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بهینه سازي موتور سنکرون خطی آهنرباي دائم به منظور دستیابی به شکل موج سینوسی 
 در نیروي ضد محرکه الکتریکی 

  

  
از آنجا که در تحلیل و طراحی ماشین سنکرون خطی آهنرباي دائم داشتن اطالعات دقیق درباره توزیع چگالی شار ناشی از آهنربا،  - دهیچک
در این مقاله یک مدلسازي دقیق بر مبناي . باشدري مینیروي محرکه الکتریکی سیم پیچی امري ضرو دان مغناطیسی آرمیچر، نیروي رانش ومی

نتایج بدست . باشدهاي تحلیلی به منظور پیش بینی این پارامترها در این نوع ماشین میمعادالت ماکسول ارائه شده که هدف آن محاسبه فرمول
دهد که تطابق مناسب میان نتایج حاصل محدود نشان میآمده از مدلسازي تحلیلی در مقایسه با نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی  و روش اجزاء 

هاي موتور سنکرون خطی آهنرباي دائم به مقدار زیادي وابسته به شکل موج نیروي ضد محرکه نظر به اینکه مشخصه. از این سه روش وجود دارد
ي به کمک الگوریتم ژنتیک براي دستیابی به شکل موج سازنهایتاً این مقاله یک روش بهینه ،باشدمیالقاء شده در سیم پیچی آرمیچر الکتریکی 

سازي شده هاي چگالی شار آهنربا در مدل بهینهدهد  هارمونیککه ارزیابی نتایج نشان می ،کندسینوسی در نیروي ضد محرکه الکتریکی ارائه می
  .یافته استبه طور مناسبی کاهش 

  .اجزاء محدود، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازي موتور سنکرون خطی، مدل آزمایشگاهی، روش - کلید واژه
 

  زاویه بار     عرض موتور    ضریب پرشدگی     فاصله هوایی مکانیکی    شیار باز استاتور     پیچیتعداد دور سیم     سرعت موتور    جفت قطب    پیچیگام سیم      عرض آهنربا     گام قطب    چگالی شار پسماند آهنربا     پذیري نسبی آهنربانفوذ     ارتفاع آهنربا  ℎ  یسیشار مغناط یبردار چگال    بردار پتانسیل مغناطیسی    لیست نمادها

 مقدمه - 1

نیاز به حرکت خطی به شـدت  امروزه در کاربردهاي صنعتی 
در کاربردهـایی کـه از موتـور دوار بـراي تولیـد      . شوداحساس می

هاي حلزونی و ها، پیچشود از چرخ دندهحرکت خطی استفاده می
هـاي  وجـود ایـن واسـطه   . گیرنـد هـاي دیگـر کمـک مـی    مکانیزم

مکانیکی باعث افزایش پیچیدگی سیستم، اتـالف انـرژي، کـاهش    
تـر بـه واسـطه اجـزاء متحـرك      اطمینان پـایین  راندمان و قابلیت

هـاي  با به کارگیري موتورهاي خطی، براي حرکت. شودزیادتر می
هـاي مکـانیکی حـذف شـده و از اینـرو، نیـرو و       خطی این واسطه

حرکت خطی به طور مستقیم توسـط میـدان مغناطیسـی ایجـاد     
  .]2[-]1[شود می

در میان انواع موتورهاي خطی، موتورهاي سـنکرون خطـی    
کـه  به دلیـل اینکـه از آهنربـاي دائـم،      (PMLSM)آهنرباي دائم 

نماینـد داراي نیـروي   کننـد، اسـتفاده مـی   انرژي زیادي تولید می
نی الکتریکـی کوچـک و پاسـخ    رانش زیاد، تلفات کـم، ثابـت زمـا   

خطـی مـورد   هـاي  موتورانـواع  باشند که بیشتر از سایر سریع می
  . ]3[ اندتوجه قرار گرفته
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ها نیازمند بهینه سـازي طراحـی    PMLSMعملکرد مناسب 
هـاي  ها تـاکنون براسـاس تکنیـک    PMLSMطراحی . ها استآن

توان به روش مدار آن میمختلفی صورت گرفته است که از جمله 
و ) FEM(معادل مغناطیسی با عناصر فشرده، روش اجزاء محدود 

روش مـدار  . ی مبتنی بر معادالت ماکسول اشاره کـرد روش تحلیل
معادل مغناطیسی به دلیل دقـت کـم و روش اجـزاء محـدود بـه      

هاي تکـراري  براي الگوریتمدلیل پیچیده و زمان بر بودن مناسب 
طراحی و بهینه سازي نبوده، اما روش تحلیلی براساس معـادالت  

بـراي   هـاي بسـته  ارائـه فرمـول  ماکسول بـه سـبب دقـت بـاال و     
هاي مختلف موتور، مناسب براي فرآیند طراحی و بهینـه  مشخصه
مدلسـازي تحلیلـی   به همین دلیل در این مقالـه  . باشدمیسازي 

مبتنی بر معادالت ماکسول به منظور بهینه سازي موتور انتخـاب  
در ابتــدا قبــل از انجــام بهینــه ســازي، از اینــرو . ]4[شــده اســت

نتایج بدسـت  روش تحلیلی و  به وسیله هاي موتور خطیمشخصه
حدود مورد ارزیابی قـرار  زمایشگاهی و روش اجزاء مآآمده از مدل 

  .گفته است
هـا بـه    PMLSM هـا سـاختمان در اتوماسیون کارخانجات و 

 توپولـوژي شـیاردار  . گیرنـد مورد استفاده قرار میاي طور گسترده
ها نسبت به توپولوژي بدون شـیار، چگـالی نیـروي     PMLSMدر 

ایــن  بنــابراین در کاربردهــاي صــنعتی . زیــادتري را فــراهم آورد
 یـک  در ایـن مقالـه  لذا . گیردتوپولوژي بیشتر مورد توجه قرار می

 بهینـه  براي دستیابی بـه اهـداف طراحـی    شیاردار PMLSM نوع
  .انتخاب شده است

و کنتـرل سـرعت   هاي دقیق در کابردهایی که نیاز به حرکت
باشد نیاز به موتورهاي سنکرون خطـی بـا نیـروي    با دقت باال می

این موضوع  .باشدمیالکتریکی با شکل موج سینوسی  ضد محرکه
بـه  سیم پیچی سـه فـاز آرمیچـر     یابد کهزمانی بسیار اهمیت می

نوسانات نیرو  و شودسه فاز تحریک میهاي متقارن وسیله جریان
  .باشدورها به مقدار کمی قابل کنترل میاین موت و سرعت در

یـک روش بهینـه سـازي بـه کمـک      ایـن مقالـه   در بنابراین 
 پارامترهـاي که هدف آن تعیـین   شده استالگوریتم ژنتیک ارائه 

بـه منظـور سینوسـی کـردن نیـروي ضـد محرکـه        بهینـه   موتور
نشان داده خواهد شد که پـس   .باشدمیالکتریکی در این موتورها 

 نیـروي ضـد   ،از اعمال بهینـه سـازي در موتـور سـنکرون خطـی     
میـل  محرکه الکتریکی به شکل مناسبی به سمت سینوسی شدن 

هاي چگالی شـار  عالوه بر این به سبب کاهش هارمونیک .کندمی
نوسانات نیرو نیز تا حدودي کـاهش  ناشی از آهنربا در مدل بهینه 

  .یابدمی

  زي تحلیلیمدلسا -2

  توپولوژي موتور -2-1
ــوع  ) 1(در شــکل  ــک ن ــوژي ی ــه  PMLSMتوپول ــک طرف ی

نشان داده شده است که سیم پیچـی آرمیچـر در بخـش     شیاردار
سیستم تحریک موتور در قسمت متحـرك آن  استاتور قرار دارد و 

ی این نـوع موتـور   گاهآزمایشنمونه ) 2(در شکل . نصب شده است
ارائـه گردیـده   ) 1(آن در جـدول  که ابعاد اصـلی  نشان داده شده 

  .است
  

  
  .یک طرفه شیاردار PMLSMتوپولوژي : 1شکل 

  

  
  .توپولوژي مدل آزمایشگاهی: 2شکل 

  
  .یشگاهیمشخصات مدل آزما: 1جدول 

  مقدار  )واحد(پارامتر  مقدار  )واحد(پارامتر
  mm(  15(ارتفاع آهنربا  315  )mm(گام قطب

  mm(  220(عرض آهنربا  20  )mm(عرض موتور
Br آهنربا)T(  13/1  اریارتفاع ش)mm(  5/52  
  mm(  5/17(اریعرض ش  1  آهنربا ینسب يرینفوذ پذ

  

  توزیع میدان مغناطیسی ناشی از آهنربا -2-2
راه حل تحلیلی براي محاسبه میدان به منظور ارائه 

-سازيالزم است ساده  PMLSMمغناطیسی ناشی از آهنربا در 
  :]5[هاي زیر در نظر گرفته شود

  .شودطول ماشین نامحدود فرض می) 1
  .شودنهایت لحاظ مینفوذپذیري آهن بی)  2
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شیارهاي اولیه به صورت صاف در نظر گرفته شده و اثرات ) 3
  .شودشیار با وارد کردن ضریب کارتر به حساب آورده می

با توجه به فرضیات فوق تحلیل میدان مغناطیسی در 
PMLSM امل ناحیه هوا و شود که شمحدود به دو ناحیه می

نحوه توزیع جریان مغناطیس ) 3(در شکل . باشدناحیه آهنربا می
کنندگی ناشی از آهنربا در مدل ساده شده موتور به نمایش در 

  .آمده است

  
  .یک طرفه شیاردارPMLSM مدل ساده شده : 3شکل 

  
هاي آهنرباي دائم شیاردار اثر شـیار، بـه وسـیله    براي ماشین

از اینرو فاصله هوایی . شوددر نظر گرفته می   یک ضریب کارتر 
  :]6[شودبه وسیله رابطه زیر محاسبه می   موثر 

)1(    =  + (  − 1)   
=  کـــه   + ℎ   ⁄ ــدان مـــی ــبه میـ باشـــد و محاسـ

با اسـتاتور شـیاردار بـا در نظـر گـرفتن      PMLSM مغناطیسی در 
  .گیردفاصله هوایی موثر صورت می

فرضـیات فـوق، فرمولـه کـردن توزیـع میـدان       با توجـه بـه   
وسـیله   سب بردار پتانسـیل مغناطیسـی کـه بـه    مغناطیسی بر ح

= رابطه   × معادالت . شود صورت خواهد گرفتتعریف می  
، بـــا در نظـــر گـــرفتن پیمانـــه PMLSMمیـــدان حـــاکم بـــر 

. کلمب،  =   :]7[شود، به صورت زیر تعریف می0
)2(       = 0                               = ــاطیس                             − ــان مغن ــا چگــالی جری   کننــدگی ناشــی از آهنرب

  :باشد و برابر است بامی
)3(     =    sin      2  sin(   ) 

   , ,…  

=  که  =  و           باشد و شرایط مـرزي مـورد   می    
بـه  ) 2(ي حل معادالت دیفرانسـیل ارائـه شـده در رابطـه     نیاز برا

  :شودصورت زیر بیان می
)4(             |    = 0;                 |     = 0        

      |   =    |   ;           |   =    |    
به  2و  1، توزیع چگالی شار در دو ناحیه )2(با حل معادالت 

  :شودمحاسبه می صورت زیر

)5(   =     +      
)6(     ( ,  ) =  [        

   , ,…+         ].   . sin(   ) 
)7(     ( ,  ) = −  [        

   , ,…−         ].   . cos(   ) 
)8(     ( ,  ) =  [        

   , ,…+         ].   . sin(   ) 
)9(     ( ,  ) =          +          

   , ,…+     sin    2  . cos(   ) 
که به کمک شـرایط مـرزي       و     ،    ،    هاي ثابت

=     :شوند برابر هستند بامحاسبه می     sin      2  ∙       − 12    (       ) + 2  
(10)    =     (    ) ∙     (11)    =     sin      2  ∙      (    ) − 12 + 2     (        )  
(12)    =        ∙      )13(  

  محاسبه نیروي رانش - 2-3
نیروي رانش در موتورهاي سنکرون آهنرباي دائم ناشی از بر 
هم کنش میان جریان سیم پیچی آرمیچـر و میـدان مغنـاطیس    

  :]8[با توجه به قانون لورنتز داریم. باشددائم میناشی از آهنرباي 
)14(    =  ( ×  )     

نیروي حاصل از تحریک سیم پیچی یک فاز به صورت زیر 
  :آیدبدست می

)15(    =     sin     −    2   
   , ,…  .   

  :برابر است با   که در رابطه فوق 
)16(    =        [        +          ] 

هاي متغیر با براي یک ماشین سه فاز که به وسیله جریان
شود نیروي رانش برابر است زمان سینوسی متعادل تحریک می

  :با
)17(        =   +   +    
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      = 32  sin       + 32    . (−1)(   )  ⁄ sin(       
   ,  ,…+    )+ 32    . (−1)(   )  ⁄ sin(       
   ,  ,…+    ) 

)18(   

متوسط نیروي رانش به صورت زیر ) 18(با توجه به رابطه 
  :شودبیان می

)19(       = 32  sin        
  نیروي محرکه الکتریکی سیم پیچی -2-4

شار مغناطیسی ناشی از آهنربا که از سیم پیچی یک فاز 
  :کند برابر است باعبور می

)20(    =   .  =    cos       −    2   
   , ,…  

  :باشدبه صورت زیر می   که 
)21(    = 2     [        +          ]. sin       2   

با استفاده از قانون فارادي، نیروي محرکه الکتریکی القا شده 
در سیم پیچی یک فاز که به واسطه تغییرات شار مغناطیسی در 

=    : شودشود به صورت زیر بیان میاد میآن ایج        =       cos       −    2   
   , ,…  

)22(  

  توزیع میدان مغناطیسی آرمیچر - 2-5
روش محاسبه میدان مغناطیسـی ناشـی از آرمیچـر، مشـابه     

توزیـع جریـان در یـک    . باشـد محاسبه میدان ناشی از آهنربا مـی 
معمول به صورت یک جریان سطحی کـه   استاتور شیاردار به طور

  .شودبر سطح آرمیچر قرار دارد فرض می
در این بخش میدان مغناطیسی ناشی از سیم پیچی یک فاز 

شود و براي محاسبه میدان ناشی از سیم پیچـی سـه   محاسبه می
بسط سـري فوریـه بـراي    . فاز باید از اصل جمع آثار استفاده شود

  :شودبه صورت زیر بیان می توزیع جریان سیم پیچی یک فاز
)23(     = 2      sin       2  sin(   ) 

   , ,…  

با توجه به اینکه اثر شیار بـه وسـیله ضـریب کـارتر در نظـر      

گرفتــه شــده اســت معادلــه میــدان حــاکم بــر حســب پتانســیل 
  :غبارت است ازمغناطیسی برداري 

)24(    .         = 0 
شرایط مرزي الزم براي حل معـادالت دیفرانسـیل فـوق بـه     

  :باشدمیصورت زیر 
)25(                |    =    ;         |     = 0 

با کرل گرفتن از پتانسیل مغناطیسی محاسبه شـده از حـل   
توزیع چگالی شار مغناطیسی ناشی از تحریک سـیم  ) 24(معادله 

  :شودمحاسبه میپیچی یک فاز به صورت زیر 
  
)26(  

   ( ,  ) =  [        
   , ,…+         ].   . sin(   ) 

  
)27(  

   ( ,  ) =  [        
   , ,…−         ].   . cos(   ) 

  :برابر است با    و     ضرایب 
)28(     =       (      ) −         
)29(     =         −     (      )  

  :شودبه صورت زیر بیان می   که در رابطه فوق 
)30(    = 2        sin      2  sin     2  

  ارزیابی نتایج - 3
هاي تحلیلی ین بخش نتایج بدست آمده از فرمولدر ا

محاسبه شده بر مبناي معادالت ماکسول با نتایج حاصل از روش 
  .محدود و مدل آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته استاجزاء 

در این مقاله روش اجزاء محدود با به کارگیري شرایط مرزي 
 مرزيدر مرزهاي عمودي و اعمال شرایط  (Periodic) پریودیک

. شوددر سایر سطوح مرزي محاسبه می (Dirichlet)شله دیری
ت به کمک روش به منظور پیاده سازي فرآیند حرک ،عالوه بر این

ي نیرو ی ومحرکه الکتریک اجزاء محدود براي محاسبه نیروي ضد
بر روي  (Weak) رانش الزم است که یک شرایط مرزي ضعیف

و استاتور تحمیل  رمرزهاي لغزنده ما بین بخش متحرك موتو
  .]9[شود

هاي آهنی با ش اجزاء محدود اثر اشباع در هستهدر رو
ر یک از مواد متناظر با ه B-Hهاي استفاده از منحنی

وش اجزاء محدود تمام بنابراین ر. شودفرومغناطیس لحاظ می
ي از جمله اثر شیار و حل غیرخطی را که هاي مهم و کلیدپدیده

  .گیردموتور واقعی وجود دارد در نظر میدر یک 
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چگونگی توزیع چگالی شار ناشی از آهنربا و شکل ) 4(شکل 
 را خطوط شار در وضعیت مدار باز موتوریک ارائه گرافیکی از ) 5(

  .دهدنشان می
  

  
  .PMLSMشار در  یع چگالیتوز :4شکل 

  

  
  .PMLSMع خطوط شار در یتوز :5شکل 

  
اي میان نتایج بدست آمده از روش اجـزاء محـدود و   مقایسه

توزیع چگالی شـار مـدار بـاز     yو  xهاي روش تحلیلی براي مولفه
در  xموتور در وسط فاصله هوایی به عنوان یک تـابع از موقعیـت   

-اختالف اصـلی در منحنـی   .ارائه شده است) 7(و ) 6(هاي شکل
هاي بدست آمده از دو روش، ناهمگونی در توزیع چگالی شـار در  
نزدیکی شیارها است که این مسئله به علـت نادیـده گـرفتن اثـر     

دهـد  اما نتایج کلی نشان مـی . باشدمدلسازي تحلیلی می شیار در
  .که توافق خوبی میان نتایج حاصل از دو روش وجود دارد

  

  
  .ییشار آهنربا در وسط فاصله هوا یع چگالیتوز yمولفه  :6شکل 

  

  
  .ییشار آهنربا در وسط فاصله هوا یع چگالیتوز xمولفه  :7شکل 

  
مشخصه نیروي رانش در مدل آزمایشگاهی بـه وسـیله یـک    

کـه   Lutron FG-5100با مـدل   (Load Cell)نیروسنج دیجیتالی 
به وسیله یک پورت سـریال بـه کـامپیوتر وصـل شـده و قابلیـت       

-نحوه انـدازه . ها را به کامپیوتر دارد انجام گرفته استارسال داده
ده شـده، کـه   نشـان دا ) 8(گیري مشخصه نیروي رانش در شکل 

شود بخش متحرك به وسـیله نیروسـنج بـه یـک مکـان      دیده می
آنگاه . شودپیچی سه فاز برقرار میثابت بسته شده و تحریک سیم

  . گردداطالعات مورد نیاز ثبت می
  

  
  .رانش يروین يریگاندازه :8شکل 

  
ش نشـان  ین آزمـا یروسنج مورد استفاده در این) 9(در شکل 

  .شده استداده 
  

 سنسور جریان
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  .يریگل اندازهیوسا :9شکل 

  
 36آزمایش مورد نظـر بـراي مـدل آزمایشـگاهی در جریـان      

اي میان نتایج بدست آمپر انجام گرفته، که در این شرایط مقایسه
. گردیـده اسـت  ارائـه  ) 10(آمده از سـه روش مختلـف در شـکل    

شـود اختالفـی میـان نتـایج بدسـت آمـده از روش       مالحظه مـی 
گیري آزمایشگاهی وجود دارد کـه  تحلیلی و اجزاء محدود با اندازه

عامل اصلی این اختالف به واسطه اصطکاك ناشی از نیروي نرمال 
  .باشدمی) هاي استاتورنیروي جاذبه میان آهنربا و دندانه(

  

  
  .رانش يرویمشخصه ن :10شکل 

  
گیري نیروي ضـد  تجهیزات مورد نیاز براي اندازه) 11(شکل 

شـود کـه بخـش    مالحظه مـی . دهدمحرکه الکتریکی را نشان می
ــور      ــک موت ــه ی ــی ب ــور خط ــرك موت ــدل   DCمتح ــا م دوار ب

Westinghouse  متصل شده است که با سرعت خطی  Sec 63 
  .کندحرکت می

لکتریکـی در سـیم   نیروي ضد محرکه ا) 9(با توجه به شکل 
پیچی آرمیچر موتور خطی به وسیله یک سنسـور ولتـاژ بـا مـدل     

LEM LV25-p      ــرداري ــه ب ــارت نمون ــک ک ــه ی ــل ب ــه متص ک
Advantech  با مدلUSB4711    که قادر به نمونه برداري بـا نـرخ

گیـري شـده   باشـد انـدازه  کانال آنالوگ مـی  8براي  100      
  .است

  
  .یکیضد محرکه الکتر يروین يریاندازه گ :11شکل 

  
نتایج بدست آمده از سه روش مختلـف بـراي   ) 12(در شکل 

شـود تطـابق مناسـبی    رسم شده است که مالحظه مـی Sec 10 نیروي ضد محرکه الکتریکی موتور خطی متناسب با سرعت نامی 
  .ها وجود داردمیان نتایج حاصل از این روش

  

  
  .چریآرم یچیم پیالقاء شده در س یکیضد محرکه الکتر يروین :12شکل 

  
نتـایج بدسـت آمـده از پـیش بینـی      ) 14(و ) 13(هاي شکل

توزیـع   yو   x هـاي تحلیلی و روش اجزاء محـدود را بـراي مولفـه   

 رو سنجین

 سنسور ولتاژ

 نمونه بردار

 سنسور جریان
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به وسیله سیم پیچی آرمیچر  یک فاز چگالی شار ناشی از تحریک
   .جریان نامی نشان داده شده است

  

  
  .ییدر وسط فاصله هوا رمیچرشار آ یع چگالیتوز yمولفه  :13شکل 

  

  
  .ییدر وسط فاصله هوا آرمیچرشار  یع چگالیتوز xمولفه  :14شکل 

  
هاي چگالی شار بدسـت آمـده از   اختالف اندك میان منحنی

-دو روش، به واسطه نادیده گرفتن اثر شیار در روش تحلیلی مـی 
 يشـار در ابتـدا و انتهـا    یل کمتر بودن دامنه چگـال ی، اما دلباشد
و  ییانـه آن بـه خـاطر اثـرات انتهـا     یمتحرك نسـبت بـه م   بخش

که باز هم همسـویی خـوبی بـین نتـایج     باشد، یشار م یپراکندگ
  .شودبدست آمده از دو روش دیده می

  بهینه سازي با استفاده از الگوریتم ژنتیک - 4
قید به صورت  mمتغیر و  nمسئله بهینه سازي با یک هدف، 

  :]10[بیان می شود زیر
  

)31(               ( )   
)32(   ∈     

∋ در تعریف ریاضی فوق  →  : و     باشد می  
است که به  یک مجموعه واقعی از متغیرهاي طراحی  همچنین 

  .شودصورت زیر شرح داده می
)33(   = { ∈   :  ( ) ≤ 0,  = 1,2, … , } 

، متغیرهـاي طراحـی را محـدود    ( )   قیـود در رابطه فـوق  
در ایــن بخــش سینوســی شــدن نیــروي ضــد محرکــه . کنــدمــی

از آنجـا  . به عنوان هدف بهینه سازي انتخاب شده است الکتریکی
ناشـی از آهنربـا سـبب     رکه سینوسی شـدن توزیـع چگـالی شـا    

شـود و  الکتریکی در موتور مـی محرکه  سینوسی شدن نیروي ضد
ربا بیشترین تاثیر را براي دسـتیابی بـه   با توجه به اینکه ابعاد آهن

و عــرض آهنربــا و  ارتفــاعاهــداف طراحــی خواهنــد داشــت لــذا 
همچنین طول فاصله هوایی در موتور به عنوان متغیرهاي طراحی 

تابع هزینـه مناسـب بـراي دسـتیابی بـه اهـداف       . اندانتخاب شده
  .شودزیر انتخاب میطراحی بهینه به صورت 

)34(               =    =  ∑         , ,…    
-ار مناسب براي بهینـه ابز ژنتیک یک نظر به اینکه الگوریتم

بـراي  آن در این مقاله از  .باشدمیسازي مسائل الکترومغناطیسی 
الگـوریتم ژنتیـک، یـک    . کاهش تابع هزینه اسـتفاده شـده اسـت   

نـه  تکنیک جستجوي اتفاقی را براي پیـدا کـردن یـک نقطـه بهی    
در این  .آوردفراهم میجامع در یک فضاي جستجوي چندبعدي، 

از روش  ،بخش به منظور شایسـته سـاالري در الگـوریتم ژنتیـک    
براي انتخاب والدین در هر مرحلـه  ) Roulette wheel(رولت ویل 

استفاده شده و در هر مرحله نیز فرد نخبه بـه طـور مسـتقیم بـه     
فلوچـارت الگـوریتم ژنتیـک و    . جمعیت بعدي فرستاده شده است

  . آمده است) 2(و جدول ) 15(آن به ترتیب در شکل  يپارامترها
  

  
  .کیتم ژنتیفلوچارت الگور :15شکل 
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  .کیتم ژنتیالگور يپارامترها :2 جدول
  مقدار  پارامتر
  30  تیتعداد جمع
  5/0  يریگاحتمال جفت

  2/0  احتمال جهش
  250  تعداد تکرار

  
یودي براي قبه منظور دستیابی به نتایج واقعی الزم است 

پارامترهاي مختلف موتور در نظر گرفته شود که این قیود در 
   .ارائه شده است) 3(جدول 
  

  .یود طراحیق :3 جدول
  حداکثر  حداقل  )واحد(پارامتر
  mm(  4  10(ییفاصله هوا

  mm(  11  18(ارتفاع آهنربا
  mm(  40  315(عرض آهنربا

  N(  358  361(رانش يروین
  

مینیمم  نه شده، پس ازیدر موتور به یطراح يرهایمتغ
باشد که ین گونه میاسازي تابع هزینه به کمک الگوریتم ژنتیک 

ن یهمچن ،mm228و  mm18ب یارتفاع و عرض آهنربا به ترت
  .گرددیمحاسبه م mm7 ییطول فاصله هوا

  

  
  نیروي رانش به عنوان یک تابع از موقعیت  :16شکل 

  .بخش متحرك در جریان نامی
  

ــا نشــان مــینتــایج بررســی ــه  THDدهــد کــه ه ــوط ب مرب
در مـدل  % 1/22ناشـی از آهنربـا از    رهاي چگـالی شـا  هارمونیک

. یابـد شـده کـاهش مـی   در مـدل بهینـه سـازي    % 3/15 به اصلی

هاي چگالی شار ناشی از آهنربا در که هارمونیکهمچنین از آنجا 
نیـرو  برهم کنش با جریان آرمیچر یکی از عوامل موثر بر نوسانات 

هاي چگالی شـار  هارمونیککاهش . باشنددر این نوع موتورها می
بهینـه سـازي   ناشی از آهنربا باعث کاهش نوسانات نیرو در مـدل  

 )16(در شـکل   نـرو یاز ا. شـود شده نسـبت بـه مـدل اصـلی مـی     
بـه عنـوان    یدر بار نـام رانش  يروین يهایمنحنان یم ياسهیمقا

بخـش متحـرك کـه بـه کمـک روش اجـزاء       موقعیت ک تابع از ی
 ده اسـت کـه  یک محاسبه شده ارائه گردینامید یر خطیمحدود غ

 يشده تا حـدود  يساز نهیرو در مدل بهیدهد نوسانات نیمنشان 
  .افته استیکاهش 

 يریگ جهینت -5

هاي مختلف موتور خطی سنکرون مشخصهدر این مقاله 
آهنرباي دائم به کمک سه روش تحلیلی، اجزاء محدود و مدل 
آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است که بررسی نتایج 

آمده از سه روش مختلف را تطابق مناسب میان نتایج بدست 
 با توجه به اینکه غیرسینوسی بودن نیروي ضد. دهدمینشان 
در آن الکتریکی در موتور باعث ایجاد عملکرد نامطلوب  محرکه

از اینرو در این مقاله یک روش بهینه سازي به منظور  .شودمی
تر شدن چگالی شار ناشی از آهنربا ارائه دستیابی به سینوسی

مربوط به  THDکه  دهدگردیده است که بررسی نتایج نشان می
و نوسانات نیرو % 7هاي چگالی شار ناشی از آهنربا هارمونیک

  .ل اصلی کاهش یافته استمددر مدل بهینه شده نسبت به  11%

   سپاسگزاري
 یقـات یشـگاه تحق ین مقالـه از آزما یسندگان ایله نوین وسیبد

ن پـژوهش و  یـ ت از ایـ ران بـه پـاس حما  یدانشگاه علم و صنعت ا
 يآهنربـا  یک نمونه موتـور سـنکرون خطـ   یساخت در  یبانیپشت
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