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چکيده
با توجه به راهبردي بودن نيروي دريايی در کشور و نياز امروز به همگام بودن با پيشرفت هاي فن آوري در سيستم هاي زيردريايی،
موتورهاي الکتريکی سنکرون مغناطيس دائم جهت استفاده در سيستمهاي رانش زيردريايی هاي بدون سرنشين ،در سالهاي اخير کاربرد
زيادي پيدا کردهاند و اکثر شرکتهاي الکتريکی معتبر به انجام تحقيقاتی در اين زمينه پرداخته اند ،به عنوان مثال جايگزين نمودن
محرکهاي الکترومکانيکی بجاي محرکه اي هيدروليک و پنوماتيک با هدف کاهش وزن ،چگالی توان باال ،هزينه تعمير و نگهداري و
راندمان باال در زيردريايی بدون سرن شين مورد توجه بوده است .در اين مقاله به تحليل و طراحی بهينه يک نوع موتور سنکرون سه فاز
مغناطيس دائم جهت کاربرد در سيستم رانش زيردريايی بدون سرنشين پرداخته میشود .براي اين منظور ،در ابتدا روابط و معادالت حاکم
بر موتور سنکرون سه فاز مغناطيس دائم توضيح داده می شود و در ادامه موتور موردنظر توسط يک نوع الگوريتم بهينه سازي بهينه می-
گردد تا کمترين حجم و همچنين بيشترين بازده و چگالی توان را داشته باشد.
واژگان کليدی  :الگوريتم زنبور ،بازده ،چگالی توان و موتور سنکرون مغناطيس دائم
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تاريخ پذيرش مقاله :

59/83/12
59/80/21
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 1-2انتخاب موتور مناسب جهت کاربرد در محرکه

 -1مقدمه
ماشينهاي الکترکی بعنوان سيستم محرکه اصلی صنايع از
تجهيزات مورد استفاده در لوازم خانگی گرفته تا صنايع
پيشرفته نظير سيستمهاي رانش دريايی ،خودروهاي
الکتريکی ،سامانههاي فضايی ،همواره در حال تغيير و
تحول هستند .امروزه موتور سنکرون مغناطيس دائم
بخاطر داشتن مزايايی از قبيل :ساختار ساده ،هزينه توليد
پايين ،فشردگی و چگالی شار باال ،تلفات و نويز کم در
بسياري از کاربردهاي صنعتی ،نيرو محرکه زيردريايی،
رباتيک و هواپيماهاي بدون سرنشين استفاده میشوند.
اولين و مهمترين جنبه در طراحی ماشينهاي الکتريکی
جهت کاربرد در سيستمهاي رانش زيردريايی کاهش حجم
و وزن و از سوي ديگر افزايش توان و بازدهی اين تجهيزات
می باشد .به عبارتی با بهينه کردن ابعاد ماشين (از جمله
قطر استاتور ،طول آهنربا ،قطر روتور ،طول شکاف هوايی و
 )....و در نظر گرفتن محدوديتهاي سيم پيچی ،نسبت به
افزايش راندامان و کاهش وزن اقدام میشود [.]1،2
امروزه محرکهاي هيدروليک متداول در مقايسه با محرک
الکتريکی زيردريايی بسيار سنگينتر ،نياز به تعمير و
نگهداري زياد و همچنين در معرض درجه حرارت و فشار
باال به دليل مايعات ،قابل اشتعال میباشند .هدف اين
مقاله بهينهسازي موتور الکتريکی از نظر چگالی توان و
راندمان براي نشان دادن برتريهاي محرک الکترومکانيکی
نسبت به سيستمهاي متداول هيدروليک میباشد.

زيردريايی بدون سرنشين
سامانههاي زيردريايی که با عنوان خودروهاي زيرآبی
اطالق میگردند ،به دو دسته کلی تقسيم میشوند:
باسرنشين و بدون سرنشين که مورد دوم خودروهاي
ربوتيک زير آبی نيز ناميده میشود .در عمل محرکه هاي
زيردريايی بدون سرنشين گزينه مناسبی براي کار در
شرايط خطرناک و نامناسب نظير اقيانوس ،مخزن نيروگاه
هاي آبی و نيروگاههاي هستهاي میباشند .شکل ()2
نمونهاي از به کارگيري اين نوع موتورها را در زيردريايی
بدون سرنشين نشان داده است[.]1،2

 -2محرک الکترومکانيکی
همانطور که در شکل( )1مشاهده میشود محرکه
الکترومکانيکی را می توان به سه بخش اصلی ،اينورتر،
ماشين الکتريکی و جعبه دنده تقسيم نمود.

شکل ( )2محرک الکتريکی زيردريايی بدون سرنشين

بسته به عمق و زمان عمليات ،جرم مفيد موتور بايد به
اندازه  8/19تا  8/3جرم زيردريايی باشد[ .]2فضاي اصلی
اين زيردريايیها توسط باتريهاي آنها اشغال میشود.
زمان عملکرد کامالً وابسته به ظرفيت باتري میباشد .در
اين موارد ،بازده موتور بسيار حائز اهميت است .دو شرايط
کاري براي اين تجهيزات وجود دارد :عملکرد پيوسته که با
ظرفيت باتري محدود و مشخص میگردد (در حد چند
ساعت) و عملکرد کوتاه مدت (در حد  2تا  3دقيقه) .توان
خروجی موتورهاي الکتريکی جهت رانش زيردريايیهاي
باسرنشين تا حد  59کيلو وات (به طور متوسط  28کيلو
وات) و براي زيردريايیهاي بدون سرنشين از  288وات تا

شکل( )1اجزاء مختلف تشکيل دهنده محرک الکتريکی
زيردريايی بدون سرنشين
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درشکل( ) 4ساختار موتورسنکرون آهنرباي دائم سطحی
شياردار که دراين مقاله مورد بررسی قرار گرفته ،نشان
داده شده است.

 1/9کيلو وات میباشد .محدوده ولتاژ اين موتورها از  38تا
 128ولت است [.]2
 1-1-2انتخاب موتور الکتريکی مناسب
امروزه به دليل توجه به راهبردي بودن نيروي دريايی،
موتورهاي سنکرون مغناطيس دائم جهت کاربرد در
زيردريايی هاي بدون سرنشين ،به دليل مزايايی از قبيل
راندمان باال ،قابليت اطمينان باالتر ،ابعاد فيزيکی کوچکتر
(توليد گشتاور بيشتر در ابعادي کوچکتر) ،تعمير و
نگهداري کمتر  ،امکان غوطه ورکردن اين نوع موتور در
سياالت (کاربرد فضائی و دريايی) ،امکان کار در سرعت-
هاي کم (کمتر از  ) 188 rpmو سرعتهاي خيلی زياد
(بيشتر  )0888 rpmجهت کاربرد در سامانههاي دريايی
مورد توجه بسياري از محققان بوده است[.]3
موتور سنکرون مغناطيس دائم سطحی يک نوع از
موتورهاي  ACمیباشد که آهنرباء دائم بر روي سطح
روتور قرار گرفته است .در اين نوع موتورها چگالی توان
باال و راندمان باال بخاطر استفاده از آهنرباء دائم میباشد.
حذف تلفات سيمپيچی روتور اين موتورها راندمان را در
مقايسه با موتور القايی 18درصد بهبود میبخشد .موتور
سنکرون مغناطيس دائم معموال بر اساس اتدازه کوچک،
چگالی توان باال ،گشتاور باال ،وزن کم و سرعت باال طراحی
میشود[ .]4اين موتور عملکرد رضايت بخشی براي کاربرد
در زيردريايیها را از خود نشان داده است و با هدف
افزايش کارائی ،اين موتور با توجه به قطر استاتور و هندسه
آهنرباي دائم بهينهسازي میشود .آرايش سيمپيچ متمرکز
در ترکيب با شکل دندانههاي استاتور چگالی گشتاور
بااليی را میدهد[ .]9سطح مقطع موتور سنکرون آهنرباي
دائم سطحی مورد مطالعه در شکل ( )3نشان داده شده
است.

شکل ( )4ساختار موتور سنکرون آهنربای دائم سطحی

 -3طراحی موتور سنکرون مغناطيس دائم
 1-3تعريف مشخصات موتور
همانطورکه مشخصات مورد نياز يک نمونه موتور جهت
عملکرد در زيردريايی بدونسرنشين درجدول( )1ديده
میشود ،در اين مقاله موتور سنکرون مغناطيس دائم
سطحی با توان  1کيلووات و چگالی توان  2/2کيلو وات بر
کيلو گرم ،طراحی شده است .اين ماشين الکتريکی  3فاز و
 4قطب و  10شيار است .ضريب قدرت براي يک ماشين
الکتريکی (با آهنربا سطحی نصب شده) می تواند بين
8/5تا  1باشد.
جدول( :)1مشخصات مورد نياز موتور

متغير

مقدار

واحد

توان الکتريکی

1

کيلو وات

ولتاژ ترمينال

119

ولت

سرعت مکانيکی

2298

دور بر دقيقه

بازده

< 58

درصد

وزن

>2

کيلو گرم

طول موتور

> 188

ميلی متر

قطرموتور

> 48

ميلی متر

 2-3تعيين ابعاد و پارامترهای موتور
طراحی ماشين با تعيين ابعاد اصلی آن شروع میشود.
طول محوري موتور L ،و قطر داخلی استاتور (قطر فاصله
هوايی) D ،ابعاد اصلی ماشين میباشند که ساير ابعاد و
پارامترها به شدت به آنها وابسته هستند[.]4

شکل( )3سطح مقطع موتور سنکرون مغناطيس دائم سطحی
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ضخامت آهنرباء دائم به صورت زير محاسبه میشود.

 1-2-3محاسبه ابعاد اصلی موتور
ضريب خروجی به شرح زير محاسبه می گردد[:]4
()1

()4

C 0  1.11 2 B av acKW 10-3

LPM  (r Bg (Br -  ( K f Kd ) Bg  ))Kc g




()5

توان ظاهري ورودي از رابطه زير تعيين میگردد:

kf= Bgpk/Bg

صور ت ديگر اين معادله که بر اساس ابعاد اصلی می باشد
به صورت زير است:

که در آن  kfgضريب نشتی شار است .همچنين  kcضريب
کارتر میباشد .با استفاده از معادله( )5میتوان فاصله
هوايی فيزيکی موتور سنکرون مغناطيس دائم را تعيين
کرد .که مقدار آن براي موتورهاي سنکرون مغناطيس دائم
با ابعاد کوچک بين  8/3تا  1ميلی متر میباشد.

Q  C 0 D 2 Lns KVA

g PM  LPM / rPM  kc g

()2

()3

Pout
kVA
 PF

Q

()0

از اين معادله می توان مقدار  D2Lرا تعيين کرد که کميتی
مهم است.
()4

Q
m3
C 0 ns

 3-3محاسبه تلفات
تلفات درموتور  PMSMعبارتند از:
 -1تلفات مسی آرميچر
 -2تلفات آهنی يا هسته در دندانهها و بدنه هسته

D 2L 

آرميچر
 -3تلفات مکانيکی ناشی ازاصطکاک(ياتاقانها) و
بادخوري
 -4تلفات جريان گردابی يا هرزگرد در هاديهاي آرميچر
و …… را براي موتورهاي جبرانسازي نشده و جبران
سازي شده طبق استاندارد  IECمی بايست به ترتيب برابر
با 1درصد و  8.9درصد توان ورودي نامی در نظر گرفته
شوند.

که در اين رابطه  Qبر حسب کيلو ولت آمپر و  nsبر حسب
راديان بر ثانيه می باشد .با اعمال معادله( )3در معادله()4
می توان ابعاد اصلی موتور يعنی  Lو  Dرا تعيين کرد.
 2-2-3محاسبه فاصله هوايی و مغناطيس دائم

 -1-3-3مقاومت فاز استاتور

انتخاب طول فاصله هوايی تحت تاثير عوامل زيادي است.
افزايش اين مقدار داراي مزاياي زير میباشد:
کاهش تغيير شکل ميدان
کم کردن تلفات ضربان (ناشی از شيارهاي آرميچر)
عملکرد نرمتر و تهويه بهتر
افزايش آمپردورهاي سيمپيچ ميدان
در کل فاصله هوايی موتور هاي سنکرون بايد از شرط زير
پيروي کند.

()9



()5

که    1.8 10 8و

Is
Js

 .T s .l mts
aS .106

Rs 

 Js ، aS بر طبق  Isانتخاب

میشود.
 2-3-3تلفات مسی کل

1
ac
ac
g   SM 0 p    p 
2
B
B

بر اساس استانداردهاي بينالمللی ،تلفات مسی بايد براي
همه نوع سيمبنديها در دماي  59درجه سانتیگراد براي
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چگالی توان از تقسيم توان خروجی به حجم موتور
محاسبه می گردد:

کالسهاي  Bو  A، Eو دردماي118درجه سانتیگراد
براي کالسهاي  Hو  Fبراي تمام بارها محاسبه شود[.]5
Pcu  3Rs ( I s )2

()18

()15

الف) تلفات اصطکاکی و بادخوری
تلفات بادخوري به سرعت مماسی روتور ،به ابعاد روتور و
به ساختار ماشين وابسته است .تلفات بادخوري و
اصطکاک ياتاقان عموماً از هم تفکيک نمیشوند و از
آزمايشهايی که روي ماشينهاي مشابه صورت میگيرد،
بدست میآيد.

که  Volحجم موتور از رابطه زير محاسبه می شود:

همچنين تلفات هسته می تواند به صورت زير بيان می
گردد:

Pc  kh fBm2  ke f 2 Bm2
تلفات هرزگرد:

()14

Pstray  0.5  1%Pout

 1-4تعيين متغيرهای طراحی

بنابراين می توان رابطه تلفات کل را به صورت زير بيان
نمود:
()19

در ميان متغيرهاي طراحی هندسه موتور که در شکل ()4
نشان داده شد برخی محدود در درون محدوده هاي ثابت
میباشند که در جدول( )2داده شده است.

Ptot  Pcu  Pc  Pf ,w  Pstray

جدول(: )2محدوده متغييرهای طراحی

 4-3محاسبه راندمان و چگالی توان
راندمان موتور درگشتاور نامی و سرعت نامی از رابطه زير
بدست می آيد:
()14

4

بطور کلی ،بهينه ساز ي موتور سنکرون مغناطيس دائم به
دليل پيچيدگی فرموالسيون محاسبه ابعاد داخلی و
خارجی موتور يک مسئله بهينه سازي چند هدفه با
متغيرهاي مختلف و داراي محدوديتهايی میباشد]1[.
مسائل بهينه سازي داراي سه مرحله تعريف میشود.
مرحله اول :تعريف متغيرهاي بهينهسازي
مرحله دوم :فرمولبندي تابع هدف و محدوديت هاي موتور
مرحله سوم :بکارگيري الگوريتمهاي بهينهسازي براي
يافتن ابعاد بهينه موتور
مهمترين بخشهاي بهينهسازي ،فرمولبندي تابع هدف،
که معموال ترکيبی از تلفات توان ،بازده و حجم و چگالی
توان و هزينه میباشد .تکنيک بهينهسازي می تواند از نوع
برنامه نويسی غير خطی مانند برنامه نويسی درجه دو
متوالی و يا روش جستجوي تصادفی نظير الگوريتم زنبور
باشد [.]0

Pc  15%Pcu

()13



Vol 

 -4طراحی بهينه چند هدفه

ب) تلفات هسته:
()12

Do2 L

()10

Pf ,w  0.5  3%Pout

()11

Pout
) (W / m3
Vol

Pden 

Pout
Pout  Ptot
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پارامتر

محدوده تغييرات

واحد

طول محوري موتور
قطر داخلی استاتور
قطر خارجی استاتور
بارگذاري مغناطيسی ويژه

][98 – 198
][98 – 198
][188 – 288
][8.0 – 8.49

[ميلی متر]
[ميلی متر]
[ميلی متر]
[تسال]

بارگذاري الکتريکی ويژه

][0888 -38888

[آمپر  /متر]
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نسبت طول محوري
به گام قطب

 4-4نتايج بهينه سازی
شکل ( )9ترکيبی از بازده و چگالی توان ) (Fرا برحسب
تعداد تکرارها نشان میدهد .همان طور که در شکل
مشخص است ،تابع هدف به مقدار بهينه اش يعنی 1/30
می رسد که اين مقدار براي بازده و چگالی توان به ترتيب
برابر با  %59/4و  2/31وات بر سانتیمتر مربع می باشد.

 2-4مسائل بهينه سازی
محدوديت هاي طراحی منجر به پيچيده تر شدن مشکالت
طراحی براي يک نوع موتور خاص می گردد .در اين
طراحی ،بهينهسازي مجموع دو تابع راندمان (توان خروجی
به توان ورودي) و چگالی توان ( توان خروجی به حجم
موتور) ماشين براي پارامتر هاي هندسی موتور انجام شد.
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 3-4الگوريتم زنبور

1.345

الگوريتمهاي گروهی در حل مسايل بهينهسازي چند
متغيره بسيار کارآمد هستند .الگوريتم زنبور ،ارايه شده
توسط فام و همکارانش در سال  ،]0[ 2889الگوريتم
گروهی نوظهوري است که از رفتار جستجوي غذاي زنبور
عسل تقليد میکند .در اين طرح الگوريتم زنبور براي
بهينهسازي مقادير پارامترهاي موتور سنکرون مغناطيس
دائم به کار گرفته می شود .اين امر مستلزم بهينه سازي
توابع چند متغيره است.
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شکل( :)5ترکيب چگالی توان و بازده ) (Fبر حسب تعداد
تکرارها

ابعاد بهينه موتور مغناطيس دائم بدون جاروبک با واحد
ميلیمتر در جدول ( )3آمدهاند.
جدول( )3ابعاد بهينه موتور سنکرون مغناطيس دائم

گامهاي اصلی الگوريتم به شرح زير هستند:
 -1جمعيتی اوليه به طور تصادفی تشکيل شود.
 -2برازش جمعيت محاسبه شود.
 -3تعداد مشخصی از بهترين زنبورها معين و مکان آنهاا
براي جستجوي همسايگی انتخاب شود.
 -4تعداد مشخصی زنباور باه مکاانهااي انتخااب شاده
فرستاده شوند و برازش آنها محاسبه شود.
 -9بهترين زنبور هر مکان براي تشکيل جمعيات جدياد
انتخاب شود.
 -4زنبورهاااي باااقی مانااده بااراي جسااتجوي تصااادفی
اختصاص داده شوند و برازش آنها محاسبه شود.
 -5اگر شرط توقف برقرار شد ،پايان .در غير اين صاورت،
به گام  3برگردد.

ابعاد موتور بهينه

عنوان
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راندمان )(%

2/31

چگالی توان

48/39
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 -5مقايسه طراحی معمولی و طراحی بهينه
با انجام بهينهسازي با استفاده از الگوريتم زنبور در مقايسه
با موتور طراحی شده به روش معمولی که به صورت دستی
انجام پذيرفت ،همان طور که در جدول ( )4نشان داده
شده است ،راندمان بيش از  9درصد افزايش و چگالی توان
بيش از  0درصد افزايش يافت.
جدول ( )4مقايسه طراحی معمولی و طراحی بهينه

طراحی
معمولی

طراحی
بهينه

درصد
افزايش  /کاهش

راندمان

58.3

59.4

 % 9.3افزايش بازدهی

چگالی توان

2.11

2.31

 % 0.4افزايش چگالی توان

[ ] 9محمدجواد سليمانی کشايه ،رضا ايلکا ،سيد اصغر
غالميان ،طراحی بهينه موتور DCمغناطيس دائم بدون
جاروبک با استفاده از الگوريتم کلونی زنبورمصنوعی،
بيست وششمين کنفرانس مهندسی برق ايران11-F- ،
.1358،ELM-1213
[ ] 4محمدجواد سليمانی کشايه ،سيد اصغر غالميان ،ارائه
روشی موثر براي طراحی بهينه موتور DCبدون جاروبک
با استفاده از الگوريتم ژنتيک و تحليل اجزاء محدود ،مجله
رياضيات کاربردي ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
الهيجان1351،
[ ]5رضا ايلکا ،سيد اصغر غالميان و محمد جواد سليمانی
کشايه ،ارائه روش نوين طراحی بهينه موتور مغناطيس
دائم بدون جاروبک بر اساس بهينه سازي اجتماع ذرات
) (PSOو تحليل اجزاي محدود ) ،(FEAکنفرانس
مهندسی برق مجلسی.1351،

 -6نتيجه گيری
در اين مقاله به بررسی روند طراحی و بهينه سازي يک
نمونه موتورسنکرون مغناطيس دائم جهت کاربرد در
زيردريايی بدون سرنشين پرداخته شده است .در ابتدا به
بررسی روابط و معادالت حاکم بر موتور سنکرون سه فاز
مغناطيس دائم انجام گرديد و از آنجاکه جنبه هاي
حرارتی اين موتورها براي سامانه هاي دريايی حائذ اهميت
می باشد توابع هدف ترکيبی از راندمان و چگالی توان
انتخاب شد .همچنين از الگوريتم زنبور به منظور
جستجوي ابعاد بهينهي موتور استفاده شده است .موتور بر
اساس پارامترهاي اوليه از قبيل ولتاژ ،توان و سرعت مجاز،
و توابع هدف که ترکيبی از حداکثر سازي راندمان و
چگالی توان بود طراحی بهينه شد .با انجام بهينهسازي در
مقايسه با موتور طراحی شده به روش معمولی ،راندمان
بيش از  9درصد افزايش و چگالی توان بيش از  0درصد
افزايش يافت.
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