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 چکیده

اسب بخار مطرح و مورد بررسی قرار گرفته شده است.استراتژی کاهش تلفات  5القایی  کاهش تلفات موتوربرای (GA)الگوریتم ژنتیک  رویکرد در این مقاله،   

چندین شبیه سازی مختلف برای نشان دادن عملکرد موتور به  یسی و سرعت موتور می باشد.شامل تنظیم جریان مغناطیسی با استفاده از گشتاور الکترومغناط

 استفاده شده،از عملکرد بهتری برخوردار است. نتایج ، زمانی که از الگوریتم ژنتیک برای موتور القایی در شرایط باردهی مختلف انجام شده است. GAکمک 

 .و بازده موتور القایی  Imrجریان مغناطیسی ، (GAالگوریتم ژنتیک)، تکاهش تلفا،موتور القایی :کلیدی واژه های

 

  مقدمه -1

از مصرف بررق کرل جهران را     %04موتورهای الکتریکی در حدود 

شامل می شوند.استفاده گسترده از موتورهای القایی ، نشران مری   

دهد که اگر تلفات موتور القایی را به میراان چنرد درصرد کراهش     

خواهد ار باالیی را در کل مصرف انرژی الکتریکی دهیم ، تاثیر بسی

پرذیر از توسر ه   .لذا بهبود بازده موتور یرک رونرد اجتنراا نا   داشت

تلفات موتور بیشتر به اسرتراتژی کنترر     [3].موتور در جهان است

موترور   تلفرات .،و اساسا در زمان کم باری عمل می کندتبط بودهرم

ور بهبرود داده مرری  القرایی برا انتخراا بهینره سررطد شرار در موتر      

روش -1: سررطد شررار .از میرران دو اسررتراتژی کنتررر    [2]شررود

سرری تر بروده و    LMC( ،مد  LMCمد  تلفات)-2(SCجستجو)

یک عیب دارد و آن زمانی است  LMCمد   ریپل گشتاوری ندارد.

که پارامترها  تغییر می کنند.برای برطرف کردن این عیب،تخمین 

در ایرن مقالره ، از یرک     [2].اسرت آنالین پارامترها راه حل خروبی  

 FOCالگوریتم کاهش تلفات آنالین کره روی درایرو موترور القرایی    

5hp از تلفرات کرل    %08،استفاده می نمائیم.در حدود  قرار گرفته

بنابراین در این مقاله ما  [1].مربوط به تلفات مسی و آهن می باشد

روی ایررن دو نرروف تلفررات کرره در مجمرروف برره عنرروان تلفررات      

.بررا تنظرریم شررده ایمترومغناطیسرری نامیررده مرری شررود،متمرکا الک

مناسب شار مغناطیسی ،یک ت اد  مناسرب برین تلفرات مسری و     

آهنی برای بدست آوردن حرداقل تلفرات الکترومغناطیسری ایجراد     

بره کرار    IMبرای کاهش تلفرات موترور    GAتکنیک خواهیم کرد.

مقدار مطلروا  به  بازده با تنظیم جریان مغناطیسی ،رفته و ازاینرو

خررود خواهررد رسررید.عملکرد شرربیه سررازی در مقایسرره بررا روش  

  نیا مقایسه شده است. FOCکالسیک 

 مدل تلفات موتور القایی -2

در این مقاله ما از مدار م ادلی که به جریان مغناطیسی روتور   

در  Rfاشاره شده ، استفاده می نمائیم.یک مقاومت تلفات آهن 

اضافه ،روتور شاریسی در فریم مرجع موازی با اندوکتانس مغناط

 .[2,5](نشان داده شده است1شده که در شکل )

 
 :مدار م اد  موتور القایی شامل مقاومت تلفات آهن(1)شکل 

 
 زوایای میدان روتور ت ریفو(:دیاگرام فازوری مدارم اد  2شکل)

 
در حالت دائمی ،اندوکتانس نشتی روی موتور وجود ندارد و مدار 

 ( می شود.3وتور مشابه شکل)م اد  م

 
  dالف(محورم اد  محور 



 

 
 qا(مدار م اد  محور 

 (:مدار م اد  موتور در حالت دائمی3شکل)

 

برای گسترش مد  تلفات،یک روش م مو  و ساده در تحقیقات 

.تلفات مسی استاتور،تلفات [1,2,5]گذشته صورت گرفته است

ه صورت رابطه مسی روتور و تلفات آهن در مجموف تلفات کل ب

 :شودمی بیان ( 1)

 
 pcurتلفات آهن و  pironتلفات مسی استاتور، pcusجایی که 

تلفات مسی روتور می باشد.زمانی که فقط ولتاژ و جریان استاتور 

به عنوان متغیر های واق ی هستند،ما نیاز داریم تا تلفات کل را در 

( جریان 3بدست آوریم.از شکل ) isqو  isdترم هایی از جریان 

 روتور برابر است با:

 ،تلفات کل برابر است با: (2( در م ادله )1با جایگااری م ادله )

 

 
 م ادله گشتاور برابر:

 
 در حالت دائمی داریم:

 
 ( خالصه می گردد:6( به صورت رابطه )3رابطه تلفات م ادله )

 
 

 مکانیزم کاهش تلفات -3

وان یرک روش برالقوه در   در سالهای اخیر الگوریتم ژنتیک به عن   

مساله بهینه سازی موتور شناخته شده است.یکی از ماایرای مهرم   

GA مایرت دیگرر   .[6,7,8]یافتن مینمم جهانی ایستGA    احتیرا

نداشتن به مشتقات می باشد که به آسانی بدسرت نمری آیرد و یرا     

مکانیام کاهش تلفات الکترومغناطیسی به شرح [3,7,8].وجود ندارد

 [1]زیر است:

تلفات آهن با استفاده از حداقل شار میدان و مطابق با سرعت و    

بره   گشتاور موتور کاهش مری یابرد.تلفات مسری اسرتاتور بسرتگی     

جریان مغناطیسی موتور داشته که با کم شدن شار،این جریان نیا 

با تنظیم مناسب شار مغناطیسی ،یک ت اد    کاهش داده می شود.

بره جهرت کرم کرردن تلفرات      بین تلفرات مسری و تلفرات آهنری     

 الکترومغناطیسی بدست خواهیم آورد.

کیلو واتی را نسربت   1.1، نمودار تلفات یک موتور القایی (4)شکل 

 , TL ,1 TL 0.5)مقدار بار متفاوت  3به جریان مغناطیسی برای 

2 TL) [4]نشان می دهد . 

 
 تلفات نسبت به جریان مغناطیسی:(4)شکل 

هرر  استراتژی یافتن حرداقل تلفرات در    همانطور که دیده می شود

مری  قابرل حصرو     Im گشتاور باری با مقدار جریران مغناطیسری  

 imr = isdدر حالت دائمی داریم: .شود

 

 بلوک دیاگرام سیستم پیشنهادی 3-1

 

نشران   0بلوک دیاگرام روش بهینه سرازی پیشرنهادی در شرکل           

بررداری شرار   داده شده است.روش کنتر  موتور بر اساس روش کنترر   

در ایرررن ساختار،سررررعت و گشرررتاور   مررری باشرررد.  (FOC)روترررور 

الکترومغناطیسی موتور برای محاسبه تلفات کل و بررای بدسرت آوردن   

 جریان مغناطیسی ، محاسبه می شوند.

 



 

 

 
 (:بلوک دیاگرام سیستم پیشنهادی 5شکل)

 

 روند بهینه سازی ژنتیک 3-2

 

ریان مغناطیسی بهینره  روند بهینه سازی شامل جستجوی مقدار ج     

استفاده از این روش نیاز بره  با دریافت گشتاور و سرعت موتور می باشد.

یک تابع هدف برای مشخص شدن بهترین جریان مغناطیسی می باشد. 

در روند بهینه سرازی   7رابطه می باشد که بصورت  6تابع هدف م ادله 

 تاثیر می گذارد:

Min Ptotal                                                                                      (7) 

 

 روند بهینه سازی الگوریتم ژنتیک بصورت زیر می باشد:    

 تولید جم یت اولیه رندوم   (1

 ( (7) م ادله)ارزیابی تابع هدف (2

 تولید مثل: والدین از بارگترین مقدار تابع هدف تا کوچکترین (3

افراد بسیار عالی مستقیما بدون هیچ طبقه بندی شده اند. مقدار

 گونه تغییر به مرحله ب د می روند.

 عمل ادغام و جهش ) تولید فرزندان جدید ( (0

 2بازگشت به مرحله  (5

 فلوچارت بهینه سازی بصورت زیر نشان داده شده است:

 
 فلوچارت بهینه سازی الگوریتم ژنتیک(:6شکل)

 نتایج شبیه سازی -4

ات موتور القایی با استفاده از الگوریتم نتایج بهینه سازی کاهش تلف

خصات موتور انجام شده است.مش Matlabژنتیک در سیمولینک 

 شده است.نشان داده  1جدو  استفاده شده در 

 

 : پارامترهای موتور القایی1جدو  
 دور بر دقیقه 1754ولت، 064اسب بخار، 5موتور 

 اهم 114.3مقاومت روتور:    اهم    11115مقاومت استاتور:   
 هانری 414450اندوکتانس روتور: هانری 414450اندوکتانس استاتور:  

 8.82اینرسی:   هانری   2302.0 اندوکتانس متقابل: 

  2322.0.0ضریب تحریک:   2ت داد جفت قطب ها:   

 

داشتن حداقل تلفات  برایبرای محاسبه مقدار بهینه جریان مغناطیسی 

 گوریتم ژنتیک بهینه سازی می نمائیم. را به کمک ال (7)،م ادله 

نتایج برای سرعت و گشتاور های مختلف تست شده و در هر مورد ، 

تلفات کاهش داده شده است.گشتاور بار را در بدترین حالت )کمترین 

( را بهینه 7قرار می دهیم و م ادله ) نیوتن متر 2مقدار( بین صفر تا 

رادیان بر ثانیه  77برابر  سازی می نمائیم.سرعت مرجع در این حالت

 .در نظر گرفته شده است )یک سوم مقدار سرعت نامی(

با  بهینه سازی الگوریتم را  گشتاور الکترومغناطیسی خروجی  (7)شکل 

 ژنتیک نشان می دهد.



 

 
 :گشتاور الکترومغناطیی( 7)شکل 

 

زمانی بدست می آید که تلفات هسته م اد  با تلفات ، ماکایمم بازده 

 (0)صورت شکل استاتور ب dمقدار متوسط جریان محور [1]. باشدمسی 

 .خواهد بود

 
 استاتور dمتوسط جریان محور :(0شکل )

 

رادیان بر ثانیه  77سرعت موتور را که به مقدار سرعت مرجع  (9)شکل 

 نشان می دهد. ، رسیده است

 
 سرعت موتور: (0)شکل 

نیوتن متر  2تا  8ار از تلفات موتور را نسبت به تغییرات ب (18)شکل 

 نشان می دهد.

 
تلفات موتور در هر دو حالت بدون بهینه سازی و با بهینه سازی  :(18شکل )

 الگوریتم ژنتیک

 

دیده می شود تلفات موتور با بهینه سازی  (18)همانطور که از شکل 

 الگوریتم ژنتیک در کمترین مقدار خود قرار دارد.

میاان مصرف توان ورودی را در هردو حالت بدون بهینه  (11)شکل 

 سازی و با بهینه سازی را نشان می دهد.

 

 
 توان ورودی در دو حالت با بهینه سازی:(11)شکل 

 و بدون بهینه سازی 

 

 Gaاز  که، زمانیمی توان نتیجه گرفت  (11)و  (7)در واقع از شکل های 

تا  8وان ورودی کمتری ، گشتاور بار بین با مقدار ت استفاده می نمائیم

 .آمده استنیوتن متر بدست  2

نیا گشتاور های بار مختلف سرعت و همچنین شبیه سازی ها برای 

برای سرعت های  راتلفات  تست شده است .شکل های ب دی نمودار



 

با نیوتن متر  28و  18و به ترتیب با بار  رادیان بر ثانیه 108و  188

  بدون بهینه سازی نشان می دهد.بهینه سازی و 

 

 
 بهینه سازی و بدون بهینه سازی در دو حالت  تلفات:(12)شکل

 144نیوتن و سرعت  14گشتاور بار مرجع با

 رادیان بر ثانیه 

 

بهترین جریانی که ژنتیک داده است برابر در این حالت ،

 می باشد.آمپر  .01370
ان بر ثانیه و گشتاور رادی 1.4سرعت میاان تلفات را در  (13) شکل

 .نشان می دهدنیوتن متر  24بار 

 
 تلفات در دو حالت بدون بهینه سازی:(13)شکل

 و با بهینه سازی

 

آمپر توسط  512.62در این حالت مقدار بهینه جریان تقریبا برابر با 

 ژنتیک اعما  گردیده است.

بهینه با افاایش تدریجی گشتاور بار ، مقدار  می توان نتیجه گرفت که

 جریان مغناطیسی نیا در شرایط حداقل تلفات ،افاایش می یابد.

 

 

 یریجه گینت -5
 GAدر این مقاله ، یک رویکرد هروش مصرنوعی مبتنری برر            

استراتژی القایی پیشنهاد و اعما  گردید.تلفات موتور برای کاهش 

شامل کاهش و یا افاایش شار روتور با تنظیم جریان مغناطیسی و 

شبیه سرازی  به مقدار ف لی گشتاور و سرعت موتور انجامید.باتوجه 

 جره یدر نت ها نشان داد که بازده تا حد زیادی به بار وابسته اسرت. 

 یاتیر عمل طیتحت شررا  یبه طور قابل توجه یدر انرژ ییصرفه جو

 د.ممختلف به دست آ
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