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ننو جدیند از

 اینن مقالنه ین. ماشینهای شار متقاطع مغناطیس دائم بهعنوان ماشینهایی با چگالی توان و گشتاور باال شهرت یافتهاند:چکیده

) برای سناتتار پیشننهادی ارائنه1 ابتدا الگوریتم طراحی اولیه (معادله ابعادی.ژنراتورهای مغناطیس دائم شار متقاطع روتور دیسکی را ارائه میدهد
،) ترکیبشنده3LRS( ) کنه بنا روش جسنتجوی تانادفی محلنیNPSO2(  توسط الگوریتم ازدحام ذرات تغییریافتنه،میشود و سپس این الگوریتم
.) ولتاژ داتلی آن حداقل گرددTHD4(  باید چگالی توان و بازده ژنراتور حداکثر و اعوجاج هارمونیکی کل، در فرآیند بهینهسازی.بهینهسازی میشود
 با استفاده از تحلیل الکترومغناطیسی میدان.فرایند بهینهسازی با الگوریتم طراحی اولیه تلفیق و ابعاد و پارامترهای مختلف ژنراتور محاسبه میشود
 درنهایت نتایج حاصل از الگوریتم بهینهشده بنا نتنایج. مشخاات عملکردی ژنراتور بهینهشده بهدست میآید،5توسط روش اجزای محدود سهبعدی
.حاصل از اجزا محدود سهبعدی مقایسه میشود
. روش اجزاء محدود،NPSO  الگوریتم، بهینهسازی، الگوریتم طراحی اولیه،ماشین شار متقاطع مغناطیس دائم
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Abstract: Transverse flux permanent magnet machines are known as machines with high power density and torque. This article
presents a novel transverse flux permanent magnet disk-rotor generator. First, the initial design of the algorithm (sizing equation) for
the proposed structure provide and then by (NPSO) combined with Local Random Search (LRS) method, optimized. In The
optimization process, power density and efficiency should be maximum and total harmonic distortion (THD) of the internal voltage
of the generator is minimized. Optimization process incorporated into the initial design of the algorithm and different dimensions and
parameters of optimization generator is calculated. Electromagnetic field analysis of the optimized generator is subjected through
3D-FEA to obtain the generator’ characteristics. Finally, the results obtained from the optimization algorithm are compared with
those of the 3D- FEM.
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 -1مقدمه
امروزه حوزه بهبود ساتتار ماشینهای الکتریکی زمینه بسیار مناسنبی
برای گسترش و توسعه دارد .ازجمله دالیل این امر میتوان به گسترش
و پیشرفت ادوات الکترونین قندرت و منواد مناسنبتر بنرای سناتت
ماشینها اشاره کرد .مبندلهای الکترونین قندرت کنه بنرای کنتنرل
ماشینها استفاده میشوند امکنان تغذینه موتورهنا را بنا فرکانسهنای
مختلف را فراهم میکنند همچنین استفاده از مواد جدید همانند منواد
مغناطیسی نرم ( )SMC6و مواد مغناطیسی دائم باقابلینت بناال ،امکنان
بهبننود سنناتتاری ماش نینها را فننراهم نمننوده اسننت [ .]6ماش نینهای
مغناطیس دائم بهدلیل ساتتار ساده ،چگالی توان باال ،تن سازی بهتر
و عملکرد بهتر در سرعتباال موردتوجه قرارگرفته اسنت [ .]8در مینان
ماشینهای الکتریکی امروزه ساتتارها با چگالی توان و گشنتاور بناال و
ساتتار فشرده بسنیار موردتوجنه قنرار منیگینرد [ .]8،6ازجملنه اینن
ساتتارهای فشرده میتوان به ماشینهای شار متقاطع مغناطیس دائنم
اشاره نمود .ماشنینهای شنار متقناطع مغنناطیس دائنم ینا بهاتتانار
 TFPM7بهعنوان ماشینهایی با چگنالی تنوان و گشنتاور بناال شنهرت
یافتهاند .در این ماشینها مسیر عبور شار برجهت حرکت روتور و جهت
جریان عمود است [ .]7،9چگالی توان و گشتاور باال با استفاده از تعداد
قطبهای زیاد و بارگذاری الکتریکی باال بهدست میآیند [.]1
تفاوت اصلی ماشینهای شار متقاطع با ماشینهای شار شنعاعی و
شار محوری این است که در ماشینهای شار متقاطع منیتنوان فضنای
سیمپیچی را افزایش داد ،بدون آنکه مسیر عبور شار کاهش پیندا کنند
[.]1
این ماشینها در موتورهای رباتها و کشتیهای الکتریکی و وسایل
تانگی مانند ماشین لباسشویی کاربرد دارنند .از طنر دیگنر بنهدلیل
ساتتار فشرده کاربرد این ژنراتور در گشتاور باال و سرعت پائین همانند
ژنراتور توربینهای بادی و موتور وسایل نقلینه الکتریکنی تنرجیا داده
میشود [.]4-64
جنبه نامطلوب این ماشینها باال بودن شار پراکندگی و پائین بودن
ضریب قدرت ،بنهدلیل تعنداد قطبهنای زیناد ،اسنت [ .]62متأسنفانه
مسیرهای سهبعدی تطوط شار ،مسیرهای پیچیده شار نشتی و اشنبا
قابلتوجننه هسننته بننه مش نکالت طراح نی ای نن ماش نینها میافزایننند
[ .]63،61،3ازجمله مشکالت دیگری که میتوان به آن اشاره نمود باال
بودن گشتاور دنداننه 8اسنت کنه البتنه اینن مشنکل مربنوط بنه تمنام
ماشینهای مغناطیس دائم است [.]89
ازجمله مزایایی که این ماشین را از ماشنینهای معمنولی متمنایز
کرده است ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف -هر فاز موتور کامالً از فازهای دیگر مجزا اسنت ،بننابراین ازلحنا
الکترومغناطیسی هیچگونه تزویجی بین فازها وجود ندارد.
ب -هر سیمپیچی استاتور شامل ی سولنوئید است که توسنط هسنته
مربوط به تود احاطه میشود.
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طراحی بهینهسازی و شبیهسازی ی

...

پ -در این ماشینها معموالً هستههای استاتور در بیرون و داتل روتور
قرار میگیرند و هر دو طر فعاالنه در تولید گشتاور شرکت منیکننند
[.]61،67،68،9
انوا ساتتارهای پایه ماشینهای  TFPMشنار متمرکنز بهصنورت
زیر است:
 -6دوطرفه– دو سیمپیچه
 -8دوطرفه– ت سیمپیچه با هسته  Uشکل
 -9دوطرفه– ت سیمپیچه با هسته  Cشکل
 -7با هسته  Eشکل با روتور استوانهای
 -1قطب چنگالی [.]7
شکل  6نمای کلی ساتتارهای پایه  TFPMرا نمایش میدهد.

الف  -دوطرفه– دو سیمپیچه

ب -دوطرفه– ت

پ -قطب چنگالی

ت -دوطرفه– ت

سیمپیچه با هسته U

شکل

سیمپیچه با هسته C

شکل

ث -با هسته  Eشکل با روتور استوانهای

شکل  :1نمای کلی ساختارهای پایه ]4[ TFPM

طرح پیشنهادی در این مقاله ی ساتتار جدید برای ژنراتورهنای
شار متقاطع روتور دیسکی را ارائه میدهد .طرح کلی اینن ماشنین بنه
همراه معرفی قسمتهای مختلف آن در شکل  8ارائه شده است.
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شکل  :2طرح کلی ماشین  TFPMبا هسته  Eشکل

شاید این سؤال در ذهن تواننده پیش آید که این سناتتار شنبیه
ماشینهای شار محوری است و تفاوت آن با ماشینهای شنار محنوری
چیست؟ در پاسخ بنه اینن سنؤال تانویر ین ماشنین شناری از ننو
 TORUSو بدون شیار با آهنرباهای سطحی شکل  9آمده است.

نمای کلی ی نمونه از
ماشینهای شار محوری

طراحی بهینهسازی و شبیهسازی ی

...

قطبهای ماشین ،هسته  Eشکل وجود دارد کنه در دو طنر دیسن
روتور و روی بدنههای استاتور ثابت میشوند .سیمپیچیهای این طنرح
بهصورت کال های ساده بنه دور بنازوی وسنطی هسنتههای  Eشنکل
پیچیده میشوند .این سیمپیچیها باهم موازی میشوند .باید در هنگام
موازی کردن سیمپیچیهای دو قطب مجاور ،دقت نمود که جهت ولتاژ
القائی در هرکدام از قطبها مخالف قطب کناری است .با اینن سناتتار
متفاوت ،قدرت کلی این ماشین بین قطبها تقسیم میشود .عنالوه بنر
توان تروجی بیشتر ،چنانچه بنرای هرکندام از سنیمپیچیها مشنکلی
پیش آید ،میتوان با تارج نمنودن اینن سنیمپیچی از مندار تروجنی،
ژنراتور با توان کمتر به کار تود ادامه دهد و این امر قابلینت اطمیننان
کلی ماشین را افزایش میدهد .از طر دیگر داشتن سه ردیف آهنربنا
در امتداد شعا دیس روتور تعادل و باالنس بیشتر روتور را در فاصله
هوائی به همراه دارد .ازجمله جنبههای نامطلوب این طرح میتنوان بنه
باال بودن اعوجاج هارمونی کل شنکل منوج ولتناژ ( )THDو افنزایش
تلفات اهمی ماشین اشاره نمود .البته میتوان با ین طراحنی درسنت
این دو مقدار را به حداقل رساند.
روتور دیسکی این ماشین محل قرار گرفتن آهنرباهای دائم است.
نحوه قرارگیری آهنرباهای دائم بر روی دیس روتور بهصورت شکل 7
است.

نمای بخشی از ماشین برای نمایش مسیر عبور شار

شکل  :3یک نمونه ماشین شار محوری []21

مشاهده میشود که در ماشینهای شار محوری ،مسیر شار در
بعضی از موقعیتها با جهت حرکت موازی میشود .ولی در ماشینهای
شار متقاطع و تاوصًا ساتتار مطرحشده در این مقاله همواره مسیر
شار بر مسیر حرکت روتور عمود است.
در این مقاله ابتدا ساتتار کلی این ژنراتور بهصورت مختار
معرفیشده و سپس الگوریتم طراحی اولیه برای طراحی این ژنراتور
ارائه میشود .الگوریتم طراحی اولیه توسط ی ویرایش جدید از
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات جدید ( )NPSOبه همراه ی روش
جستجوی محلی ( )LRSبهینهسازی میشود .بعدازاین فرآیند با
استفاده از الگوریتم طراحی بهینهشده ،ابعاد ژنراتور و مشخاات
عملکردی ژنراتور بهدست میآید .حال بهمنظور تائید عملکرد
بهدستآمده از الگوریتم طراحی بهینهشده ،از روش اجزا محدود
سهبعدی استفاده میشود و درنهایت نتایج الگوریتم با نتایج حاصل از
اجزا محدود باهم مقایسه تواهند شد.

شکل  :4نحوه قرار گرفتن آهنرباهای دائم روی دیسک روتور

دیس روتور باید از مواد عایق مغناطیسی باشد تا نشت شنار بنین
آهنرباها در سطا دیس ناچیز بوده و شار بهراحتی وارد فاصله هنوائی
گردد .بدنه استاتور نقش ثابت نگهداشتن هستههای  Eشکل را بر عهده
دارد .جنس بدنه نیز باید از مواد عایق مغناطیس باشد تا نشت شار بین
قطبهای مجاور به حداقل برسد.
 -1-2معرفی پارامترهای ابعادی ماشین
قبل از معرفی پارامترهای ابعادی طنرح پیشننهادی ،بنرای فهنم بهتنر
مراحل طراحی ،مسیر عبور شنار در هنر ین از قطبهنای ماشنین در
شکل  1نمایش داده میشود.

 -2معرفی مختصر ژنراتور شار متقاطع پیشنهادی
در طرح پیشنهادی روتور از حالت استوانهای تارجشده اسنت .چراکنه
روتور استوانهای باعث بزرگتر شدن اندوکتانس سیمپیچیهای آرمیچر
و کاهش ضریب قدرت ماشین میگردد [ .]88همچنین ،نیروی گریز از
مرکز وارده بر آهنرباهای دائم در ساتتارهای دیسکی بهمراتب کمتر از
ساتتارهای استوانهای تواهد بود .در این طرح به تعداد دو برابر تعنداد

Serial no. 82

شکل  :5مسیر عبور شار در یکقطب از طرح پیشنهادی
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تمامی پارامترهای ابعادی این ماشنین را منیتنوان در نمنایش دو
قسمت زیر از ماشین معرفی نمود:
 -1-1-2هسته  Eشکل
نمای هسته  Eشکل در شکل  1به همنراه پارامترهنای ابعنادی آن بنه
نمایش درآمده است.

طراحی بهینهسازی و شبیهسازی ی

...

 -3الگوریتم طراحی اولیه
در این بخش روند طراحی ساتتار و ابعاد اساسی ماشین شار متقناطع
روتور دیسکی مغناطیس دائم بنا جزئینات الزم ارائنه منیشنود .روابنط
ریاضی بهکاررفته در طراحی نیز توصیف و ینا اثبنات منیشنوند .رونند
محاسبه پارامترهای ابعادی ماشنین شنامل بهدسنت آوردن مشخانات
نامی و محدودیتهای کلی ماشین موردنظر بهشرح زیر است:
 -1-3پارامترهای اصلی طراحی
پارامترهای اصلی طراحی که عبارتاند از مشخانات ننامی ژنراتنور در
جدول  8به همراه مقادیر آن ارائهشده است.

جدول  :2پارامترهای اصلی طراحی
پارامتر

تعریف

مقدار

Ns

سرعت چرتش نامی موتور برحسب دور در دقیقه

8199

Pout W

توان تروجی الکتریکی

799

تعداد فازها

6

شکل  :6نمای هسته  Eشکل به همراه معرفی پارامترهای ابعادی آن




 -2-1-2نمای دیسک روتور
نمای دیس
درآمده است.



روتور به همنراه پارامترهنای آن در شنکل  4بنه نمنایش

m






f Hz 






V out V

فرکانس ولتاژ تروجی ژنراتور

199

ولتاژ تروجی ژنراتوری

19

cos 

ضریب قدرت ژنراتور

p

تعداد قطبهای ماشین

 9/21فوق تحری
87

 -2-3متغیرهای انتخابی

شکل  :7نمای دیسک روتور به همراه معرفی پارامترهای ابعادی آن

در جدول  6پارامترهایی که در شکل  1بهصورت عدد نمایش داده
شدهاند ،آمدهاند .ضخامت دیس روتور که باضخامت آهنربای دائم برابر
است ،با پارامتر

l pm

مشخص میشود.

جدول  :1معرفی ابعاد مشخصشده در شکل 7
3

2

4

1

1

7

9

8

6

شماره

g6

g5

g4

g3

g2

 g1

ξ



α

نشانه

الزم به ذکر اسنت کنه متغیرهنای جندول  6بنهعنوان متغیرهنای
وابسته هستند؛ بهعبارتدیگر چنانچه ابعاد  l p , b p , bu , R inتعینین
گردند ،این متغیرها بهراحتی قابلمحاسبه تواهند بود.
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در مسئله طراحی معموالً مواردی پنیش منیآیند کنه از بنین چنندین
پارامتر طراحی ،باید برتی را بنهعنوان متغیرهنای انتخنابی و مسنتقل
انتخاب کرد .محدوده این متغیرها باید با مالحظات تاصی که معمنوالً
در اثر تجربه بهدست میآیند ،انتخاب شود .در مسئله طراحنی ماشنین
با توجه به اینکه تعداد مجهوالت از معادالت بیشتر اسنت لنذا بایند بنا
توجنه بنه ننو تعرینف مسنئله و محندودیتهای طراحنی ،تعندادی از
پارامترهای طراحی بهعنوان متغیرهای انتخابی ،انتخاب شوند.
متغیرهای انتخابی را میتوان به دودسته زیر تقسیم نمود:
دسته اول متغیرهای انتخابی که دارای مقندار ثابنت هسنتند .اینن
متغیرها متغیرهای ثابت نامیده منیشنوند .اینن متغیرهنا در جندول 9
ذکرشده است.
دسته دوم :این دسته از متغیرها دارای مقادیر از پیش تعیینشنده
نیستند .برای انتخاب دقینق اینن متغیرهنا ،منیتنوان از الگوریتمهنای
بهینهسنازی اسنتفاده نمننود .متغیرهنای انتخننابی دسنته دوم بننهعنوان
متغیرهای تامیم برای الگوریتم بهینهسازی بهکاربرده میشنود .رونند
کار در قسمتها ی بعد توضیا داده تواهد شد .متغیرهنای تانمیم در
جدول  7آمده است.
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ضریب نفوذپذیری مغناطیسنی آهنربنای دائنم (  ) µ pmرا منیتنوان از

جدول  :3متغیرهای انتخابی دسته اول (متغیرهای ثابت)
پارامتر

تعریف

مقدار

ki

ضریب شکل موج جریان

6/767

kp

ضریب شکل موج توان

0

ضریب نفوذپذیری نسبی مغناطیسی تأل

π7×4-69

r

ضریب نفوذپذیری نسبی هستههای  Eو  Iشکل

9999

 rpm

ضریب نفوذپذیری آهنرباهای دائم

6/91

k le

ضریب نشت شار در فاصله هوائی

6/61

Br T 

چگالی شار پسماند آهنربای دائم

6/62

 A
 m 

cos 

شکل  2محاسبه نمود .درواقع میتوان گفت که  µ pmهمان شنیبتط
9 /1

212999
Hc

 

ρ cu Ω.m

 A 
 mm 2 

شدت میدان مغناطیسزدای آهنربای دائم
مقاومت مخاوص مس در دمای  49درجه سانتیگراد

طراحی بهینهسازی و شبیهسازی ی

...

8/9918×2-69

در شکل  2است .بر این اساس ،ضریب نفوذپذیری مغناطیسی آهنربای
دائم (  ) µ pmو ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نسنبی آن (  ) µrpmبنه
ترتیب بهصورت روابط ( )6و ( )8تعریف میشوند [.]89

Br

  rpm  0

()6

Br

()8



Hc

 pm
0

0H c

 pm 

 rpm 

بر اساس روابط فوق ،میتوان آهنربای دائنم را بهصنورت مندار معنادل
تونن مغناطیسی شکل  3معادلسازی کرد.

7
J

چگالی جریان

جدول  :4متغیرهای انتخابی دسته دوم متغیرهای تصمیم الگوریتم
بهینهسازی
پارامتر

تعریف

Np

تعداد دور
b
نسبت  pبه

kl

شکل  :9مدار معادل تونن مغناطیسی آهنربای دائم برحسب

lp

ku

نسبت فاصله بین بازوی کناری و وسطی هسته  Eشکل به مجمو طول
فاصلههای هوائی دو طر دیس روتور و ضخامت آهنربای دائم

پارامترهای آن []23

B g T 

چگالی شار متوسط در فاصله هوائی

g  mm

در شکل  3پارامترهای  B uو  R pmبه ترتیب معنر بارگنذاری وین ه

فاصله هوائی

مغناطیس (چگالی شار متوسط در فاصله هوایی) و رلوکتنانس داتلنی
آهنربای دائم است .رلوکتانس داتلنی آهنربنای دائنم توسنط رابطنه 9
محاسبه میشود.

 -3-3پارامترهای محاسباتی
در این قسمت با استفاده از پارامترهنای اصنلی ،متغیرهنای انتخنابی و
روابط ارائهشده در بخشهای آتی ،ابعاد ژنراتور محاسبه میشود.

()9

 -1-3-3محاسبه ضخامت آهنربای دائم

در رابطه  9پارامتر

برای محاسبه ضخامت آهنربنای دائنم از مندار معنادل مغناطیسنی در
لحظهای که آهنرباهای دائم دقیقًا روبروی هسته  Eشنکل قنرار دارنند،
استفاده میشود .منحنی نحوه تغییرات چگالی شار روی سنطا آهنربنا
برحسب شدت میدان آهنربای دائم در شکل  2رسم شده است.

پارامترها قبالً معرفیشدهاند .با توجه به مندار معنادل آهنربنای دائنم و
مدار معنادل مغناطیسنی ماشنین میتنوان رابطنه  7را بنرای محاسنبه
ضخامت آهنربای دائم استخراج کرد.
()7

l pm



 0  rpm A pm
A pm

l pm



 pm A pm

H c l pm
B r A pm

R pm 

سنطا مقطنع آهنربنای دائنم اسنت و بقینه

2  Bg  Br  g

  0



Hc  Br  B g

l pm 

 -2-3-3محاسبه جریان مؤثر مربوط به هر قطب ماشین
جریان مؤثر هر قطب را میتوان طبق رابطنه تنوان بهصنورت رابطنه 1
محاسبه کرد.
شکل  :8منحنی تغییرات چگالی شار برحسب شدت میدان آهنربای
دائم []23

Serial no. 82

()1

Pout
2 pV out cos 

= I rmsp
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 -3-3-3محاسبه دامنه مؤلفه اصلی ولتاژ القاشده در هر دور
سیمپیچی طرح پیشنهادی
با توجه به تغییرات ضرایب  k lو  k uمیتوان شش حالت زیر را بنرای
زوایای ارائهشده در شکل  4متاور گردید (رابطه .)1

() 1

 (1)     g 5   g 3   g 1 
(2)         

g5
g3
g1
 ( g 5   ) / 2  

(3)   g 5   g 3     g 1


(4)   g 5   g 3   g 1   



(5)     g 1 
 ( g 5   ) / 2  

(6)   g 1   



...

مرحله سوم :در این مرحله با استفاده از سری فوریه دامنه مؤلفه اصنلی
ولتاژ داتلی ژنراتنور مربنوط بنه هنر دور سنیمپیچی طبنق رابطنه 66
محاسبه میشود.

e  1  cos(( p   ) / 2))  


1
g1
e

((cos
p   ) / 2))  cos(( p  
) / 2))   


2
g
1
g
3
()66

 e 3   cos(( p   g 3 ) / 2))  cos(( p   g 5 ) / 2))   
e   cos(( p  
) / 2)) 


4
g5


4





11maxp

E

 -4-3-3محاسبه  THDولتاژ داخلی
در قسمت  9-9-9مؤلفه اصلی ولتاژ محاسبه گردید .میتوان با استفاده
از سری فوریه شکل موج ولتاژ داتلی ،مؤلفنههای مرتبنههای بناالتر را
بهدست آورد .برای بهدسنت آوردن  THDولتناژ از رابطنه  68اسنتفاده
میشود.


مراحل بهدست آوردن دامنه مؤلفه اصنلی ولتناژ بنرای حالنت اول
بهعنوان نمونه بهصورت زیر میتواند تشریا گردد:
مرحله اول :در این مرحله شار دورزننده هر دور سنیمپیچی هنر قطنب
توسط آهنرباهای دائم در موقعیتهای مختلف روتور (موقعیتهای زیر)
محاسبه میشود:
الف -موقعیت اول :تمامی سطا آهنرباها مقابنل هسنته  Eشنکل قنرار
گیرد( .شار ) 1
ب-موقعیت دوم :جابهجایی روتور بهاندازه   g 1نسبت به موقعینت اول.
(شار )  2
پ -موقعیت سوم جابهجایی روتور بهانندازه   g 3نسنبت بنه موقعینت
اول( .شار ) 3
ت-موقعیت چهارم :جابهجایی روتور بهاندازه   g 5نسبت بنه موقعینت
اول( .شار )  4
ث -موقعیت پنجم :جابهجایی روتور بهاندازه  ( g 5   ) / 2نسبت به

2
1 n max p

E
n 2

()68

THD 

E 11max p

در رابطننه  E 1n max p 68دامنننه مؤلفننه  nام ولتنناژ داتلننی هننر دور
سیمپیچی است.
 -5-3-3ارائه معادله خروجی طرح پیشنهادی
توان تروجی هر ماشنین الکتریکنی بنا صنر نظر کنردن از راکتنانس
سنکرون و مقاومت سیمپیچی میتواند با استفاده از رابطه  69محاسبه
شود [.]87
()69
در رابطه ،69

Pout = m 2 pk i k p E1maxp I rmsp

E1maxp

مقدار حداکثر مؤلفه اصلی ولتاژ داتلنی اسنت.

وجود  2pدر رابطه  69به این دلیل اسنت کنه در اینن ماشنین تعنداد
سیمپیچیها دو برابر تعداد قطبهای ماشین است.

موقعیت اول .شار ( ( 5

 -6-3-3بارگذاری الکتریکی

مرحله دوم :در این مرحله ،ولتاژهای القنائی در هنر دور سنیمپیچی بنا
توجه به موقعیت روتنور توسنط مشنتقگیری از نمنودار شنار محاسنبه
میشوند (روابط  4تا .)69

بارگذاری الکتریکی وی ه یا همان چگالی آمپنر هنادی در واحند طنول
محیطی با افزایش توان و جریان نامی ماشین افزایش مییابد .از سنوی
دیگر ،برای ی ماشین الکتریکی بنا تنوان ننامی ،جرینان و تعنداد دور

()4
()2
()3
()69

Serial no. 82





4 f  1   2
p  g1












4 f   2  3



p  g 3  g1



4 f  3   4



p  g 5  g 3



4 f   4  5





p    g 5

e1 

e2 

e3 

e4 

سنیمپیچی مشنخص ،انتخنناب مقندار بزرگتننر بنرای ( Aeبارگننذاری
الکتریکی) به معنی طراحی ماشین با قطر تارجی کوچن تر اسنت .بنا
کاهش قطر تارجی ماشین ،ضنخامت ینا طنول محنوری سنیمپیچی و
بننابراین رلوکتنانس مسننیر شنار در آن افزایشیافتننه و طنول محننوری
مغناطیسهای دائم موردنیاز برای تولید شار الزم افزایش مییابد .عالوه
بر این ،بارگذاری الکتریکی بزرگتر به معنی تلفات اهمی بیشتر و نیناز
به سیستم تن ساز قویتر است [.]81،81
بارگذاری الکتریکی ماشین شار متقاطع روتنور دیسنکی منیتوانند
توسط رابطه  67محاسبه شود.
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N p I rmsp

()67

l p3

Ae 

 -7-3-3محاسبه راکتانس سنکرون مربوط به هر دور
سیمپیچی (راکتانس سنکرون اولیه سیمپیچی)
برای محاسبه راکتانس اولیه سنکرون مراحل زیر را میتوان طی کرد:
مرحله اول :در مرحله اول باید رلوکتانس دیدهشده از دو سر سیمپیچی
را بهدست آورد .برای این کار از مدار معنادل مغناطیسنی دادهشنده در
شکل  69استفاده میشود .رلوکتانس دیدهشده از دو سر سیمپیچی بنا
عالمت (  ) R tنمایش داده میشود.

طراحی بهینهسازی و شبیهسازی ی

()86

l pm
2  rpm  0 l p b p

...

R pm 2 

مرحله دوم :در این مرحلنه بنا اسنتفاده از رلوکتنانس بهدسنتآمده در
حالت قبل ،اندوکتانس اولینه سنیمپیچ و راکتنانس اولینه سننکرون بنا
استفاده از روابط  88و  89محاسبه میشوند.
1

()88

Rt

()89

Lt 1 

X s 1  2 fLt 1

 -8-3-3محاسبه قطر سیم و مقاومت هر دور از سیمپیچ
( ) R a1
برای تعیین قطر سیم ،ابتدا با توجه به چگالی جریان هادیهای مسنی،
سطا مقطع سیم طبق رابطه  87محاسبه میشود.
I rmsp

()87

J

= Acuw

حال اگر سطا مقطع هادیها دایرهای شکل در نظر گرفته شنود ،قطنر
سیم طبق رابطه  81محاسبه تواهد شد.
Acuw

()81



Dw = 2

 -9-3-3محاسبه مقاومت هر دور سیمپیچ
برای محاسبه مقاومت سیمپیچ از مقاومت مخاوص مس و تعنداد دور
اولیه سیمپیچ استفاده میشود (رابطه .)81
شکل  :11مدار معادل مغناطیسی مربوط به سیمپیچی هر قطب

مقادیر هر ی از رلوکتانسهای مشخصشده در شکل  69طبق روابنط
 61تا  86قابلمحاسبه است.
l p 3  2 l p  bu

()61

 0  rfe l p b p
0.5l p  l p 3

()61

2  0  rfe l p b p

k le  0 l p b p
g

()62

()89

Serial no. 82

2 k le  0 l p b p

bu
)b p

pm

k le 0 ( l p 3  2 g  l
l pm

 rpm  0 l p b p

 -11-3-3محاسبه زاویه قدرت ماشین ( )δدر بار کامل
شکل  66دیاگرام برداری ولتاژی ژنراتور را در حالت تغذیه بنار پسفناز
نمایش میدهد.

R fe 21 

g

()64

()63

R fe 11 

()81

 2l p + 2b p 

R a1 = 1.65 cu

Rg1 

شکل  :11دیاگرام برداری ولتاژی ژنراتور
Rg 2 

R g 12 

R pm 1 

زاویه قدرت ماشین را میتوان با استفاده از دیاگرام بنرداری
ولتاژی ماشین بهصورت رابطه  84محاسبه کرد.

()84

 X s I rmsp cos  - R a I rmsp sin 


 V out + X s I rmsp sin + R a I rmsp cos  

-1

 = tan
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...

 -11-3-3محاسبه چگالی حجمی ژنراتور ( ) Den

 -5روند بهینهسازی و تلفیق آن با روابط طراحی

برای محاسبه چگالی حجمی ژنراتور از رابطه  82استفاده میشود.

بهبود عملکرد ماشینهای الکتریکی ،با استفاده از بهبود طراحنی آنهنا
همواره موردتوجنه مهندسنین بنوده اسنت .در اینن زمیننه ،روشهنای
الگوریتمهای بهینهسازی و شبکههای عانبی در طراحنی ماشنینهای
الکتریکی استفادهشدهاند [.]84
در این مقاله بنرای بهینهسنازی از ین وینرایش جدیند الگنوریتم
بهینهسازی ذرات ( )NPSOترکیبی با روش جستجوی تاادفی محلنی
( )LRSاستفاده میشود .در ادامه از این الگوریتم ترکیبی بانام الگوریتم
 NPSO-LRSاستفاده میشود.
اساس کار  PSOکالسی بر این اصل استوار است که در هرلحظه،
هر ذره مکان تود را در فضای جستجو با توجه به بهترین مکانی که در
کل همسایگیاش وجود دارد ،تنظیم میکند.
هر ذره برای رسیدن به بهترین جواب موقعیت تود را طبق رابطنه
 99تغییر میدهد.

Pout

() 82

V Gen

Den 

در رابطه  Pout 82توان تروجی ژنراتور و  V Genحجم مواد بهکاررفتنه
در ژنراتور است.
 -12-3-3محاسبه بازده ژنراتور ( )
بازده ژنراتور از رابطه  83محاسبه میشود.

Pout
Pout  Pcun  Pfe

()83



که در رابطه  Pfe ،83تلفات آهنی و  Pcunتلفات مسی نامی است.

 -4مراحل گامبهگام طراحی ژنراتور شار متقاطع روتور

m 1
i

 x v
m
i

m 1
i

دیسکی

()99

تا اینجا در مورد پارامترها و متغیرهای گوناگونی که در طراحی ژنراتنور
وجود داشت ،صحبت شد .در این قسمت و قبل از فرآیند بهینهسنازی،
مراحل گامبهگام طراحی ژنراتور بهطور اجمالی بیان میشود:
مرحله اول :به متغیرهای انتخابی چه دسته اول و چنه دسنته دوم

کننه در رابطننه ،99
 xموقعیننت ذره  iام در تکننرار  m+1امx ،
موقعیت ذره  iام در تکرار  mام و سنرعت ذره  iام در تکنرار  m+1ام از
رابطه  96بهدست میآید.

مقادیر اولیه داده میشود و ی

مقدار اولیه به  l pداده میشود.

m 1
i

پارامترهای

p3

a

 b p،b،r،l،E،lتعیین میشوند.
u in pm

مرحله سوم :با توجه به چگالی جریان و جریان تروجی ننامی هنر
سیمپیچ سطا مقطع سیمپیچ تعیین میشود .حال با استفاده از روابنط
ارائهشده مقاومت سیمپیچ محاسبه میگردد (  .) R aهمچنین راکتانس
سنکرون نیز با استفاده از روابط ارائهشده محاسبه میشود ( .) X s
مرحله چهارم :با توجه به مراحل دوم و سوم و نمودار برداری ولتاژ
ژنراتور سنکرون مقدار اندازه جریان محاسنبه منیگنردد .چنون انندازه
جریان محاسبه میشود  ،بنابراین نباید این اندازه دارای مقدار موهنومی
باشد .لذا اگر چنانچه این مقدار جریان دارای قسنمت موهنومی باشند،

m
i

v im 1  w v im

) c1r1  (Pbest i  x im

()96

) c 2 r2  (Gbest  x im

مرحله دوم :با توجه به متغیرهای انتخابی ،مقندار  ، l pپارامترهنای
اصننننلی ژنراتننننور (مقننننادیر نننننامی) و پارامترهننننای محاسننننباتی،

که در رابطنه  w ،96ضنریب اینرسنی c1 ،و  c 2بنه ترتینب ضنرایب
یادگیری شخای و جمعی r1 ،و  r2اعدادی تاادفی در بازه بین  9تا
 6است Pbest ،بهترین موقعیتی را کنه تناکنون ذره بنه آن رسنیده و
 : Gbestبهترین موقعیتی که کل ذرات تجربه کردهاند ،است [.]82
در الگوریتم  NPSOسرعت ذرات در هر تکرار بر اسناس دو عامنل
بهروز میشود  -6تجربه توب :این بخش دقیقًا همان بخش مربوط بنه
 PSOکالسی است .بخش دوم :تجربه بد :این تجربه بد به ذرات کم
میکند تا بدترین موقعیت تود را به تاطر داشته باشند و دوباره به این
نقطه برنگردند .با توجه به بحث فنوق سنرعت ذره در تکنرار  m+1ام از
رابطه  98بهدست میآید.
i

v im 1  w v im

میتوان به این نتیجه رسید کنه مقندار اولینه  l pرا بایند افنزایش داد.
چراکه این ابعاد ژنراتور نمیتواند این توان نامی را بهدست دهد .بعند از
افزایش مقدار  l pمراحل دوم تا چهارم مجددًا بایند انجنام شنود .اگنر

x

()98

) c1r1  (Pbest i  x
m
i

) c 2 r2  (Gbest  x im
) c 3 r3  (x im  Pworst i

چنانچه مقدار این جریان فقط دارای مقدار حقیقی باشد ،آنگاه با توجه
به ولتاژ تروجی و ضریب قدرت ،مقدار توان تروجی محاسبه میگردد.
این توان با مقدار توان نامی مقایسه میگردد .اگنر تنوان محاسنباتی از

که در رابطه  Pworst i ،98بدترین موقعیتی است کنه تابنهحال هنر

توان نامی کمتر باشد باید  l pافنزایش یابند و مراحنل دوم تنا چهنارم

ذره تجربنه کننرده اسنت و  c 3ضننریب شنتاب ذره بننه سنمت بنندترین

مجددًا تکرار گردد .در غیر اینصورت فرآیند طراحی به پایان میرسد.

موقعیت تود و  r3ی

Serial no. 82

عدد تاادفی بین  9تا  6است .با انتخناب اینن
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سرعت برای ذرات در هر تکرار ی مسیر وی ه برای رسیدن به بهتنرین
موقعیت با امیدواری بیشتر ایجاد میگردد.
الگوریتمهننای هیوریسننتی همانننند ژنتینن  PSO ،در فضنناهای
کوچ بهتوبی عمل میکنند ،ولی در فضاهای بنزرگ دارای عملکنرد
توبی نیستند .بهتانوص در فضناهای پیچینده احتمنال اینکنه اینن
الگوریتمها نقاط بهینه محلی را ارائه دهند ،زیاد است .در الگوریتمهنای
هیوریستی باید بین دو موضو زیر تعادل ایجاد کنرد -6 :جسنتجوی
کل فضای مسئله برای یافتن موقعیتهای امیدوارکننده -8 .جلنوگیری
از به دام افتادن در نقاط بهینه محلی .باید دقت داشت که انجام این دو
موضو در ی الگوریتم بهینهسازی بهتنهایی کار بسیار مشکلی اسنت.
برای غلبه بنر اینن مشنکالت از ین سنری از روشهنای ترکیبنی بنا
الگوریتمهننای هیوریسننتی همانننند روش جسننتجوی محل نی ()LRS
استفاده میشود.
مراحل روش  LRSدر زیر شرح داده میشود:
نقاط اولیه جستجو در الگوریتم  NPSOبا  Y 1و مقندار تنابع هند در

طراحی بهینهسازی و شبیهسازی ی
m 1
m
m 1
m 1
Fbest
 Fbest
 Fopt  Fbest
,Y opt  Y best

()91

m 1
m
m
m
Fbest
 Fbest
 Fopt  Fbest
,Y opt  Y best

()91

که در رابطه   ،91پارامتر کاهش تعریف میشود.
مرحله پنجم :اگر تعداد تکرارها به حداکثر تکرارها نرسنیده باشند،
ی واحد به  mاضافهشده و مراحل دوم تا پنجم مجددًا تکرار میشنود
و اگر تعداد تکرارها به حداکثر تکرارها رسیده باشد ،بردارهای  Y optو
 Foptعنوان نتایج بهینهسازی ارائه میگردد [.]83
در بهینهسازی ساتتار ارائهشده
 )V armaxدر جدول  1آمده است.
جدول  :5محدوده متغیرهای تصمیم (ورودی) به الگوریتم ترکیبی
NPSO-LRS

6

Varmin  (Y 1 Varmin )  

kl

min

Y

8

Np

Varmax  (Varmax Y 1 )  

max

Y

3

ku

R Y

9

مرحله اول :محدوده جستجوی اولیه در اطنرا
طریقه زیر معین میگردد:

min

کننه در رابطننه ،99

min

1

Y

 Yاز رابطنه 99

max

1

 Yمرزهننای پننائین و بنناال ناحیننه

7

جستجوی محلی هستند  .پارامتر ناحینه محلنی نامینده منیشنود.

 Varminو  Varmaxحدود باال و پنائین متغیرهنای تانمیم هسنتند.
مقدار  R 1محدوده جستجوی محلی اولینه اسنت .شنمارنده

تکنرار m

1
( Y bestبهترین نقطه جستجو در ابتندای روش
برابر  6فرض میگردد.

 )LRSو ( Y optنقطننه جسننتجوی بهینننه) برابننر بننا مقنندار  Y 1قننرار
میگیرند.
مرحله دوم :نقاط جستجوی محلی که تعداد آنها برابر  N Lاست،
با استفاده از رابطه  97بهدست میآید.
m
Y nm 1 Y best
( R m  r (N Var ,1), n  1, 2,...., N L )97
که در رابطنه  r (N Var ,1) 97ین بنردار سنتونی اسنت کنه اعنداد
تاادفی بین  -6تا  6تولید میکند .باید دقت نمود کنه  N Varتعنداد

متغیرهای تانمیم اسنت .اگنر هرکندام از نقناط جسنتجوی محلنی از
محدودیتهای تعیینشده در مرحله اول تارج شوند ،آنگاه اینن نقناط
محدود به مرزها میشوند.
مرحله سوم :برای هرکدام از نقناط جسنتجوی محلنی تنابع هند
محاسبه میگردد .آنگاه کمترین مقدار تابع هد در این نقاط در متغیر
m 1
m 1
 Fbestقرار میگیرد .نقاط متناظر با این تنابع هند نینز در
Y best

قرار میگیرد .نقطه بهینه بهصورت رابطه  91بهروز میگردد:

Serial no. 82

در این مقاله ،از الگنوریتم NPSO-

 LSRاستفادهشننده اسننت .محنندوده متغیرهننای تاننمیم (  V arminو

ردیف

Yو

If

) R m 1  R m 1  (1  

پارامتر

max

If

مرحله چهارم :محدوده جستجو بهصورت رابطه  91کاهش مییابد.

این نقطه با  Fbest 1نمایش داده میشود.

()99

...

حد پائین

حد
باال

6

1

699

199

6

1

9/1

B g T 
g  mm

6

9/3
9

تابع هدفی که در این طراحی قرار است ،حنداقل گنردد ،بهصنورت
رابطه  94است.
w2

()94



w1



Cos tFunction  THD 

Den

که در رابطه  THD ،73ضریب اعوجاج هارمونیکی کل ولتاژ خروجی،
 Denچگالی حجمی ژنراتور و  بازده ژنراتور است .مقدار ضرایب
وزنی  w 1و  w 2به ترتیب  73333و  3/30است .این ضرایب برای
هم ارزش شدن دو تابع

1
Den

و

1



با تابع  THDاستفاده میشوند.

با انتخاب این مقادیر برای این ضرایب وزنی ،هر سه تابع هدف
1

،

1

 Den

و  THDدر محدوده بین  3/30تا  3/30قرار میگیرند.
ترکیبنی NPSO-

تمامی پارامترهای مربوط به تنظیمات الگنوریتم
 LRSدر جدول  1ارائهشده است.
باید توجه داشت که در هر تکنرار الگنوریتم ترکیبنی NPSO-LRS
باید با توجه به متغیرهای تامیم ،متغیرهای ثابت ،پارامترهای اصلی و
روابط طراحی ،ابعاد و پارامترهای ژنراتور بهطور کامل محاسبه شود.
روند تلفیقی طراحی و بهینهسازی در نمودار شکل  68آمده است.
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جدول  :6پارامترهای مربوط به تنظیمات PSO
ردیف

تعریف

پارامتر

مقدار

6

تعداد جمعیت اولیه

N pop

899

8

تعداد متغیرهای تامیم

NVar

1

9

تعداد نقاط جستجوی محلی

NL

7

تعداد حداکثر تکرار

Max it

1

ضریب یادگیری شخای

C1

8/91

1

ضریب یادگیری جمعی

C2

8/91

4

ضریب شتاب ذره به سمت بدترین موقعیت تود

C3

9/7

2

ضریب اینرسی

w

6

3
69

پارامتر ناحیه محلی

بعد از اجراهای مکرر این فرآینند تلفیقنی مقنادیر جندول  4بنرای
متغیرهای تامیم بهدست آمد.
جدول  :7نتایج بهدستآمده از الگوریتم PSO

99
699

پارامتر کاهش

طراحی بهینهسازی و شبیهسازی ی



9/91



9/9

...

ردیف

پارامتر

6

kl

8

Np

9

ku

7

B g T 

1

g  mm

مقدار
9
199
8
9/42
1

همچنین بعد از اعمال متغیرهای تانمیم جندول  4بنه الگنوریتم
طراحی ،ابعاد و پارامترهای جدول  2محاسبه گردید.

شروع

جدول  :8ابعاد و پارامترهای محاسباتی ماشین

مقدار دادن اولیه به متغیرهای تصمیم و قرار

ردیف

دادن مقدار  1بهجای شمارنده تکرار ()m

تعریف

پارامتر
R

71/8

R

21

9

ضخامت محوری آهنرباهای دائم

] l pm [ mm

7/7

بهروز کردن Gbest ، Pbest i ، v i ، x i

7

طول دو بازوی کناری هسته  Eشکل

] l p [ mm

9/1

و Pworst i

1

ضخامت هسته  Eشکل

] b [ mm
p

69/1

اجرای فرآیند طراحی
m

m

m 1

m 1

 Y bestو

افزایش  mبه اندازه یک واحد

بله

آیا  Gbestاز
m 1
Fbest

8

شعا تارجی دیس

روتور

] [ mm

1

اجرای فرآیند  LRSو
محاسبه  Fbestو

6

شعا داتلی دیس

روتور

] [ mm

مقدار

بهتر است؟

فاصله بین بازوی کنار و بازوی وسط هسته E

شکل

4

تعداد دور سیمپیچی

2

مقدار مؤثر مؤلفه اول ولتاژ داتلی

in

out

] b [ mm
u

68/4

Np

199

Ef

13/8

3

مقاومت سیمپیچ

]R [
a

69/9

69

راکتانس سنکرون

][

66

زاویه قدرت ماشین

] [v

s

X

] [

11/8
1/24

خیر
مقدار

m 1
m 1
 Y bestبا
 Fbestبا  Gbestو

 -6تأیید صحت الگوریتم طراحی بهینهشده به کمک

m

،xi

تحلیل اجزاء محدود

جایگزین میشوند.

آیا شمارنده تکرار

خیر

( )mاز حداکثر
تکرارها کمتر است؟
بله
پایان

شکل  :12نمودار روند تلفیقی بهینهسازی و طراحی ماشین

Serial no. 82

در این قسمت عملکرد ژنراتور طراحیشنده توسنط الگنوریتم تلفیقنی
طراحی -بهینه به کم نرمافزار اجزاء محدود JMAG Designer 10.5
بهدست میآید .در الگوریتمهای طراحی اولینه ماشنینهای الکتریکنی،
برتننی پدینندهها ازجملننه مسننیرهای پیچیننده شننار نشننتی و تلفننات
جریانهای گردابی وجود دارند که پیشبینی آنها بسیار دشوار است و
واردکردن این پیچیدگیها به مسئله طراحی در طراحی اولینه منطقنی
به نظر نمیرسد  .به همین دلیل باید نتایج حاصل از الگنوریتم طراحنی
اولیننه کننه همننان عملکننرد ماشننین اسننت ،توسننط روش تحلیننل
الکترومغناطیسی میدان که توسط روش اجزا محدود انجنام منیشنود،
تائید گردد.
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اولین گام در مدلسنازی بنه کمن روش اجنزاء محندود ،ترسنیم
هندسه مسئله موردنظر است .این کنار در اینن مقالنه توسنط نرمافنزار
 SolidWorksکه یکی از نرمافزارهای تخاای ترسیم است ،انجامشنده
است .شکل  69هندسه ترسیمشده ی جفت قطنب از اینن ژنراتنور را
نشان میدهد.

طراحی بهینهسازی و شبیهسازی ی

...

منابع جریان شکل  67منیتواننند دارای هنر شنکل منوج جرینان
دلخواهی باشند .با تغییر این منبع جریان میتنوان شنرایط عملکنردی
مختلف را مدلسازی کرد.

ب -شرایط مرزی
شرایط مرزی مربوط به تقارن
همانطور که در قسمتهای قبل ذکر شد ،برای تحلیل عملکرد ژنراتور
مدل کردن ی جفت قطب از ماشین کافی است .برای مدلسازی ی
جفت قطب باید تقارنهای موجود در شکل به نرمافنزار معرفنی گنردد.
این تقارنها همان شرایط مرزی هستند.

شرایط مرزی مربوط به عایق مغناطیسی
شکل  :13هندسه ترسیمشده یک جفت قطب

همانطور که قبالً نیز یادآوری شد ،این ژنراتور  87قطب است و الگوی
مغناطیسی و هندسی ی جفت قطب به تعنداد جفنت قطبهنا تکنرار
میشود؛ بنابراین ،مدلسازی تنها ی جفت قطب برای تحلیل عملکرد
متعادل و رسیدن به اهدا مسئله کافی است .پس از ترسنیم هندسنه
باید مواد سازنده هر قسمت را مشخص کرد .این کار با توجه به جندول
 3انجام میشود.
جدول  :9مشخصات مواد سازنده موتور
قطعه

جنس

هسته استاتور

فوالد با ضریب نفوذپذیری 4999

هسته روتور

آلومینیوم

آهنربا

نئودیمیوم-آهن-برم با چگالی شار پسماند
 6/9تسال

سیمپیچ

مس

 -1-6اختصاص تغذیه ،شرایط مرزی و سایر تنظیمات

الف -تغذیه فاز
در این گزارش از ی مدار تغذینه سنیمپیچ اسنتاتور کنه معنادالت آن
بهصورت همزمان با معادالت میدان روش اجزاء محدود حل منیشنود،
استفاده میشود .شماتی این مدار در شکل  67آمده است.

تعیننین شننرط مننرزی عننایق مغناطیسنی یعننی مشننخص کنردن مننرز
محدودهای که در آن میدان مغناطیسی وجود ندارد .این شنرط منرزی
میتواند برای اطمینان بیشتر با ی فاصله هوایی بنر روی سنطحی کنه
ماشین را کامالً دربر میگیرد اعمال شود .در اینصورت نرمافزار فنرض
تواهد کرد که مؤلفه عمودی شار مغناطیسی بر روی این سنطا صنفر
است.

معرفی حرکت روتور
چون هد  ،تحلیل عملکرد حالت دائمی ی ماشین سنکرون با سرعت
چرتش ثابت  8199دور بر دقیقه است ،این سرعت دوران ثابت مربوط
به مجموعه اجزاء تشکیلدهنده روتور شامل هسنته و آهنرباهنای دائنم
روی آن باید به طریق مناسب به نرمافزار معرفی گردد.

ایجاد ارتباط بین تحلیل مدار و اجزاء محدود
بننا مشننخص شنندن نحننوه ارتبنناط یننا اصننطالحًا تننزویج بننین منندل
الکترومغناطیسی ساتتار معرفیشده به نرمافزار اجزاء محندود و مندار
تارجی ،فرایند حل میدان میتواند آغاز شود .درواقع با این کار ،ارتباط
بین تحلیل مدار ورودی (شامل منبع جریان) و تحلینل اجنزاء محندود
برقرار میشود.

 -2-6مشبندی

شکل  :14مدار تغذیه استاتور

Serial no. 82

یکی از مهمترین مراحل مدلسازی به کم روش اجزاء محدود ،منش
بندی است .مشبندی تأثیر زیادی بر روی دقت جوابها دارد .در حالت
کلی مشبندی با مشهای بزرگ و تعداد کم باعث پایین آمدن دقنت و
مشبندی ریز و تعداد زیاد باعث افزایش تااعدی زمان موردنیاز بنرای
حل مسئله میشود .درک صحیا و پیشبینی نحوه توزیع چگنالی شنار
داتل ماشین کم شایانی به انتخاب مشبندی مناسب تواهند کنرد.
شننکل  61ی ن مشبننندی سننهبعدی انجامشننده روی موتننور TFPM
موردنظر را نشان میدهد.
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شکل  :15مشبندی انجامشده روی یک جفت قطب از موتورTFPM

موردبررسی

 -3-6نتایج شبیهسازی
پس از اتمام فرایند حل (مرحله  ،)Processingمرحله مشاهده نتنایج و
استخراج نتایج که بنه مرحلنه  Post Processingمعنرو اسنت شنرو
میشود .نتایج شبیهسنازی در دو مرحلنه تحلینل اسنتاتیکی و تحلینل
دینامیکی ارائه میگردد:
 -1-3-6تحلیل استاتیکی
تحلیننل اسننتاتیکی بدینصننورت انجننام مننیپننذیرد کننه اوالً جریننان
سیمپیچیها صفر در نظر گرفته میشود و ثانیًا آهنرباها دقیقًا روبنروی
هستههای  Eشکل قرار دارند .در این حالت نقطه کنار بنا چگنالی شنار
متوسط  9/429تسال بهدست میآید .از طر دیگنر وقتیکنه حنداکثر
جریان در سیمپیچی هر قطب و در جهتنی کنه شنار حاصنل از آن در
جهت شار آهنرباهای دائم باشد ،جاری شود نقطه کنار بنه نقطنهای بنا
چگالی شار  9/224تسال جابهجا تواهد شد .همچننین اگنر جرینان در
تال جهت قبلی در سیمپیچی هر قطب جاری گنردد نقطنه کنار بنه
نقطهای با چگالی  9/138جابهجا میشود.

طراحی بهینهسازی و شبیهسازی ی

...

شکل  :16نقشه خطوط شار در یک جفت قطب ژنراتور

مشاهده میشود که توزیع شار در زیر هر قطب (زیر بازوهای هسته
شکل) یکنواتت است و لذا مقدار ماکزیمم و مقدار متوسط چگالی شار
در فاصله هوایی یکسان تواهند بود .الزم به ذکر است که توزیع چگالی
شار فاصله هوایی در هر گام قطبی در ماشینهای شنار شنعاعی و شنار
محوری دارای توزیع یکنواتت نیست و در این ماشنینها بایند نمنودار
چگنالی شنار در فاصننله هنوایی محاسنبه و سننپس مقندار متوسننط آن
محاسبه گردد.
شکل ( 64الف و ب) بهصورت ین نقشنه رنگنی ()Contour Plot
توزیع چگالی شار میدان مغناطیسی را در دو وضعیت مختلف روتور که
با موقعیتهای  6و  8مشخصشده است ،نمایش میدهد.
E

 -2-3-6تحلیل دینامیکی
-1-2-3-6توزیع چگالی شار در حالت مدارباز
در حالت مدارباز ،توزیع چگالی شار فقط ناشی از حضور مگنتها است.
شکل 61نقشه تطوط شار را دری جفت قطب نشان میدهد.

Serial no. 82

شکل  :17الف :نقشه رنگی توزیع چگالی شار موتور در حالت مدارباز
در موقعیت 1
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...

شکل  :19تغییرات ولتاژ داخلی برحسب زمان
شکل  :17ب :نقشه رنگی توزیع چگالی شار موتور در حالت مدارباز در
موقعیت 2

-2-2-3-6

نمودار تغییرات ولتاژ خروجی برحسبب جریبان
خروجی

جدول  69مقادیر دامنه مؤلفه اصلی ولتاژ و مقدار منؤثر و اعوجناج
هارمونیکی کل را نشان میدهد.
جدول  :11مقادیر دامنه مؤلفه اصلی ،مقدار مؤثر و اعوجاج هارمونیکی
کل ولتاژ داخلی

در این بخش رفتار ژنراتور از بیباری تا بار ننامی در شنکل  62بنه

تعریف

نمایش درآمده است.

حداکثر ولتاژ بیباری
مقدار مؤثر مؤلفه اصلی ولتاژ داتلی
اعوجاج هارمونیکی کلی

پارامتر
 
f max V 

مقدار
E

V 
f 1rms  

THD

27/91
E

13/79
7/3 %

این مقدار  THDولتاژ داتلی برای اینگونه ژنراتورها قابلقبول است .با
توجه به قطب صا بودن این ژنراتورها و نداشتن کفش های قطبهنا
و شکل آهنرباهای دائم این نتیجه برای  THDولتاژ بسیار مناسب است.
البته این ژنراتورها اگر در قطب پائین طراحی گردند ،دارای  THDبناال
تواهند بود.
شکل  :18نمودار ولتاژ خروجی برحسب جریان خروجی هر قطب

مشاهده میشود که تنظیم ولتاژ این ژنراتور در بار نامی  68/97در صد
است .این مقدار شاید در نگاه اول زیاد به نظر آید ،ولی در این ژنراتنور
چون توان بین هستههای  Eشکل تقسیم میشود و بهاینترتیب سنهم
هرکدام از این هستههای  Eشکل کم میشود ،لنذا اینن تنظنیم ولتناژ
طبیعی است .از طرفی چون کاربرد اینن ژنراتنور در توربینهنای بنادی
است ،لذا باید این ژنراتورها توسط مبدلهای کامل 9الکترونی قندرت
به شبکه وصل شود .این مبدلها این مشکل ژنراتور را حل میکنند.
-3-2-3-6

-4-2-3-6

نمودار تغییرات جریان خروجی هر قطب

برحسب زمان
شکل موج جریان تروجی مربوط بنه هنر قطنب بهصنورت شنکل 89
است .به هرکدام از سیمپیچیهای مربوط به هر قطب ،بار اهمی سلفی
سری با مقندار مقاومنت  632/78اهنم و انندوکتانس  9/9936هنانری
متال شده است.

نمودار تغییرات ولتاژ داخلی ژنراتور برحسب

زمان
در اینن بخننش ولتنناژ القنائی بنیبنناری (ولتنناژ داتلنی یننا )Back emf
موردبررسننی قننرار منیگینرد .تغییننرات ولتنناژ داتلننی در ین سننیکل
الکتریکی که توسط نرمافنزار  JMAG Designer 10.5محاسبهشنده در
شکل  63نشان داده شده است.

Serial no. 82

شکل  :21نمودار تغییرات جریان خروجی هر قطب برحسب زمان
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جدول  66مقادیر دامنه مؤلفه اصلی جریان و مقدار مؤثر و اعوجاج
هارمونیکی کل را نشان میدهد.
جدول  :11مقادیر دامنه مؤلفه اصلی ،مقدار مؤثر و اعوجاج هارمونیکی
کل جریان هر قطب
تعریف

پارامتر

حداکثر جریان تروجی

A 
a max  

مقدار مؤثر مؤلفه اصلی جریان تروجی

A 
a1rms  

اعوجاج هارمونیکی کلی

-6-2-3-6

نمودار تغییرات ولتاژ و جریان خروجی ژنراتور

بازمان در یک نمودار
شکل موج ولتاژ تروجی و جریان تروجی ژنراتور بهصورت همزمان در
ی نمودار در شکل  88آمده است.

مقدار
9/8381

I

9/8912

I

6/71 %

THD

مشاهده میشود که  THDجریان از  THDولتناژ داتلنی کمتنر اسنت.
اعوجاج شکل موجهای ولتاژ و جریان بهدلیل وجود مؤلفنههایی غینر از
مؤلفه اصلی اسنت .مؤلفنههای جرینان از تقسنیم مؤلفنههای ولتناژ بنر
امپدانس مدار در فرکانس مربنوط بنه آن مؤلفنهها بهدسنت منیآینند.
امپدانس در ژنراتور ،مجمو امپدانس بار و امپدانس سنکرون است کنه
تاصننیت سننلفی دارد .لننذا دامنننه مؤلفننههای جریننان کمتننر از دامنننه
مؤلفههای ولتاژ داتلی است؛ و بهاینترتیب اعوجاج شکل موج جریان از
ولتاژ کمتر است.
-5-2-3-6

طراحی بهینهسازی و شبیهسازی ی

...

نمودار تغییرات ولتاژ خروجی برحسب زمان

شکل موج تغییرات ولتاژ تروجی برحسنب زمنان بهصنورت شنکل 86
است.

شکل  -22نمودار ولتاژ و جریان خروجی ژنراتور برحسب زمان

الزم به ذکر است که تفاوت نمودار جریان در این قسمت با جرینان
قبلی این است که در این قسمت جریان تروجی ژنراتور رسم شده
ولی در قسمتهای قبل نمودار جریان هنر سنیمپیچی رسنم شنده
است .جریان تروجی ژنراتور از ضرب کردن  8برابر تعداد قطبهنا
در جریان هر قطب بهدست میآید.
-7-2-3-6

نمودار تغییرات توان خروجی هر قطب ژنراتور

برحسب زمان
شکل موج توان تروجی مربوط به هر قطب بهصورت شکل  89است.

شکل  :21تغییرات ولتاژ خروجی برحسب زمان

جدول  68مقادیر دامنه مؤلفه اصلی ولتاژ تروجی و مقدار منؤثر و
اعوجاج هارمونیکی کل را نشان میدهد.
شکل  :23نمودار تغییرات توان خروجی هر قطب ژنراتور برحسب
جدول  :12مقادیر دامنه مؤلفه اصلی ،مقدار مؤثر و اعوجاج هارمونیکی
کل ولتاژ خروجی
تعریف

پارامتر

حداکثر ولتاژ تروجی

V 
o max  

مقدار مؤثر مؤلفه اصلی ولتاژ تروجی []V

V 
o 1rms  

اعوجاج هارمونیکی کلی

Serial no. 82

THD

مقدار
V

V

41/17

زمان

جدول  69مقدار متوسط توان تروجی هر قطب را نشان میدهد.
جدول  :13مقدار متوسط توان خروجی هر قطب

19/73

تعریف

پارامتر

مقدار

7/%97

مقدار متوسط توان تروجی هر قطب

Poutp W 

3/88
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-8-2-3-6

مقایسه بین نتایج حاصل از الگوریتم و روش

جدول  :16مقایسه بین طرح پیشنهادی و ساختارهای پایه

قطر )(mm

گشتاور نامی )(Nm

جدول  :14مقایسه بین نتایج حاصل از الگوریتم و روش اجزاء محدود
درصد تطا

روش اجزا محدود

الگوریتم طراحی اولیه

پارامتر

6/16

9/431

9/429

B g T 

9/99

59/34

19/4

E f V 

1/18

19/73

19

V out V 

1/64

9/8912

0/1961

I rmsp  A 

6/467

11/7

11/91

X s  

مشاهده میشنود کنه مقنادیر بهدسنتآمده از اجنزا محندود بنا نتنایج
الگوریتم بهینهشده چندان تفاوتی ندارد .از این اتتال اندک میتنوان
به این نتیجه رسید که الگوریتم طراحی ارائهشده برای طراحی ژنراتنور
شار متقاطع در این محدوده توان ی الگوریتم درست اسنت .در منورد
بهینهسازی شاید این ایراد به این مسنئله وارد باشند کنه از کجنا بایند
مطمئن بود که این نقطه ی نقطه بهیننه بنرای اینن تنوان اسنت .بنه
همننین دلیننل شبیهسننازی مجننددی انجننام شنند و مقننادیر متغیرهننای
تامیم  k u ، k lو  N pبهصورت نموننه بنه ترتینب  8/3و  6/3و 739
در نظر گرفته شد .ژنراتوری که با این مشخاات شبیهسازی شد ،تنوان
 939واتی را تحویل میدهد .مشاهده میشود که ژنراتور نمیتواند توان
نامی ( 799وات) را تحویل دهد.
-9-2-3-6

مقادیر پریونیت شده ژنراتور

جدول  61مقادیر پریونیت شده ژنراتور را نمایش میدهد.
جدول  :15مقادیر پریونیتشده ژنراتور
ردیف

مقدار

پارامتر

ردیف

مقدار

پارامتر

6

6

V out

8

9/8868

Xs

9

6/6271

Ef

7

9/9188

R

1

6

a

I rmsp

 -11-2-3-6مقایسه بین ژنراتور طراحیشده و برخی
ساختارهای شار متقاطع
در جنندول  ،61برتننی پارامترهننای طننرح ارائهشننده در ایننن مقالننه بننا
پارامترهننای در دسننترس و موجننود سنناتتارهای ارائهشننده در مراجننع
[ ]99،7باهم مقایسه میشوند .البته بایند دقنت نمنود کنه اطالعناتی
ازلحا تعداد قطبها و سطا ولتاژ و توان ماشینهای موجود در مرجع
 7ذکر نشده است.

Serial no. 82

جرم مواد اکتیو مارفی )(Kg

جدول  67نتایج حاصل از الگوریتم را بنه همنراه نتنایج حاصنل از
روش اجزاء محدود را نمایش میدهد.

گشتاور به جرم ))Nm/Kg

ساتتار  TFPMو نویسنده

ضریب قدرت د بار نامی

اجزا محدود

طراحی بهینهسازی و شبیهسازی ی

...

دو طرفه-ت سیم پیچه با
هسته  Cشکل []7

6899

31/41

-

-

-

دوطرفه– دو سیم پیچه []7

199

829

84/8

69/8

-

دو طرفه-ت سیم پیچه با هسته
 Uشکل []7

949

6819

94

64/9

-

دو طرفه-ت سیم پیچه با
هسته  Cشکل []7

919

829

88/4

68/9

9/19

قطب چنگالی []7

939

8199

669

88/4

9/7

قطب چنگالی []7

979

179

89/2

81

-

روتور دیسکی با هسته  Uشکل
[]99

611

6/19

6/697

6/9749

9/36

طرح پیشنهادی

649

6/113

6/9992

6/1636

9/21

 -7نتیجهگیری
در این مقاله ی ساتتار جدید از ژنراتورهای شار متقناطع مغنناطیس
دائم روتور دیسکی مطرح گردید .ازجملنه مزیتهنای روتنور دیسنکی،
ساتتار ساده و کاربرد آن در سرعتهای باال است .این مقاله الگنوریتم
طراحی اولیه ی ژنراتور شار متقناطع بنا هسنته  Eشنکل را ارائنه داد.
الگوریتم طراحی اولیه توسط الگوریتم  NPSO-LRSبهینهسازی شند و
ابعاد و پارامترهای ژنراتور از الگوریتم طراحی بهینهشده ،بهدست آمند.
برای تائید رفتنار ژنراتنور بهینهشنده ،از روش اجنزا محندود سنهبعدی
استفاده شد .طرح ارائهشده در این مقاله بهدلیل قطبهای باال میتواند
جایگزین مناسبی برای ژنراتورهای شار شعاعی معمنول در کاربردهنای
سرعت پائین باشد .از طر دیگنر ،چنون تنوان بنین قطبهنا تقسنیم
میشود ،میتوان گفت که این طرح نسبت بنه طرحهنای مشنابه دارای
قابلیت اطمینان باالتری است.
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