای دنداناه در ساطح اساتاتور باه شاکل رابطاه ()6

در اين قسمت باه طاور خالصاه معاادالت الزم بارای
طراحي موتور  BLDCبررسي شدهاند .معماوال در طراحاي
موتورهای الکتريکي ،تعادادی از شااخ

هاا باا توجاه باه

محاادوديتهااای طراحااي ،از قباال مشااخ

هسااتند.

محاسبه ميشود:
()6

t   s   s
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شكل(:)1ساختارهندسیموتور BLDC
s

t

s


d1
d2

ds
d3

 sb

 tb

 bi

شكل(:)2ساختارشیارهایاستاتورموتور BLDC

stator

g
N

lm

S

rotor
f

m

p
شكل(:)3برشیکگامقطبموتورBLDC
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همچنين ،پهنای انتهای شيار با توجه معادله ( )7محاسبه
ميشود.

sb  R sb   tb

()7
  sdبه شکل:

با تعيين ضري
()8

d  d2
 sd  1
tb

عبارتاست از:
si  (Rsi   sdtb ) s  tb

دو شاااخ هندسااي  biو  tbدر شااکل ( )2بااا
تحليل مدار معادل مغناطيساي موتاور تعياين مايشاوند .باا
بررسي مدار مغناطيسي ميتوان به اين نتيجه رسيد کاه شاار
مغناطيسي عبوری از يوغ استاتور و فاصله هوايي با اساتفاده
g

()10

2

مشخ

bi 

پهنای يوغ استاتور با استفاده از رابطه زير

ميشود.

g

()11

2Bmaxk st L

bi 

تورق و  Lطول محور موتور است .همچنين،

پهنای دندانه از رابطه:
2
bi
N sm

()12



N spp

g
N smBmaxk st L

kp 


k s  1  se
2
  Nm
 se 
Ns

()15
()16
تلفات اهمي کل به شکل:

Pr  N phI 2phR ph

()17

تعريف ميشود ،که  N phو  R phباه ترتيا
فازها و مقاومت اهمي هر کدام از فازهاای موتاور هساتند.
تعاداد

همچنين تلفات هسته به شکل زير در ميآيند:
) Pcl  biVst ( Bmax , f e

که   biهگالي جرمي پشته آهني V st ،حجم استاتور
و )   ( Bmax, feهگالي تلفات هسته ماده تشکيل دهنده
استاتور است .در معادله ( )18حجم استاتور با دقت مناس
از رابطه زير به دست ميآيد:

که در اين رابطه Bmax ،ماکزيمم هگاالي شاار ياوغ،
 k stضري

 k pو  k sباا

) int( N spp

()18

از رابطه ( )10با يکديگر در ارتباط هستند.

به اين ترتي

 k d   cpدر نظر گرفته شاده و ضاراي
استفاده از روابط زير بهدست ميآيند:
()14

بين  15تا  50درصاد ،پهناای شايار در مقابال کفشاک
()9

تعااداد کاال هااادی هااای شاايار اساات .در رابطااه (،)13

tb 

محاسبه ميشود که در اين رابطه N sm ،تعاداد دنداناه
های موتور است.

()19

2
Vst  [  ( Rs20  Rsi
)  N s As ] Lkst

در اين رابطه  Asسطح مقطا شايار اسات .باا در نظار
گرفتن روابط باال ،بازده موتور در سرعت نامي با اساتفاده از
رابطه ( )20محاسبه ميشود.
()20

Tm
.100%
Tm  Pr  Pcl  Ps



که در اين رابطاه  Psتلفاات هرخشاي شاامل تلفاات
لرزش ،اصطحکاک و غيره است.

گشتاور الکتريکي توليدی توسط موتور به شکل:
T  N mk p kd ks Bg LRroN sppnsi

()13

بيان ميشاود .کاه در ايان رابطاه  k d ، k pو  k sباه
ترتي

ضري

توزيا ،گام و مورب شدن هساتند ،همچناين

 N sppتعداد شيارها به ازای هرقط

به ازای هر فاز و n s

 -3تعریففتتففابفهففد مففورداسففتفادهدر
هینهسازی 
ب 
تابا هدف تعريف شده باه منظاور بهيناهساازی موتاور
طراحي شده در اين مقاله ،يک تابا دو هدفه است .نخستين
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هدف ،افزايش نسبت گشتاور توليادی باه حجام موتاور و

ميشود که برای هر کدام از جوابهای مسلله بهينهسازی باا

هدف دوم افزايش بازده موتور طراحي شده در نظار گرفتاه

مربوط به آن نقطه و بارای هار

شده است .به اين ترتي

تابا هدف مورد نظر به شکل زيار

در ميآيد:
()21

تابا هدف

کدام از جواب های مسلله بهينهسازی باا تاابا هادف
مقدار

1

)  f1  ( T / V

objective function : min 
f  1
2




f1

 ،مقدار

f2

f1

f2

،

مربوط به آن نقطه محاسبه مايشاود .پاس از آن،

مقايسهای بين جوابهای مسائل همزمان (نقااط باه دسات
آمااده در صاافحه مختصااات

f1

،

f2

) انجااام ماايگياارد و

تعدادی از جوابها حذف ميشوند .طبق اين روش ،شارط
حااذف شاادن نقطااه  2توسااط نقطااه  1آن اساات کااه

که در آن  Tگشتاور V،حجم و  ηبازده موتور است.

)  f1( 1 )  f1( 2و )  . f 2 ( 1 )  f 2 ( 2در اين صاورت
نقطه  1نسبت به نقطه  2هم برای برآورده کردن  f 1و هام

 -4استفادهازروشپفارتوبفهمنرفورحفل

 f 2مناس تر است .اما همان طور که از شکل نيز مشخ
است نقاط  1و  3همديگر را حذف نميکنند زيارا نقطاه 3

مسائلبهینهسازیچندهدفه 

بسياری از مسايل دنيای واقعي با بهينهساازی هامزماان

تابا  f 2و نقطاه  1تاابا  f 1را بهتار بارآورده مايساازد.
بنابراين ،منحني پارتو ،پاسخهای باقيمانده و حذف نشده را

هند تابا هدف مواجه هستند که اين توابا در بيشتر ماوارد،

نشان ميدهد که بسته به نظر کاربر مبني بار ميازان اهميات

هم واحد نبوده و با يکديگر در تزاحم ميباشند .بهينهساازی

بيشتر هر کدام از توابا ،بهترين پاسخ بين اين نقاط انتخااب

هند هدفه با توابا هدف متضاد ،به جاای رسايدن باه ياک

ميشود .در واقا منحني نشان داده شده در شکل ( )4دساته

جواب منحصر به فرد به ايجاد يک مجموعاه جاواب بهيناه

جوابهای حاصل از روش پارتو است [.]12 -10

منجر ميشود .علت قابل قبول بودن تمامي نقااط مجموعاه
جواب آن است که با در نظر گرفتن همه توابا هدف ،هايت
يااک نماايتواننااد باار ديگااری برتااری داشااته باشااند .اياان
جوابهای بهينه تحت عنوان مجموعه جاواب بهيناه پاارتو
شااناخته ماايشااوند [ .]13 -11در قساامت بعااد اياان روش
بررسي شده است.

-1-4مروریبرروشپارتو 
همانگونه که بياان شاد از ايان روش باه منظاور حال
مسايل بهينهسازی هند هدفه ميتوان استفاده کرد .به منظاور
تشريح کامل اين روش فرض شده است که هدف ،بارآورده
کردن همزمان دو تابا هدف

f1

و

f2

شكل(:)4منحنینمونهپارتو 

است .پاارتو عمال

بهينهسازی را همزمان به شکل جداگانه برای دو تابا هادف

در حل مسلله بهينهسازی مطرح شاده در ايان مقالاه از

انجام ميدهد و در هر مرحله بين جوابهای به دست آماده

روش پارتو استفاده شده است .باه ايان شاکل کاه در ايان

از نتاي دو مسلله بهينهسازی ،مقايسه انجاام داده و تعادادی

مسلله  f 1تابا هدف افزايش نسبت گشتاور نامي به حجام

از جوابهاا را حاذف مايکناد .در ايان شارايط باه تماام

موتور و  f 2تابا هدف افزايش بازده موتور اسات کاه هار
کدام از بهينهسازیها باا اساتفاده از الگاوريتم  SOAکاه در

طبق شکل ( )4تعلق ميگيرد .اين کار به ايان شاکل انجاام

قسمت بعد توضيح داده شده ،انجاام مايگيارد .در نهايات،

جوابهای به دست آمده ،يک نقطاه در صافحه مختصاات،

بهينهسازی موتور  BLDCبا استفاده از روش پارتوی مبتني بر الگوريتم هوشمند SOA
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تعدادی از پاسخها حذف شده و منحني پارتو باقي ميماند.

الگوریتمبهینهسازی SOA

-2-4

ميشوند .در اين صورت:
x
, if R j  0.5

 l j ,best
xk n j ,worst  
x
, else

 k n j ,worst

()23

الگوريتم بهينهسازی جستجوگر ( )SOAيک الگاوريتم

که  R jيک عدد حقيقي تصادفي يکنواخت در باازه [1

جسااتجوی اکتشااافي باار مبنااای جمعياات اساات کااه در آن
عمليات بهينهسازی به عنوان جستجوی يک جواب بهينه باه

و  xk n j ,worst ،]0مربوط به  jامين بعاد  nاماين بادترين
موقعيت در  kامين زير جمعيت و  j ، xl j ,bestاماين بعاد

وسيله يک جمعيت جستجوگر در نظر گرفته ميشاود .ايان

بهتاااارين موقعياااات در  lامااااين زياااار جمعياااات بااااا

الگوريتم روی يک تعداد پاسخ که جمعيت جساتجو نامياده

 n,l ,k  1,2,...,K  1 ,k  lاست .در روش ارايه شده

ميشوند عمل ميکند .اعضای جمعيت جستجو ،جستجوگر

در اين قسمت ،اطالعات خوب به وسايله هار زيرجمعيات

ناميده ميشوند .به منظور به اشتراک گذاشتن اطالعات ،برای

بين زير جمعيت ها مبادلاه ماي شاود ،بناابراين ،گونااگوني

هاار جسااتجوگر يااک همسااايه تعريااف ماايشااود .همااه

جمعيت افزايش مييابد [.]14

جستجوگرها پاسخ هايي در زير جمعيتهای همسايه تولياد
ميکنند .در اين مطالعه ،مسلله بهينهساازی ماورد نظار ياک
مسلله مينيممسازی در نظر گرفته شده است [. ]18 -14

-2-2-4مسیرجستجو 
در الگوريتم  ،SOAمسير جستجوی هر جساتجوگر بار
5

اساس هندين درجهبندی تجربي ( )EGبا مقايسه موقعيات

-1-2-4چگونگیعملكرد SOA
در  ،SOAيک مسير جساتجوی )  d ij ( tو ياک طاول

کنوني و قبلي جستجوگرها و همسايههاای آنهاا مشاخ
ميشود .درجهبندی ميتواند به شکل زير انجام شود:

گام )   ij ( tجداگانه برای هر جستجوگر  iدر هر بعد j

()24

برای هر گام زماني  tمحاسبه ميشود کاه ij ( t )  0 :و
}  dij ( t )  1 . dij ( t )  { 1,0 ,1بااه اياان معناساات کااه

()25

 iامين جستجوگر به سمت مساير مببات محاور مختصاات
روی بعااد  jماايرود dij ( t )  1 .بااه اياان معناساات کااه
جستجوگر به سمت مسير منفي مايرود و  dij ( t )  0باه
اين معناست که جستجوگر در موقعيت قبلي باقي مايماناد.
برای هار جساتجوگر  1  i  s ( iو  sانادازه جمعيات
است) ،موقعيت روی هر بعاد  ) 1  j  D ( jباه شاکل
زير محاسبه مي شود:
()22

) xij ( t  1 )  xij ( t )  ij ( t )dij ( t

به اين علت که هر ياک از زيارجمعياتهاا باه وسايله
اطالعات خودشان جستجو ميکنند ،ممکن است به ساادگي
به نقاط بهينه محلي همگرا شوند .به منظور جلوگيری از اين
شرايط ،موقعيت بادترين جساتجوگرهای  k  1هار زيار
جمعيت با بهترين آنها در هر  k  1زير جمعيت ديگر باا
اسااتفاده از اپراتااور تقاااطا دو جملااهای مربااوط ترکياا




)) d i ,ego( t )  sign ( pi ,best( t )  xi ( t



)) d i ,alt1 ( t )  sign ( g i ,best( t )  xi ( t



)) d i ,ego( t )  sign ( pi ,best( t )  xi ( t

()26



کااه )  d i ,ego ( tمسااير خودپرسااتانه d i ,alt1 ( t ) ،و

)  d i ,alt2 ( tمساايرهای نااوعدوسااتانه هاار جسااتجوگر،



)  g i ,best( t ) ، pi ,best( tو )  li ,best( tباااه ترتيااا ،

بهترين موقعيت قبلاي جساتجوگر ،بهتارين موقعيات قبلاي
همسايهها و بهترين موقعيت کنوني همسايههاستsign(.) .

تاااااابا عالمااااات هااااار بعاااااد باااااردار ورودی و








]  xi ( t )  [ xi1 , xi 2 ,...,xiDموقعيت  iامين جستجوگر
در زمااان  tاساات .در اياان الگااوريتم ،هاار جسااتجوگر i
ميتواند با ارزيابي موقعيتهای اخيرش به صورت زيار باه
يک درجهبندی دست يابد:
()27




)) d i , pro( t )  sign ( xi ( t1 )  xi ( t 2


که در اين رابطاه  t1 ,t 2  t ,t  1,t  2و ) xi ( t1

از )  xi ( t 2بهتر است .هار بعاد مساير جساتجوی  iاماين
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متفاوت از  xbestبوده و  بارای هماه جساتجوگرها در

جستجوگر ،با اعمال قانون نسبي زير انتخاب مي شود:
) (0

rj  p j

) ( 1

 pj

()28

) (0

 r j 1

r j  p j

) (0

 pj

) (0

) ( 1

pj
pj

0 ,
if


d ij   1 , if

 1 , if


که  r jيک عدد تصادفي يکنواخات در باازه [ 1و  ]0و
)}  p(j m ) ( m  { 0 ,1,1درصااااادی از عااااادد  mاز
مجموعه }  { dij ,ego , dij ,alt1 , dij ,alt2 , dij , proروی هر بعاد
 jبااارای هااار ههاااار مساااير تجرباااي اسااات (مااابال
.) p(j m )  ( the number of m ) / 4

جستجوی انسان انتخاب ميشود .در ايان الگاوريتم مقاادير
هدف تمام جستجوگرها به صورت کاهشي مرت

شده و به

 1تا  Sبه عنوان ورودی منطق فاازی در نظار گرفتاه

ميشوند.
برای به دست آوردن طول گام در ابتدا تابا عضويت به
شکل زير محاسبه ميشود:
s  Ii
) (  max   min
s 1

i   max 



که  I iتعداد توالي )  xi ( tبعاد از دساتهبنادی مقاادير
هدف و   maxمقدار درجه عضويت ماکزيمم (مساوی ياا
کمي کوهکتر از يک) هستند .در اين مطالعه تابا عضاويت
زنگولهای

2 / 2 2

 ( x )  e  xدر قسمت کانش منطاق

فازی استفاده ميشود.
شاخ
ميآيد:
()30
شاخ

()31

) ij  RAND( i ,1

()32

)  ij   j  ln( ij

بهكاررفتفه
-3-4روشپارتویمبتنیبرSOA 
بهینهسازیموتورBLDC
در 
فلوهارت روش پيشنهادی به منظور بهينهساازی موتاور
 BLDCدر شکل ( )5آورده شده است .هماانگوناه کاه در
اوليه جستجوگرهاست .هنان هه در قسامت هاای قبال نياز

در الگوريتم  ،SOAسيستم فازی برای شبيهسازی رفتار

()29

در نهايت طول گام از روابط زير به دست ميآيد:

فلوهارت نشان داده شده است ،نخستين گام ،تعيين موقعيت

-3-2-4طولگام 

ترتي

زيرجمعيتهای مشابه يکسان است [. ]14-17

 در تابا عضويت بل از رابطه زير باه دسات


توضيح داده شاد ،موقعيات اولياه جساتجوگرها باه شاکل
تصادفي در محدوده مجاز ،بارای هار کادام از شااخ
مشخ

ميشود .در هر تکرار ،پاسخ های غال

هاا

کاه مقادار

 f 1و  f 2آنها بهينه است برجای ميمانند .بدين ترتيا
پايان ،پاسخ های پارتو به شکل دستهای جواب است کاه در
در

ادامه بيشتر در مورد آن توضيح داده ميشود.

نتایجشبیهسازی 

-5
در اين قسمت نتاي طراحاي بهيناه موتاور  BLDCباا
استفاده از روش پيشنهادی بررسي شده است .موتور طراحي
شده ،سه فاز ،با توان خروجي  3کيلووات و ولتاژ نامي 220
ولت است .تعداد قط های مغناطيسي موتور مورد نظار 12
و تعداد شيارهای استاتور آن برای قرارگرفتن سيمپيتهاا 36
عدد است .به ايان ترتيا

 N sppيعناي تعاداد شايارهای

استاتور به ازای هر فاز به ازای هر قط

برابر ياک خواهاد

بود .بنابراين ،با استفاده از رابطه ( k p  1 ،)14باه دسات
خواهد آمد .ضري  k d   sdباا توجاه باه رابطاه ()8



)   .abs( xbest  xrand

کمابيش حدود  40درصاد در نظار گرفتاه شاده اسات .باا

 به منظور کاهش طول گام با افازايش گاام

اساااتفاده از رواباااط ( )15و ( ،)16مقاااادير   se  0.83و
 k s  0.87بهدست مي آياد .مااده مغنااطيس دايام ماورد


زماني استفاده ميشود تا دقت جستجو افزايش يابدxbest .

و  xrandبهترين جساتجوگر و ياک جساتجوگر تصاادفي

انتخاب شده از زير جمعياتهاای مشاابه هساتندxrand .

استفاده در رتور ،از آلياژهای نئوديوم آهن برن ( )NdfeBدر
نظر گرفته شده و نوع فوالد تشکيلدهناده اساتاتور و رتاور
 M19-24Gاست .هگالي شاار اساتاتور و رتاور حادود 2
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تسال و هگالي شار پسماند ماده مغناطيس دايم  1/3است.

 SOAمورد استفاده ،در جدول ( )1ارايه شده است.
شاخصهایبهكاررفتهدرالگوریتم SOA

جدول(:)1

هایالگوریتمبهینهسازی 


شاخص
-1-5تنریم
در اين مطالعه ،حدود شاخ

مقدار

های موتور بارای تعياين

شرايط اوليه ،بر اساس حجم تقريبي موتور در دست طراحي
تعيين مي شود .در واقا مقدار اوليه شاخ

0.9

S

0.0111

 min

0.97
3

 max

هاا باه صاورت

تصادفي در محدوده  10درصد باالتر و پاايينتار از مقاادير
مذکور در نظر گرفته شاده اسات .شااخ

شاخ

هاای الگاوريتم
) (N=0

K



N=N+1

بهمنروربهینهسازیموتورBLDC

شكل(:)5فلوچارتروشپارتویمبتنیبرSOA

K
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الگ اوريتم پيشاانهادی ،موتااور طراحااي شااده توسااط قابلياات

نتایجبهینهسازی

-2-5بررسی
با اعمال روش بهينه سازی پيشانهادی ،بار تاابا دوهدفاه
تعريف شده در رابطه ( ،)18منحني پارتوی به دست آمده باه

 RMxprtنرمافزار  Maxwellشبيهسازی شاده اسات .شاکل
( )7مشبندی يک قط

موتور مورد نظار را نشاان مايدهاد.

صورت شکل ( )6در ميآيد .همانگونه که در بخاش ههاارم

شکلهای ( )8و ( )9نياز ،باه ترتيا

به آن اشاره شد ،روش پارتو دستهای از جوابها را در اختيار

سرعت و توان خروجي -سرعت موتور را نمايش مايدهناد.

قرار ميدهد .در شکل ( )6دسته پاسخهای بهدست آمده پاس
از اعمال الگوريتم ،نشان داده شده است .دو هدف مورد نظار

منحنايهاای گشاتاور-

همانطور که از نتاي مشاهده ميگردد ،توان توليدی موتور در
سرعت  200دور در دقيقه ،برابر  3کيلووات و گشتاور ايجااد

در اين منحني کاهش همزمان دو تاابا ( f 1افازايش نسابت

شده معادل  145نيوتن -متر اسات .همچناين ،حاداکبر تاوان

گشتاور به حجم موتور) و ( f 2افزايش بازده موتاور) اسات.

توليدی موتور برابر  4/2کيلووات بوده که در سارعتي معاادل

با بررسي دسته پاسخهای شکل ( )6ميتوان هنين گفات کاه
پاسخها هرهه به سمت راست پيش ماي روناد از نقطاه نظار

 480دور در دقيقه و گشتاور حاصله  84نيوتنمتر است.
شاخصهایموتوربهینهشده(نتایجپاسخBدر

جدول(:)2

افزايش بازده موتور مناس تر و هرهه به سامت هاپ پايش

منحنیپارتوشكل )6

ميروند از لحاظ افزايش نسابت گشاتاور توليادی باه حجام

مقدار

شاخ

موتور برتر ميباشند .انتخااب بهتارين جاواب از مياان دساته

12cm

طول محور موتور

L

پاسخ های پارتو به درجه اهميت اهداف موجود در تابا هدف

21 mm

شعاع داخلي رتور

Rri

از نظر کااربر بساتگي دارد .معماوال پاساخهاای روی قاوس

75 mm

شعاع خارجي رتور

Rro

منحني پارتو به عنوان بهترين پاسخها در نظر گرفته ميشود .با

76 mm

شعاع داخلي استاتور

Rsi

114 mm

شعاع خارجي استاتور

Rso

2 mm

طول فاصله هوايي

g

اين توضيح ميتوان پاسخ  Bرا در شکل ( )6به عنوان بهترين
پاسخ در نظر گرفت .البته به علت نزديک بودن شارايط نقااط
 Aو  Cبه نقطه  Bميتوان ايان دو نقطاه را بساته باه درجاه
اهميت هر کدام از توابا  f 1و  f 2باه عناوان پاساخ نهاايي
طراحي ،جايگزين نقطاه  Bکارد .جادول ( )2شااخ

هاای

پيشنهادی موتور توسط الگوريتم را در صورت انتخاب نقطاه
 Bبه عنوان بهترين پاسخ نشان ماي دهاد .باا در نظار گارفتن
شاخ

های اين جادول ،باازده موتاور تقريباا  92درصاد و

نسبت گشتاور توليدی به حجام موتاور تقريباا N .M / m 3

 5180خواهد بود .به منظور بررسي نتاي باه دسات آماده از

0/75 mm

شاخ

شيار

d1

1/25 mm

شاخ

شيار

d2

13/2 mm

شاخ

شيار

d3

6/1 mm

پهنای کفشک

t

4/5 mm

دهانه شيار

s

0/73

m / p

m

5/3 mm

ضخامت مغناطيس دايم

lm
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1.25

1.2
)f2(1/efficiency

1.15

1.1
A
C

2

2.6
-4
x 10

B

1.8

2.2
2.4
)f1(m3/N.M
هایپارتویحاصلازبهینهسازیموتور BLDC


):دستهپاسخ
شكل(6

1.05
1.6



):مشبندییکقطبموتورBLDCطراحیشده 

شكل(7
ANSOFT

Curve Info
Output Torque

200.00

150.00
)(N.m

100.00

50.00

1400.00

1200.00

1000.00

800.00

)n (rpm

600.00

400.00

200.00

شكل(:)8منحنیگشتاور-سرعتموتورBLDCطراحیشده 

0.00

0.00
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-6
 پرداختاهBLDC  به طراحي بهينه موتاور،در اين مقاله
 هدف از بهينهسازی افازايش هامزماان باازده و.شده است
.نسبت گشتاور توليدی به حجم موتور طراحي شاده اسات
يکي از مشکالت مسايل بهينهسازی هندهدفه تعيين ضراي
 به اين منظور در اين مقاله روش.اهداف در تابا هدف است
 اساتفاده شادهSOA پارتوی مبتني بر الگوريتم بهينهساازی
 بر اساس اين روش دساتهای از پاساخهاا باه عناوان.است
کااربر

 به اين ترتيا.خروجي در اختيار کاربر قرار ميگيرد

 يکاي از،ميتواند بسته به درجه اهميت هر کدام از اهاداف
 پاس از تعياين، در بخش شبيهسازی.پاسخها را انتخاب کند
، موتاور طراحاي شاده،بهترين پاسخ از روی منحني پاارتو
 نتااي باه. شبيهسازی شده استMaxwell توسط نرم افزار
دست آمده کارايي روش ياد شاده را در بهيناهساازی نشاان
.ميدهد

مراجف 
[1]
[2]

[3]

[4]

Hanselman, C., Brushless Permanent magnet
motor design, Mc Graw-Hil Publishing, 1994.
Jang, G.H., Yoon, J.W., “The characterization
of magnetic force and torque in a BLDC motor”,
Asia-Pacific Vibration Conference 97, November,
1997.
Jang, G.H., Chang, J.H., “Finite element
analysis of an electromechanical field of a BLDC
motor consideration speed control and mechanical
flexibility”, IEEE transaction on Magnetics, Vol.
38, No. 2, pp. 945-948, 2002.
Krishnan, R., Permanent magnet synchronous

SOA  با استفاده از روش پارتوی مبتني بر الگوريتم هوشمندBLDC بهينهسازی موتور

[15]

[16]

[17]

[18]

66

coordination strategy of SSSC and PSS controllers
in power system using SOA algorithm based on
Pareto method,” Int. Journal of Electrical Power
and Energy Systems, Vol. 67, pp. 462-471, 2015.
Dai, C., Chen, W., Song, Y., Zhu, Y., “Seeker
optimization algorithm for optimal reactive power
dispatch,” IEEE Trans. on Power System, Vol. 24,
No. 3, pp. 1218-1231, 2009.
Dai, C., Chen, W., Song, Y., Zhu, Y., “Seeker
optimization algorithm: a novel stochastic search
algorithm for global numerical optimization,”
Journal of System Engineering and Electronics,
Vol. 21, No. 2, pp. 300-311, 2010.
Dai, C., Chen, W., Cheng, Z., Li, Q., Jiang, Z.,
Jia, J., “Seeker optimization algorithm for global
optimization: A case study on optimal modeling of
proton exchange memberane fuel cell (PEMFC),”
Int. Journal of Electrical Power and Energy
System, Vol. 33, No. 3, pp. 369-376, 2011.
Ketabi, A., Sheibani, M.R., Nosratabadi, S.M.,
“Power quality meters placement using seeker
optimization algorithm for harmonic state
estimation,” Electrical Power and Energy Systems,
Vol. 43, pp. 141-149, 2012.

سها 
زیرنوی 
1.
2.
3.
4.
5.

Brush Less DC Motor
Permanent Magnet
Pareto
Seeker Optimization Algorithm
Empirical Gradients

