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  ماشین های الکتریکیانواع  تعمیر و نگهداری (3
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  درخت دانش

 مشخص گردد( فیلدا فقط یک ) لطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشگاه نیرو

 مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

ریکیموتور و درایوهای الکتالکترو پایان نامه های مرتبط بافرم   

 



 

 

 :( چکیده پایان نامه2

 عنوان توضیحات

باشد. یکی از انواع خاص موتورها است که به دلیل مزایای بسیار زیاد مورد توجه می موتور جریان مستقیم مغناطیس دائم

های رامتر است. روشترین پا، ایجاد گشتاور ماکزیمم مهمبهینه موتورهای جریان مستقیم مغناطیس دائمدر طراحی 

دهد که با درنظرگرفتن پارامترهای بهینه شده موتور بیشترین گشتاور تولید سازی این امکان را میهای بهینهالگوریتم

 شود. 

ها به عموماً پارامترهای فاصله هوایی بین رتور و استاتور، عرض دندانه استاتور و ارتفاع آهن پشتی به کمک این الگوریتم

شود. در این رساله از الگوریتم ژنتیک به منظور انتخاب بهینه حالت متغیرهای طراحی ای بهینه میمیزان قابل مالحظه

های مختلف موتور به شود. این در حالی است که در براساس طراحی اولیه انجام گرفته برای موتور، حالتاستفاده می

-گیرد. به کمک روش رگرسیون و با توجه به کلیه حالتورد بررسی قرار میروش آنالیز حساسیت در نرم افزار مگنت م

ای خطی بین پارامترها )فاصله هوایی بین رتور و استاتور، عرض دندانه استاتور و ارتفاع آهن های بررسی شده، رابطه

گیرد تا دسته جواب یگردد که این معادله در روش الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار مپشتی و گشتاور( حاصل می

 بهینه را به عنوان پارامترهای بهینه ارائه دهد.

سازی، گشتاور بهینه سازی الگوریتمهای ممکن موتور و پیادهسازی و آنالیز حساسیت برای کلیه حالتپس از شبیه  

 گیرد.تولیدی موتور بهینه شده با موتور در طراحی اولیه مورد مقایسه قرار می
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