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Περίλθψθ 
 

 Στθν παροφςα διδακτορικι διατριβι επιχειρείται θ ανάπτυξθ μοντζλων 

υπολογιςμοφ των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ κακϊσ και θ 

ενςωμάτωςι τουσ ςε ολοκλθρωμζνεσ μεκοδολογίεσ ςχεδίαςθσ και βελτιςτοποίθςθσ 

θλεκτρικϊν κινθτιρων μόνιμων μαγνθτϊν με χριςθ πολυκριτθριακϊν εξελικτικϊν 

αλγορίκμων για εφαρμογζσ θλεκτρικισ κίνθςθσ. Διακρίνονται οι περιπτϊςεισ επιφανειακϊν 

και εςωτερικϊν μόνιμων μαγνθτϊν και εξετάηονται ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα ςτάτθ 

κλαςματικισ αφλακασ. Θ ακρίβεια των μεκοδολογιϊν που αναπτφςςονται επιβεβαιϊνεται 

μζςω ςφγκριςθσ των αποτελεςμάτων με πειραματικά ςε πρότυπα μαγνθτικά κυκλϊματα 

και κινθτιρεσ μόνιμων μαγνθτϊν τριϊν διαφορετικϊν εφαρμογϊν. Συγκεκριμζνα, 

αναπτφςςονται δφο νζοι εξελικτικοί αλγόρικμοι, ο πολυκριτθριακόσ αλγόρικμοσ 

διαφορικισ εξζλιξθσ και ο αλγόρικμοσ Pareto ιςχφοσ διαφορικισ εξζλιξθσ, των οποίων θ 

ςτιβαρότθτα επαλθκεφεται μζςω κατάλλθλων ςυναρτιςεων δοκιμισ. Τα νζα αλγορικμικά 

ςχιματα ενςωματϊνονται ςε πλιρωσ παραμετροποιθμζνα εργαλεία αυτοματοποιθμζνθσ 

ςχεδίαςθσ κινθτιρων, με ικανότθτα κεϊρθςθσ γεωμετρικϊν και λειτουργικϊν περιοριςμϊν. 

Στισ διαδικαςίεσ περιλαμβάνονται τόςο μαγνθτικά όςο και κερμικά μοντζλα πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων κακϊσ και αναλυτικά εργαλεία υπολογιςμοφ των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτο 

ςϊμα των μόνιμων μαγνθτϊν. Ανάλογα με τθν εφαρμογι χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλοι 

όροι κόςτουσ καταςκευισ υπό τθ μορφι περιοριςμϊν του προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ. 

Οι όροι αυτοί αφοροφν ςτθν ειδικι γεωμετρία των αυλάκων, ςτθν προκφπτουςα ροι 

ςκζδαςθσ και ςτθ μορφολογία των τυλιγμάτων ενϊ για τον υπολογιςμό τουσ 

αναπτφςςονται αναλυτικζσ λφςεισ και ζνα μοντζλο ιςοδφναμου μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ. Σε 

ότι αφορά ςτθν εκτίμθςθ των απωλειϊν δινορρευμάτων, αναπτφςςονται δφο αναλυτικά 

μοντζλα που βαςίηονται ςτθ λεπτομερι αναπαράςταςθ τθσ αντίδραςθσ τυμπάνου 

ςυναρτιςει τθσ γεωμετρίασ του ςτάτθ και τθσ διαμόρφωςθσ των ςυγκεντρωμζνων 

τυλιγμάτων κλαςματικισ αφλακασ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ αρικμθτικι προςζγγιςθ 

του προβλιματοσ με χριςθ τθσ μεκόδου των πεπεραςμζνων ςτοιχείων, χρθςιμοποιϊντασ 

τόςο αρμονικι κεϊρθςθ των χρονικϊν μεταβολϊν όςο και τεχνικζσ βιμα προσ βιμα για τθ 

διακριτοποίθςθ του χρόνου. Επιπλζον, τα αποτελζςματα τθσ μεκόδου προςδιοριςμοφ των 

απωλειϊν ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ επιβεβαιϊνονται πειραματικά μζςω κατάλλθλθσ 

διάταξθσ μετριςεων, που βαςίηεται ςε πρότυπο μαγνθτικό κφκλωμα. Θ ολοκλθρωμζνθ 

μεκοδολογία ςχεδίαςθσ ενςωματϊνει ζνα πρϊτο βιμα προκαταρκτικισ ςχεδίαςθσ και ζνα 

δεφτερο βιμα οριςτικισ ςχεδίαςθσ χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ πολυκριτθριακισ 

βελτιςτοποίθςθσ και αξιοποιϊντασ τισ αναπτυχκείςεσ μεκόδουσ υπολογιςμοφ των 

απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ μαηί με τουσ ςυνικεισ όρουσ κόςτουσ 

καταςκευισ και λειτουργίασ. Θ μεκοδολογία αυτι εφαρμόηεται ςτθ ςχεδίαςθ τριϊν 

κινθτιρων μόνιμων μαγνθτϊν διαφορετικϊν προδιαγραφϊν, δθλαδι ενόσ ςερβοκινθτιρα 

για αεροπορικζσ εφαρμογζσ, ενόσ κινθτιρα τροχοφ μικροφ πρότυπου θλεκτρικοφ οχιματοσ 

και ενόσ κινθτιρα εςωτερικϊν μόνιμων μαγνθτϊν θλεκτρικοφ λεωφορείου. Για τισ 

βζλτιςτεσ γεωμετρίεσ που προκφπτουν καταςκευάηονται δοκίμια, τα οποία επιτρζπουν τθν 

εργαςτθριακι επιβεβαίωςθ των προςομοιωμζνων χαρακτθριςτικϊν. 

 

Λζξεισ Κλειδιά: Κινθτιρεσ μόνιμων μαγνθτϊν, Συςτιματα θλεκτρικισ κίνθςθσ, 

Συγκεντρωμζνα τυλίγματα κλαςματικισ αφλακασ, Ρολυκριτθριακι βελτιςτοποίθςθ, 

Διαφορικι εξζλιξθ, Εξελικτικόσ αλγόρικμοσ Pareto ιςχφοσ, Μζτωπο Pareto, Εκτίμθςθ 

απωλειϊν δινορρευμάτων μόνιμων μαγνθτϊν, Ραραμετρικι ςχεδίαςθ, Μζκοδοσ 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων. 
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Abstract 

 
 The present doctoral thesis undertakes the development of analytical models for the 

prediction of permanent magnet eddy current losses which are integrated in design and 

optimization methodologies of permanent magnet motors for electric traction applications, 

utilizing multi-objective evolutionary algorithms. Both surface mounted and buried 

permanent magnet topologies are considered, for fractional slot concentrated stator 

winding configurations. Moreover, experimental validation of the simulated results is 

performed through the construction and measurements of prototype magnetic circuits and 

electric motors. In particular, two evolutionary algorithms, namely the multi-objective 

differential evolution and the strength Pareto differential evolutionary algorithm, are 

developed and validated through appropriate test functions. The developed schemes are 

integrated in fully parameterized motor design tools, enabling consideration of both 

geometric and operating constraints. In this process, both magnetic and thermal analysis is 

performed by respective finite element models, incorporating analytical tools for the 

prediction of permanent magnet eddy current losses. Depending on the application, 

appropriate construction cost coefficients are adopted, as optimization constraints. These 

coefficients concern the relative slot dimensions, the associated leakage flux and the 

configuration of the concentrated windings and are computed by using analytical 

expressions as well as convenient equivalent magnetic circuit models. As far as the 

permanent magnet eddy current losses are concerned, two analytical models are developed, 

based on the detailed representation of the armature reaction for a given stator geometry 

and concentrated winding topologies, respectively. The numerical approach for time 

variations consideration is based on both harmonic and time stepping finite element 

techniques. Moreover, the simulated results of permanent magnet eddy current losses are 

validated through measurements in an appropriate setup, involving a typical magnetic 

circuit. The proposed complete design methodology incorporates a preliminary design stage 

and a final design stage based on multi-objective optimization, implementing eddy current 

loss prediction analytical tools and involving specific construction and operating cost terms. 

It is applied in the design of three permanent magnet motor cases involving different 

specifications, i.e. an electromechanical actuator for aerospace applications, a wheel motor 

for a small electric vehicle and a motor with buried permanent magnets for an electric bus. 

The optimal geometries are validated through measurements on respective prototype 

motors. 

 

 

Keywords: Permanent magnet motors, Electric traction systems, Fractional slot 

concentrated windings, Multi-objective optimization, Differential evolution, Strength Pareto 

evolutionary algorithm, Pareto front, Permanent magnet eddy current loss prediction, 

Parametric design, Finite element method. 
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Κεφάλαιο 1.  Ειςαγωγι 

 

1.1 Τοποκζτθςθ του προβλιματοσ 

 Θ ςφγχρονθ απαίτθςθ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ περιβαλλοντικά φιλικϊν ι 

πράςινων τεχνολογιϊν ςτον τομζα των μεταφορϊν (green transportation) ευνοεί τθ 

δθμιουργία και τθν κακιζρωςθ προθγμζνων ςυςτθμάτων θλεκτροκίνθςθσ χαμθλϊν 

απωλειϊν, θ οποία οδθγεί ςε νζα πεδία επιςτθμονικισ ζρευνασ. Θ αξιοποίθςθ μζςων 

μεταφοράσ μθδενικισ εκπομπισ ρφπων και ο πλιρθσ εξθλεκτριςμόσ των οχθμάτων 

αποτελοφν αντικείμενο διερεφνθςθσ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςε παγκόςμιο αλλά και εκνικό 

επίπεδο. Θ τεχνολογικι πρόοδοσ και καινοτομία με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ 

τζτοιων ςυςτθμάτων μπορεί να οδθγιςει ςε ςθμαντικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ 

και των δυςμενϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, όπωσ τθν εκπομπι αερίων του 

κερμοκθπίου. Οι ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ βιομθχανικισ και τθσ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ, ςτον 

τομζα των μεταφορϊν εμπλζκουν ςθμαντικά οφζλθ, τόςο περιβαλλοντικά όςο και 

οικονομικά, και βρίςκουν εφαρμογι μζςω δράςεων όπωσ ο πλιρθσ εξθλεκτριςμόσ των 

επιβατθγϊν αυτοκινιτων (Electric Car concept), ο εξθλεκτριςμόσ των ςτόλων των αςτικϊν 

μζςων μαηικισ μεταφοράσ (Green Vehicles Initiative και Electric City Transport), ο πλιρθσ 

εξθλεκτριςμόσ των πλοίων (All Electric Ship concept) και o εξθλεκτριςμόσ των αεροςκαφϊν 

(More Electric Aircraft concept). Σε αυτό το πλαίςιο, το ολοζνα αυξανόμενο ερευνθτικό 

ενδιαφζρον αλλά και θ εκκετικι αφξθςθ των εφαρμογϊν ςε διεκνζσ και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, κακιςτοφν το πρόβλθμα τθσ ανάπτυξθσ μζςων πράςινων μεταφορϊν κζμα 

μείηονοσ ςθμαςίασ αλλά και μια πρόκλθςθ ερευνθτικισ διερεφνθςθσ με πρακτικζσ 

προεκτάςεισ.   

 Ο κοινόσ ςτόχοσ ςε όλεσ τισ προαναφερκείςεσ δράςεισ ανάπτυξθσ είναι ο 

ςχεδιαςμόσ ενόσ αξιόπιςτου, αποδοτικοφ και οικονομικά ανταγωνιςτικοφ ςυςτιματοσ 

θλεκτροκίνθςθσ με διαφορετικζσ προτεραιότθτεσ και πρόςκετεσ απαιτιςεισ ςε κάκε 

περίπτωςθ. Ο θλεκτρικόσ κινθτιρασ αποτελεί τθν καρδιά κάκε ςυςτιματοσ θλεκτρικισ 

κίνθςθσ και θ ςυςτθματικι του βελτιςτοποίθςθ προκειμζνου να επιτευχκεί κατά το 

δυνατόν υψθλι απόδοςθ για τθν απαιτοφμενθ επίδοςθ μπορεί να παίξει ςθμαντικό ρόλο 

ςτθ ςυνολικι ςυμπεριφορά ενόσ θλεκτρικοφ οχιματοσ. Ο υψθλόσ βακμόσ απόδοςθσ τόςο 

του κινθτιρα όςο και του θλεκτρονικοφ μετατροπζα οδιγθςθσ μειϊνουν τισ ςυνολικζσ 

απϊλειεσ του ςυςτιματοσ κίνθςθσ ενϊ το μικρό βάροσ τουσ ςε ςχζςθ με αντίςτοιχεσ 

ςυνιςτϊςεσ ςυμβατικισ τεχνολογίασ ςυνειςφζρει ςτθ διαμόρφωςθ ελαφρφτερων μζςων. 

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται περαιτζρω μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Οι 

μεκοδολογίεσ βελτιςτοποίθςθσ που ειςάγουν κριτιρια κόςτουσ και πολυπλοκότθτασ 

καταςκευισ, λαμβάνοντασ υπόψθ πολλαπλζσ παραμζτρουσ, με βάςθ εξελικτικοφσ 

αλγόρικμουσ είναι οι πλζον ενδεδειγμζνεσ για αυτι τθν κατθγορία προβλθμάτων. Θ 

ςφγχρονθ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων ςχεδίαςθσ κινθτιρων για εφαρμογζσ υψθλϊν 

απαιτιςεων ευνοεί μια πολυκριτθριακι διερεφνθςθ, θ οποία επιβάλλει τθ κεϊρθςθ 

πολλαπλϊν κριτθρίων ελζγχου κατά τθν αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν λφςεων. Τα κριτιρια 

που ειςάγονται ςτθν προαναφερκείςα ανάλυςθ είναι εν γζνει αντικρουόμενα και είναι 

πρακτικά αδφνατο να αποτιμθκοφν χρθςιμοποιϊντασ ζνα κοινό μζτρο. Απότοκοσ αυτοφ του 
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γεγονότοσ είναι θ φπαρξθ τθσ αντικειμενικισ δυςκολίασ ςτον προςδιοριςμό τθσ 

καταλλθλότερθσ επιλογισ, κακϊσ εξαιτίασ του ανταγωνιςτικοφ τουσ χαρακτιρα, θ βελτίωςθ 

τθσ επίδοςθσ οριςμζνων κριτθρίων ςυνεπάγεται τθν επιδείνωςθ των υπολοίπων. 

 Κατά κανόνα, τζτοια προβλιματα αντιμετωπίηονται από τθν οπτικι του κακολικοφ 

μζτρου επίδοςθσ, δθλαδι ενόσ βακμωτοφ δείκτθ που αποτιμά μονοςιμαντα τθν επίδοςθ 

του ςυςτιματοσ ωσ προσ κάκε εφικτι του λφςθ. Ο εν λόγω δείκτθσ περιλαμβάνει είτε ζνα 

και μόνο από τα κριτιρια, το οποίο κεωρείται μείηον, ι ςυνδυαςμοφσ κριτθρίων, αυκαίρετα 

ενταγμζνουσ ςε μια ενιαία μακθματικι ζκφραςθ. Ωςτόςο, μια τζτοια προςζγγιςθ του 

προβλιματοσ μπορεί εφκολα να οδθγιςει ςε μια υποκειμενικι ι μερολθπτικι 

αντιμετϊπιςι του, με δεδομζνο ότι, με κατάλλθλθ ςτάκμιςθ των διαφόρων κριτθρίων, 

μπορεί κάποιοσ να κατευκφνει εκ των προτζρων τθ διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ προσ μια 

υποκειμενικι λφςθ.  

 Το κφριο χαρακτθριςτικό των πολυκριτθριακϊν προβλθμάτων είναι θ φπαρξθ 

πολλαπλϊν λφςεων που παρζχουν πρόςφορουσ ςυμβιβαςμοφσ μεταξφ των κριτθρίων και 

κεωροφνται, από μεκοδολογικισ πλευράσ, κατ’αρχιν εξίςου αποδεκτζσ. Οι εν λόγω λφςεισ 

ονομάηονται μθ κυριαρχοφμενεσ ι μθ κατϊτερεσ. Ο ςυςτθματικόσ εντοπιςμόσ τζτοιων 

λφςεων αλλά και θ διατφπωςθ ςτρατθγικϊν περαιτζρω αξιολόγθςισ τουσ, ςτθν 

κατεφκυνςθ μιασ τελικισ ςυμβιβαςτικισ επιλογισ, αποτελοφν ηθτοφμενο τθσ 

πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ. Τα ςχιματα ταυτόχρονθσ αναηιτθςθσ βζλτιςτων 

λφςεων, που βαςίηονται ςε τροποποιιςεισ των εξελικτικϊν-γενετικϊν αλγορίκμων ζχουν 

επωφελθκεί από ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ τα τελευταία χρόνια, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 

εξαςφάλιςθσ αντιπροςωπευτικϊν πλθκυςμϊν, που καλφπτουν όλο το φάςμα των 

ανταγωνιςμϊν. Ραρόλα αυτά, οι απόπειρεσ ανάπτυξθσ υπολογιςτικϊν εργαλείων 

προςαρμοςμζνων ςτισ ανάγκεσ των εφαρμογϊν ςχεδίαςθσ θλεκτρικϊν κινθτιρων είναι 

αρκετά περιοριςμζνεσ. 

 Στισ εφαρμογζσ θλεκτροκίνθςθσ, θ πρόςφατθ επιςτθμονικι ζρευνα αναδεικνφει ωσ 

επιλογι πρϊτθσ προτεραιότθτασ τουσ κινθτιρεσ μόνιμων μαγνθτϊν και ςυγκεκριμζνα τισ 

τοπολογίεσ επιφανειακϊν ι εςωτερικϊν μόνιμων μαγνθτϊν με διαμορφϊςεισ 

ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων ςτάτθ κλαςματικισ αφλακασ. Οι ςυγκεκριμζνεσ τοπολογίεσ 

είναι ιδανικζσ για εφαρμογζσ με μεγάλεσ απαιτιςεισ ροπισ αλλά και για εφαρμογζσ 

μεταβλθτϊν ςτροφϊν, λόγω των εγγενϊν πλεονεκτθμάτων τουσ που αφοροφν ςτθν 

αξιοπιςτία και τθν υψθλι πυκνότθτα ιςχφοσ. Ραράλλθλα, θ γενικότερθ τάςθ τθσ 

βιομθχανίασ των θλεκτρικϊν κινθτιρων ζχει ςτραφεί προσ τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ υλικϊν 

ςπάνιασ γαίασ. Ο κίνδυνοσ ενδεχόμενθσ κερμικισ απομαγνιτιςθσ λόγω απωλειϊν 

δινορρευμάτων ςτο ςϊμα των μόνιμων μαγνθτϊν αποτελεί ςθμαντικό μειονζκτθμα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ τεχνολογίασ. Τα παραςιτικά φαινόμενα που προκαλοφνται από τισ 

αρμονικζσ χρόνου τθσ κυματομορφισ του ρεφματοσ τροφοδοςίασ  αλλά και από τισ 

αρμονικζσ χϊρου του μαγνθτικοφ πεδίου λόγω τθσ γεωμετρικισ διαμόρφωςθσ του 

μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ και τθσ διαμόρφωςθσ των τυλιγμάτων του κινθτιρα προκαλοφν 

τθν αφξθςθ των απωλειϊν ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ. Τα φαινόμενα αυτά είναι πιο ζντονα 

όταν χρθςιμοποιοφνται ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα κλαςματικισ αφλακασ, κακϊσ θ 

μαγνθτεγερτικι δφναμθ λόγω τθσ αντίδραςθσ τυμπάνου περιλαμβάνει ςθμαντικζσ 

αρμονικζσ ςυνιςτϊςεσ. Επομζνωσ, θ ανάπτυξθ κατάλλθλων εργαλείων για τθν ακριβι και 

γριγορθ εκτίμθςθ των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ κατά τθ 

διαδικαςία ςχεδίαςθσ μπορεί να προςφζρει ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ θ αφξθςθ τθσ 
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ενεργειακισ απόδοςθσ μπορεί να επιτευχκεί μόνο μζςα από κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ που 

περιλαμβάνουν τθν ελαχιςτοποίθςθ των απωλειϊν αυτϊν.  

 Τα τελευταία χρόνια, θ πολυκριτθριακι προςζγγιςθ του προβλιματοσ τθσ 

ςχεδίαςθσ θλεκτρικϊν κινθτιρων μόνιμων μαγνθτϊν, που υποδθλϊνει τθ χριςθ κριτθρίων 

απόδοςθσ, επίδοςθσ, ποιότθτασ ιςχφοσ ι ακόμα και βάρουσ, ςυνζβαλε ςε ςθμαντικζσ 

βελτιϊςεισ του ςχεδιαςμοφ τουσ. Ωςτόςο, οι περιςςότερεσ εφαρμογζσ εμπλζκουν 

προςεγγίςεισ με προςεγγιςτικι ςυνάκροιςθ κριτθρίων ι απλουςτευτικζσ παραδοχζσ για τθ 

μείωςθ τθσ υπολογιςτικισ πολυπλοκότθτασ. Ραράλλθλα, παρότι οι περιςςότερεσ 

απόπειρεσ ςχεδίαςθσ επιβεβαιϊνονται με τθν καταςκευι κάποιου δοκιμίου, δεν 

περιλαμβάνουν κριτιρια a priori αξιολόγθςθσ του κόςτουσ και τθσ πολυπλοκότθτασ 

καταςκευισ ενϊ ςυνικωσ θ ανάλυςθ δεν περιλαμβάνει εκτίμθςθ τθσ κερμικισ 

ςυμπεριφοράσ ι των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ ςτθ φάςθ 

ςχεδίαςθσ του κινθτιρα αλλά πραγματοποιείται εκ των υςτζρων. Σε αυτό ςυμβάλλει θ 

πολυπλοκότθτα του ςυηευγμζνου προβλιματοσ αλλά και θ αδυναμία τθσ μεκόδου των 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων να ςυνυπολογίςει τθν επίδραςθ του πεδίου του μαγνιτθ ςε 

ςυνδυαςμό με αρμονικι κεϊρθςθ των χρονικϊν μεταβολϊν. Θ εναλλακτικι λφςθ, δθλαδι 

θ χρθςιμοποίθςθ μοντζλων κεϊρθςθσ των χρονικϊν μεταβολϊν με τεχνικζσ βιμα προσ 

βιμα, κακιςτά τθν υπολογιςτικι πολυπλοκότθτα και τον απαιτοφμενο χρόνο υπολογιςμοφ 

απαγορευτικά για τθν ενςωμάτωςθ ςε μια μεκοδολογία ςυςτθματικισ βελτιςτοποίθςθσ με 

τισ τρζχουςεσ δυνατότθτεσ των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων. Επιπλζον, δεν ζχουν 

αξιοποιθκεί πλιρωσ οι δυνατότθτεσ των πολυκριτθριακϊν αναλφςεων, με ςκοπό τον 

εντοπιςμό μακθματικά πρόςφορων αλλά και φυςικά αποδεκτϊν λφςεων. Τζλοσ, 

περιοριςμζνεσ είναι οι απόπειρεσ ζνταξθσ ςτθ ςχεδίαςθ, ολοκλθρωμζνων μεκοδολογιϊν 

που να περιλαμβάνουν τισ καταςκευαςτικζσ ανοχζσ κατά τθ διαμόρφωςθ των υλικϊν και 

τθν υποβάκμιςθ των χαρακτθριςτικϊν τουσ κατα τθ διαδικαςία καταςκευισ των μθχανϊν 

μόνιμων μαγνθτϊν. 

1.2 Αντικείμενο και ερευνθτικοί ςτόχοι 

 Αντικείμενο τθσ διατριβισ είναι θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων μεκοδολογιϊν για 

τθν επίλυςθ προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ γεωμετρίασ κινθτιρων μόνιμων μαγνθτϊν με 

πολυκριτθριακζσ τεχνικζσ και ταυτόχρονθ ενςωμάτωςθ μεκόδων ακριβοφσ εκτίμθςθσ των 

απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ.  

 Σε ζνα πρϊτο βιμα επιχειρείται βιβλιογραφικι διερεφνθςθ των μεκοδολογιϊν 

ςχεδίαςθσ θλεκτρικϊν κινθτιρων μόνιμων μαγνθτϊν, των μεκόδων πολυκριτθριακισ 

βελτιςτοποίθςθσ και των τεχνικϊν υπολογιςμοφ απωλειϊν δινορρευμάτων. Στθ ςυνζχεια 

διερευνϊνται και αξιολογοφνται οι υφιςτάμενεσ μεκοδολογίεσ και προτείνονται 

βελτιωμζνεσ εκδοχζσ τουσ, προκειμζνου να ενταχκοφν ςε ολοκλθρωμζνα αλγορικμικά 

ςχιματα και εργαλεία αυτοματοποιθμζνθσ ςχεδίαςθσ. Ακολουκεί θ εφαρμογι των τεχνικϊν 

που αναπτφχκθκαν ςε τρεισ περιπτϊςεισ κινθτιρων υψθλϊν απαιτιςεων διαφορετικϊν 

προδιαγραφϊν. Σε κάκε περίπτωςθ προτάκθκε νζα κατάλλθλα διαμορφωμζνθ  

μεκοδολογία ςχεδίαςθσ ενςωματϊνοντασ αναλυτικά ι αρικμθτικά εργαλεία υπολογιςμοφ 

όρων κόςτουσ καταςκευισ προςαρμοςμζνα ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ εκάςτοτε εφαρμογισ.  

 Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, θ ανάπτυξθ ενόσ ενιαίου, 

πλιρωσ παραμετροποιθμζνου, εργαλείου βελτιςτοποίθςθσ τθσ γεωμετρίασ θλεκτρικϊν 

κινθτιρων, με ικανότθτα κεϊρθςθσ γεωμετρικϊν και λειτουργικϊν περιοριςμϊν, κεωρείται 
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απαραίτθτθ ςε εφαρμογζσ θλεκτροκίνθςθσ. Λδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ ικανότθτα εκτίμθςθσ 

των απωλειϊν των μόνιμων μαγνθτϊν κακϊσ αποτελεί ςθμαντικι ςυνιςτϊςα απωλειϊν για 

τισ ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ. Εξίςου ςθμαντικι είναι θ πειραματικι επιβεβαίωςθ των 

προςομοιωμζνων χαρακτθριςτικϊν μζςω τθσ καταςκευισ των βελτιςτοποιθμζνων δοκιμίων 

κινθτιρων, που επιτρζπουν τθν ανάδειξθ τθσ ακρίβειασ των προτεινομζνων τεχνικϊν 

υπολογιςμοφ των απωλειϊν. 

 Οι βαςικοί ςτόχοι τθσ διατριβισ και οι αντίςτοιχεσ φάςεισ τθσ ερευνθτικισ 

δραςτθριότθτασ με βάςθ τα κίνθτρα που αναφζρκθκαν είναι οι εξισ: 

 Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ των μεκοδολογιϊν ςχεδίαςθσ θλεκτρικϊν κινθτιρων 

μόνιμων μαγνθτϊν, των μεκοδολογιϊν επίλυςθσ πολυκριτθριακϊν προβλθμάτων και 

των τεχνικϊν υπολογιςμοφ απωλειϊν ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ. 

 Ανάπτυξθ αναλυτικϊν και αρικμθτικϊν μοντζλων υπολογιςμοφ των απωλειϊν 

δινορρευμάτων ςτο ςϊμα των μόνιμων μαγνθτϊν για τισ γεωμετρίεσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτισ θλεκτρικζσ μθχανζσ, ιδιαίτερα όταν ςτισ περιπτϊςεισ 

ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων ςτάτθ κλαςματικισ αφλακασ. 

 Ρειραματικι επιβεβαίωςθ των αποτελεςμάτων των απωλειϊν ςτουσ μόνιμουσ 

μαγνιτεσ μζςω κατάλλθλθσ μετρθτικισ διάταξθσ ςε πρότυπο μαγνθτικό κφκλωμα. 

 Ανάπτυξθ πρωτότυπων αλγορικμικϊν ςχθμάτων πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ, 

κατάλλθλων για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςχεδίαςθσ θλεκτρικϊν κινθτιρων και 

προςαρμοςμζνων ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των αντίςτοιχων μαγνθτικϊν και κερμικϊν 

μοντζλων. 

 Ενςωμάτωςθ ςτισ διαδικαςίεσ βελτιςτοποίθςθσ αναλυτικϊν όρων κόςτουσ με ςτόχο τθ 

ςυνδυαςμζνθ ελαχιςτοποίθςθ του λειτουργικοφ και καταςκευαςτικοφ κόςτουσ του 

κινθτιρα.  

 Εφαρμογι ολοκλθρωμζνων και αυτοματοποιθμζνων μεκοδολογιϊν ςχεδίαςθσ και 

βελτιςτοποίθςθσ κινθτιρων μόνιμων μαγνθτϊν διαφορετικϊν τοπολογιϊν για τρεισ 

εφαρμογζσ υψθλϊν απαιτιςεων. 

 Καταςκευι πρότυπων κινθτιρων και πειραματικι επιβεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ των 

αποτελεςμάτων τθσ βελτιςτοποίθςθσ.  

1.3 Διάρκρωςθ τθσ εργαςίασ 

 Το κείμενο τθσ διατριβισ περιλαμβάνει ςυνολικά οκτϊ κεφάλαια ςτα οποία 

προςεγγίηονται και οι επιμζρουσ ςτόχοι.  

Αρχικά, το πρϊτο κεφάλαιο αποτελεί τθν ειςαγωγι τθσ διατριβισ όπου 

περιγράφεται το πρόβλθμα προσ επίλυςθ, παρατίκενται τα ερευνθτικά κίνθτρα και 

ςκιαγραφοφνται οι βαςικοί ςτόχοι τθσ διατριβισ.  

 Στο δεφτερο κεφάλαιο περιγράφονται λεπτομερϊσ οι επιμζρουσ διαδικαςίεσ που 

ακολουκοφνται κατά τθ ςχεδίαςθ ενόσ κινθτιρα μόνιμων μαγνθτϊν. Σε ζνα πρϊτο βιμα 

παρατίκενται οι κεμελιϊδεισ ςχζςεισ προκαταρκτικισ ςχεδίαςθσ που προςδιορίηουν τισ 

βαςικζσ διαςτάςεισ του κινθτιρα και αναλφεται λεπτομερϊσ θ διαδικαςία επιλογισ 

διαμόρφωςθσ ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων κλαςματικισ αφλακασ. Σε ζνα δεφτερο βιμα 

περιγράφεται θ φάςθ οριςτικισ ςχεδίαςθσ με βάςθ τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων και αναλφεται θ δυνατότθτα επίλυςθσ ενόσ δυναμικοφ προβλιματοσ μζςω μιασ 

αλλθλουχίασ μαγνθτοςτατικϊν αναλφςεων κατά τισ οποίεσ μοντελοποιείται τόςο θ ςχετικι 

κίνθςθ ςτάτθ δρομζα όςο και θ θμιτονοειδισ μεταβολι των ρευμάτων τροφοδοςίασ. 
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Ραράλλθλα επεξθγείται θ διαδικαςία κερμικισ ανάλυςθσ με τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων, κακϊσ και οι τεχνικζσ κερμικισ μοντελοποίθςθσ των επιμζρουσ τμθμάτων του 

κινθτιρα. Τζλοσ, περιγράφεται ο τρόποσ χαρακτθριςμοφ των μαγνθτικϊν υλικϊν ςε 

επίπεδο κερμικϊν και μαγνθτικϊν ιδιοτιτων. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτφςςονται τα μοντζλα υπολογιςμοφ των απωλειϊν 

δινορρευμάτων ςτο ςϊμα των μόνιμων μαγνθτϊν θλεκτρικϊν κινθτιρων. Αρχικά 

παρατίκεται βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ των υφιςτάμενων μοντζλων και παρουςιάηονται 

τα αποτελζςματα τθσ υλοποίθςθσ τουσ. Στθ ςυνζχεια κεμελιϊνεται το πρόβλθμα 

υπολογιςμοφ των δινορρευμάτων ςτισ κεωροφμενεσ γεωμετρίεσ και αναλφονται τα 

πολυπλοκότερα μοντζλα που αναπτφχκθκαν ςτα πλαίςια τθσ διδακτορικισ διατριβισ. Τα 

μοντζλα αυτά επιχειροφν τθ μοντελοποίθςθ τθσ διαμόρφωςθσ του τυλίγματοσ αλλά και τθσ 

ςχετικισ γεωμετρίασ του ςτάτθ, μζςω τθσ αναπαράςταςθσ του με ζνα ιςοδφναμο 

ρευματικό ςτρϊμα που αντιςτοιχεί ςτθν θλεκτρικι φόρτιςθ που προκφπτει από τθν 

εκάςτοτε διαμόρφωςθ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ αρικμθτικι προςζγγιςθ του 

προβλιματοσ με χριςθ τθσ μεκόδου των πεπεραςμζνων ςτοιχείων, χρθςιμοποιϊντασ τόςο 

αρμονικι κεϊρθςθ των χρονικϊν μεταβολϊν όςο και τεχνικζσ βιμα προσ βιμα. Τζλοσ 

επιβεβαιϊνεται πειραματικά θ ακρίβεια των αποτελεςμάτων μζςω διάταξθσ μετριςεων, 

που αποτελείται από κατάλλθλα διαμορφωμζνο μαγνθτικό κφκλωμα. 

 Στο τζταρτο κεφάλαιο παρουςιάηεται το γενικό υπόβακρο τθσ κεωρίασ 

βελτιςτοποίθςθσ και  αναλφονται οι απαιτιςεισ μιασ ςυςτθματικισ διαδικαςίασ 

αναηιτθςθσ. Ραράλλθλα, επιχειρείται βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ των τεχνικϊν 

πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ. Αρχικά, αναφζρονται οι κλαςικζσ προςεγγίςεισ και 

ακολουκεί μια κριτικι παρουςίαςθ των ςφγχρονων ςχθμάτων, τα οποία αξιοποιϊντασ 

εξελικτικοφσ αλγορίκμουσ επιδιϊκουν τθν ταυτόχρονθ παραγωγι αντιπροςωπευτικϊν 

ανταγωνιςμϊν των επιμζρουσ κριτθρίων. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ μζκοδο τθσ 

Διαφορικισ Εξζλιξθσ (Differential Evolution - DE) και του Εξελικτικοφ Αλγορίκμου Pareto 

Λςχφοσ (Strength Pareto Evolutionary Algorithm - SPEA), οι οποίοι αποτζλεςαν και τθ βάςθ 

των μεκοδολογιϊν βελτιςτοποίθςθσ που αναπτφχκθκαν. Τζλοσ, περιγράφονται αναλυτικά 

τα δφο νζα αλγορικμικά ςχιματα που προτάκθκαν ςτα πλαίςια τθσ διατριβισ. Αρχικά, 

αναπτφςςεται μια μζκοδοσ πολυκριτθριακισ Διαφορικισ Εξζλιξθσ και ςτθ ςυνζχεια 

Εξελικτικόσ Αλγόρικμοσ Pareto Λςχφοσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ. Θ ευρωςτία των μεκόδων 

αποδεικνφεται μζςω τθσ εφαρμογισ τουσ ςε κλαςικά πολυκριτθριακά προβλιματα με 

ςυναρτιςεισ δοκιμισ, τα αποτελζςματα των οποίων παρατίκενται ςτο τζλοσ του 

κεφαλαίου.   

Στο πζμπτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ ςυνολικι διαδικαςία ςχεδίαςθσ και 

βελτιςτοποίθςθσ ενόσ κινθτιρα επιφανειακϊν μόνιμων μαγνθτϊν με ςυγκεντρωμζνα 

τυλίγματα κλαςματικοφ βιματοσ διπλισ ςτρϊςθσ, για αεροπορικζσ εφαρμογζσ. 

Συγκεκριμζνα ο κινθτιρασ προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ωσ ςερβοκινθτιρασ ςε 

περιβάλλον περιοριςμζνου χϊρου και υψθλισ κερμοκραςίασ. Για τθν επίλυςθ του 

προβλιματοσ ςυντίκεται μια πολυςτοχικι, βαςιςμζνθ ςε πλθκυςμοφσ ρουτίνα 

βελτιςτοποίθςθσ που αξιοποιεί τθν ιδζα τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ και τθν επεκτείνει ςτον 

τριςδιάςτατο χϊρο ςυναρτιςεων ςτόχου. Για τθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι, ςτθ διαδικαςία 

ενςωματϊνονται τρεισ όροι – ςυντελεςτζσ τεχνικοφ κόςτουσ που αφοροφν ςτθ μείωςθ του 

καταςκευαςτικοφ κόςτουσ και τθσ δυςκολίασ καταςκευισ αλλά και ςτθν ελαχιςτοποίθςθ 

των φαινομζνων ςκζδαςθσ τθσ ροισ του διακζνου λόγω τθσ μορφολογίασ των δοντιϊν του 
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ςτάτθ. Για τισ ανάγκεσ του υπολογιςμοφ τθσ ροισ ςκζδαςθσ αναπτφχκθκε μεκοδολογία 

κατάλλθλων ιςοδυνάμων μαγνθτικϊν κυκλωμάτων για κινθτιρα επιφανειακϊν μαγνθτϊν 

με τυλίγματα κλαςματικοφ βιματοσ. Θ γεωμετρία του κινθτιρα που επιλζχκθκε ωσ 

βζλτιςτθ από το τελικό ςφνολο Pareto τελικά καταςκευάςτθκε ςτο εργαςτιριο Θλεκτρικϊν 

Μθχανϊν και Θλεκτρονικϊν Λςχφοσ, και οι μετριςεισ επιβεβαίωςαν τθν ακρίβεια των 

υπολογιςκζντων χαρακτθριςτικϊν απόδοςθσ και επίδοςθσ.  

Στο ζκτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ ςυνολικι διαδικαςία ςχεδίαςθσ και 

βελτιςτοποίθςθσ ενόσ κινθτιρα επιφανειακϊν μόνιμων μαγνθτϊν με ςυγκεντρωμζνα 

τυλίγματα κλαςματικοφ βιματοσ απλισ ςτρϊςθσ, που προορίηεται για εφαρμογζσ 

θλεκτρικισ κίνθςθσ. Συγκεκριμζνα ο κινθτιρασ απετζλεςε τον κινθτιρα τροχό ςε 

πρωτότυπο θλεκτρικό όχθμα που ςυμμετζχει ςε αγϊνεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Για τθν 

επίλυςθ του προβλιματοσ αναπτφχκθκε μια μεικτι, πολυςτοχικι, βαςιςμζνθ ςε 

πλθκυςμοφσ ρουτίνα βελτιςτοποίθςθσ που αξιοποιεί τθν ιδζα του Εξελικτικοφ Αλγορίκμου 

Pareto Λςχφοσ και τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ (Strength Pareto Differential Evolutionary 

Algorithm - SPDEA) ςτον τριςδιάςτατο χϊρο ςυναρτιςεων ςτόχου. Για τθ ςυγκεκριμζνθ 

εφαρμογι, θ τεχνικι ςυνδυάςτθκε με μοντζλα πεπεραςμζνων ςτοιχείων και αναλυτικζσ 

λφςεισ. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κερμικισ ςτιβαρότθτασ του κινθτιρα, χρθςιμοποιικθκε ζνα 

κερμικό μοντζλο πεπεραςμζνων ςτοιχείων, ενϊ για τθν εκτίμθςθ των απωλειϊν 

δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ, χρθςιμοποιικθκαν αναλυτικζσ λφςεισ που 

βαςίηονται ςτθ ανάλυςθ των αρμονικϊν χϊρου τθσ ΜΕΔ του ςτάτθ. Ο κινθτιρασ αυτόσ 

είναι ο τρίτοσ κατά ςειρά που καταςκευάςκθκε για να αποτελζςει τθν κινθτιρια μθχανι 

του οχιματοσ “Ρυρφόροσ” τθσ εκελοντικισ ομάδασ “Ρρομθκζασ” του ΕΜΡ.  

Στο ζβδομο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ ςυνολικι διαδικαςία ςχεδίαςθσ και 

βελτιςτοποίθςθσ ενόσ κινθτιρα εςωτερικϊν μόνιμων μαγνθτϊν θμιτονοειδοφσ γεωμετρίασ 

με ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα κλαςματικοφ βιματοσ διπλισ ςτρϊςθσ, που προορίηεται να 

αποτελζςει τθν κινθτιρια μθχανι μικροφ θλεκτρικοφ λεωφορείου μεταφοράσ προςωπικοφ. 

Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία βελτιςτοποίθςθσ βαςίηεται ςε μονοκριτθριακι εκδοχι 

αλγόρικμου διαφορικισ εξζλιξθσ. Θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ ςτόχου ςυνίςταται από το 

ςτακμιςμζνο άκροιςμα των επιμζρουσ ςτοχικϊν ςυναρτιςεων, που αφοροφν ςτθ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ, ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ επίδοςθσ, κακϊσ και ςτθ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ ιςχφοσ του κινθτιρα. Με αυτό τον τρόπο θ ρουτίνα 

βελτιςτοποίθςθσ αποκτά πολυκριτθριακό χαρακτιρα. Θ γεωμετρία κινθτιρα που 

επιλζχκθκε ωσ βζλτιςτθ είναι ςε φάςθ καταςκευισ ςτο εργαςτιριο Θλεκτρικϊν Μθχανϊν 

και Θλεκτρονικϊν Λςχφοσ.  

 Στο όγδοο κεφάλαιο ςυνοψίηονται οι μεκοδολογίεσ ςχεδίαςθσ κινθτιρων μονίμων 

μαγνθτϊν που αναπτφχκθκαν, τόςο ςε αλγορικμικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο 

υλοποίθςθσ. Ραρατίκενται τα βαςικά ςυμπεράςματα τθσ διατριβισ, ςυνοψίηονται τα 

αποτελζςματα και τα βαςικά ευριματα, διατυπϊνονται τα ςθμεία προαγωγισ τθσ 

επιςτιμθσ και ςχολιάηονται οι προοπτικζσ των εφαρμογϊν που μελετικθκαν. Τζλοσ 

προτείνονται κατευκφνςεισ για μελλοντικι ζρευνα. 
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Κεφάλαιο 2.  Μεκοδολογίεσ ςχεδίαςθσ θλεκτρικϊν 

κινθτιρων μόνιμων μαγνθτϊν  

 

2.1 Ειςαγωγι 

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται λεπτομερϊσ οι επιμζρουσ διαδικαςίεσ που 

ακολουκοφνται κατά τθ ςχεδίαςθ ενόσ κινθτιρα μόνιμων μαγνθτϊν. Στθν πραγματικότθτα 

θ γενικευμζνθ μεκοδολογία που κα αναλυκεί παρακάτω μπορεί με μικρζσ αλλαγζσ να 

εφαρμοςτεί ςτο ςφνολο των τφπων θλεκτρικϊν κινθτιρων. Αρχικά παρατίκενται οι 

κεμελιϊδεισ ςχζςεισ προκαταρκτικισ ςχεδίαςθσ με χριςθ παραδοςιακϊν αναλυτικϊν 

ςχζςεων που προςδιορίηουν τισ βαςικζσ διαςτάςεισ του κινθτιρα και τισ βαςικζσ θλεκτρικζσ 

και μαγνθτικζσ φορτίςεισ. Αναλφεται λεπτομερϊσ θ διαδικαςία επιλογισ διαμόρφωςθσ 

ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων κλαςματικισ αφλακασ και προςδιορίηονται τα κφρια 

χαρακτθριςτικά του φορζα διζγερςθσ, δθλαδι του δρομζα μόνιμων μαγνθτϊν. 

 Στθ ςυνζχεια θ ανάλυςθ επεκτείνεται ςτθ μζκοδο των πεπεραςμζνων ςτοιχείων και 

περιγράφεται θ διαδικαςία επίλυςθσ ενόσ δυναμικοφ προβλιματοσ μζςω μιασ αλλθλουχίασ 

μαγνθτοςτατικϊν αναλφςεων κατά τισ οποίεσ μοντελοποιείται τόςο θ ςχετικι κίνθςθ ςτάτθ 

δρομζα όςο και θ θμιτονοειδισ μεταβολι των ρευμάτων τροφοδοςίασ. Ραράλλθλα 

αναλφεται και θ διαδικαςία κερμικισ ανάλυςθσ με τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων, κακϊσ και θ κερμικι μοντελοποίθςθ των επιμζρουσ τμθμάτων του κινθτιρα. 

Γίνεται εκτενισ αναφορά ςτον τρόπο υπολογιςμοφ των δεικτϊν απόδοςθσ, επίδοςθσ και 

κερμικισ ςτιβαρότθτασ του κινθτιρα και αναδεικνφεται θ ανάγκθ παραμετρικισ ςχεδίαςθσ 

και αυτοματοποιθμζνθσ ανάλυςθσ ϊςτε οι μθχανιςμοί που αναλφονται να μποροφν να 

ενςωματωκοφν ςε ρουτίνεσ βελτιςτοποίθςθσ.  

 Τζλοσ, αναδεικνφεται θ ανάγκθ χαρακτθριςμοφ των μαγνθτικϊν υλικϊν ςε επίπεδο 

κερμικϊν και μαγνθτικϊν ιδιοτιτων. Λδιαίτερθ ςθμαςία δίνεται ςτθ μελζτθ τθσ κερμικισ 

ςυμπεριφοράσ των κινθτιρων μόνιμων μαγνθτϊν, κακϊσ το φαινόμενο τθσ μερικισ 

απομαγνιτιςθσ του δρομζα λόγω αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ αποτελεί τθν κυριότερθ αιτία 

αςτοχίασ τθσ ςχεδίαςθσ ςε εφαρμογζσ υψθλϊν απαιτιςεων ι ακραίου κερμοκραςιακοφ 

περιβάλλοντοσ. 

2.2 Επιλογι τοπολογίασ κινθτιρα 

 Θ επιλογι τθσ τοπολογίασ κινθτιρα αφορά κυρίωσ ςτθ διαμόρφωςθ του δρομζα, 

δθλαδι ςτθ κζςθ και τθ ςχετικι γεωμετρία των μαγνθτϊν ςτο δρομζα, αλλά και ςτθ 

ςχετικι κζςθ ςτάτθ και δρομζα του κινθτιρα. Οι κυριότερεσ κατθγορίεσ κινθτιρα με βάςθ 

τθ διαμόρφωςθ των μαγνθτϊν ςτο δρομζα αναλφονται παρακάτω [2.1]: 

2.2.1 Κινθτιρεσ επιφανειακϊν μόνιμων μαγνθτϊν 

 Ρρόκειται για τθν πιο ςυνθκιςμζνθ διαμόρφωςθ κινθτιρων μόνιμου μαγνιτθ ςτθν 

οποία οι μόνιμοι μαγνιτεσ είναι τοποκετθμζνοι ςτθν επιφάνεια του δρομζα. Τα βαςικά 

πλεονεκτιματα αυτισ τθσ τοπολογίασ είναι θ απλότθτά καταςκευισ τθσ, το χαμθλότερο 

κόςτοσ τθσ ςυγκριτικά με άλλεσ διαμορφϊςεισ και κυρίωσ θ πάρα πολφ υψθλι επίδοςθ τθσ 

λόγω τθσ ςυγκζντρωςθσ του πεδίου διζγερςθσ πρακτικά ςτο διάκενο τθσ μθχανισ. Το 
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κυριότερο μειονζκτθμα είναι ο κίνδυνοσ απομαγνιτιςθσ των μαγνθτϊν λόγω εξωτερικϊν 

πεδίων, μολονότι ζχει καλζσ ιδιότθτεσ ψφξθσ των μαγνθτϊν. Επιπλζον, οι μαγνιτεσ 

υπόκεινται ςε φυγόκεντρεσ δυνάμεισ που μπορεί να προκαλζςουν τθν αποκόλλθςι τουσ 

απ’ τον δρομζα. 

2.2.2 Κινθτιρεσ εςωτερικά επιφανειακϊν μαγνθτϊν 

 Σε αυτι τθν τοπολογία οι μόνιμοι μαγνιτεσ είναι τοποκετθμζνοι ςτθν επιφάνεια 

του δρομζα, αλλά τα  μεταξφ τουσ διάκενα είναι πλθρωμζνα με ςίδθρο. Θ εκτυπότθτα λόγω 

ςιδιρου, προκαλεί μία επιπλζον ςυνιςτϊςα ροπισ ενϊ ςε ςχζςθ με τουσ εξωτερικά 

επιφανειακοφσ παρζχουν αυξθμζνθ ικανότθτα ςυγκράτθςθσ των μαγνθτϊν. Ραρόλα αυτά 

παρουςιάηουν χειρότερθ κερμικι ςυμπεριφορά. 

2.2.3 Κινθτιρεσ εςωτερικϊν μαγνθτϊν 

 Σε αυτζσ τισ τοπολογίεσ οι μόνιμοι μαγνιτεσ τοποκετοφνται ςτο εςωτερικό του 

μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ του δρομζα. Οι εςωτερικοί μαγνιτεσ διατρζχουν μικρότερο 

κίνδυνο απομαγνιτιςθσ λόγω κερμικϊν, μαγνθτικϊν ι μθχανικϊν καταπονιςεων κακϊσ θ 

κζςθ τουσ δεν επιτρζπει απότομεσ μεταβολζσ ςτθν κερμοκραςία, μειϊνει τθν επίδραςθ των 

εξωτερικϊν πεδίων και προςτατεφει από μθχανικζσ καταπονιςεισ. Στον αντίποδα, υπάρχει 

ςαφισ καταςκευαςτικι δυςκολία κακϊσ και αυξθμζνο κόςτοσ. Θ εγκατάςταςθ εςωτερικϊν 

μαγνθτϊν ςτο δρομζα, χάρθ ςτθ χαμθλι τιμι αυτεπαγωγισ του κακζτου άξονα, μειϊνει τισ 

απϊλειεσ ςιδιρου ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ. Μάλιςτα, θ χριςθ αγωγϊν ορκογϊνιασ διατομισ 

μπορεί να μειϊςει το εφροσ των τερματικϊν ςυνδζςεων, επιτυγχάνοντασ ακόμα υψθλότερο 

ςυντελεςτι πλθρότθτασ.   

 Στισ περιςςότερεσ εφαρμογζσ ο εςωτερικόσ μαγνιτθσ παρουςιάηει χαμθλότερθ 

πυκνότθτα ροπισ ςυγκριτικά με τον επιφανειακό για ίδια ονομαςτικά μεγζκθ ρεφματοσ και 

ΘΕΔ. Ρροςφζρει όμωσ ευρεία περιοχι ςτακερισ ιςχφοσ με ςχετικά υψθλι πυκνότθτα ροπισ 

και υψθλό ςυντελεςτι ιςχφοσ κακϊσ το ςϊμα του δρομζα αποτελεί εμπόδιο ςτθ μαγνθτικι 

ροι. Αντίκετα, ςε διαμορφϊςεισ επιφανειακοφ μαγνιτθ θ περιοχι ςτακερισ ιςχφοσ είναι 

περιοριςμζνθ, εξαιτίασ τθσ μειωμζνθσ ικανότθτασ εξαςκζνθςθσ  πεδίου (field weakening 

capability) ενϊ λόγω τθσ ζκκεςθσ των μόνιμων μαγνθτϊν ςτισ αρμονικζσ τθσ 

μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ του διακζνου οι απϊλειεσ μαγνιτθ είναι αυξθμζνεσ. Ραρακάτω, 

ςτο ςχιμα 2.1, φαίνονται οι τοπολογίεσ κινθτιρων που αναφζρκθκαν ςτισ προθγοφμενεσ 

παραγράφουσ: 

   

(α) (β) (γ) 

χιμα 2.1 . Κφριεσ τοπολογίεσ κινθτιρων μόνιμων μαγνθτϊν: (α) επιφανειακϊν μαγνθτϊν, (β) 

εςωτερικά επιφανειακϊν μόνιμων μαγνθτϊν και (γ) εςωτερικϊν μόνιμων μαγνθτϊν [2.1]. 
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2.2.4 Κινθτιρεσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ δρομζα 

 Σε ότι αφορά ςτθ ςχετικι κζςθ δρομζα και ςτάτθ, υφίςτανται δυο κατθγορίεσ 

κινθτιρων, δθλαδι κινθτιρεσ εξωτερικοφ και κινθτιρεσ εςωτερικοφ δρομζα. Οι κινθτιρεσ 

εξωτερικοφ δρομζα ονομάηονται και κινθτιρεσ τροχοί και χρθςιμοποιοφνται κατά κόρον ςε 

εφαρμογζσ θλεκτροκίνθςθσ.   

 Θ τοποκζτθςθ θλεκτρικϊν μθχανϊν ςτο εςωτερικό των τροχϊν ςε οχιματα ζχει 

δείξει ιδιαίτερα καλζσ προοπτικζσ ςιμερα κακότι μειϊνει τισ απϊλειεσ μετάδοςθσ τόςο 

κατά τθν πρόωςθ όςο και κατά τθν αναγεννθτικι πζδθςθ. Κατά τθ ςχεδίαςθ κινθτιρων- 

τροχϊν απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι διότι δεν εμπλζκεται ςχζςθ μετάδοςθσ. Οι απαιτιςεισ 

ροπισ κα πρζπει να υπολογιςκοφν με ακρίβεια ϊςτε να επιτρζπεται ςτο όχθμα να 

πραγματοποιεί εκκίνθςθ ςε ανθφορικοφσ δρόμουσ και ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται θ 

επικυμθτι τελικι ταχφτθτα. 

 Ο εξωτερικόσ δρομζασ πλεονεκτεί ωσ προσ το γεγονόσ ότι θ φυγόκεντροσ δφναμθ 

τείνει να ςυγκρατιςει τουσ μαγνιτεσ ςτθ κζςθ τουσ. Επίςθσ, θ υψθλι ροπι αδράνειασ 

οδθγεί ςτθν μείωςθ των δονιςεων λόγω εξομάλυνςθσ των αρμονικϊν ροπισ. Θ δυνατότθτα 

ενςωμάτωςθσ του κινθτιρα ςτον τροχό του οχιματοσ είναι ζνα ακόμθ ςτοιχείο που 

λαμβάνεται κετικά υπόψθ. Οι δυςκολίεσ μιασ τζτοιασ διαμόρφωςθσ ςυνίςτανται ςε κζματα 

ψφξθσ και ςτον μειωμζνο χϊρο για αφλακεσ ςτον ςτάτθ [2.2]. 

2.3 Προκαταρκτικι ςχεδίαςθ 

 Θ προκαταρκτικι ςχεδίαςθ λαμβάνει υπόψθ τισ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ 

κίνθςθσ και προςδιορίηει τθ γεωμετρία του διακζνου, χωρίσ τθ λεπτομερι διαμόρφωςθ του 

κινθτιρα. Θ προκαταρκτικι ςχεδίαςθ μιασ θλεκτρικισ μθχανισ, αποτελεί κεμελιϊδθ 

διαδικαςία ςτθν βελτιςτοποίθςθ των θλεκτρικϊν μθχανϊν, κακϊσ αποτελεί ζνα αςφαλζσ 

ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ. Θ προκαταρκτικι ςχεδίαςθ 

περιλαμβάνει τα εξισ βιματα [2.3]: 

 

 Ρροςδιοριςμό τθσ επιφάνειασ διακζνου, ϊςτε θ μθχανι να αναπτφςςει τθν 

απαραίτθτθ θλεκτρομαγνθτικι ροπι, ςε μόνιμθ αλλά και μεταβατικι κατάςταςθ, 

όπωσ αυτι ζχει υπολογιςτεί από τισ προδιαγραφζσ. 

 Ρροςδιοριςμό τθσ διαμόρφωςθσ ςτάτθ και δρομζα. Εδϊ προςδιορίηεται ο τφποσ 

και θ γεωμετρία, τόςο του ςτάτθ όςο και του δρομζα, ϊςτε να ζχουμε τθν 

δθμιουργία του επικυμθτοφ μαγνθτικοφ πεδίου ςτο διάκενο. 

 Ζλεγχο ειδικισ θλεκτρικισ και μαγνθτικισ φόρτιςθσ. 

 Ρροςδιοριςμό επίδοςθσ και απόδοςθσ. 

2.3.1 Διαςταςιολόγθςθ διακζνου 

 Με τθν ζννοια διαςταςιολόγθςθ του διακζνου του κινθτιρα εννοοφμε τισ 

προκαταρκτικζσ διαςτάςεισ του κυλίνδρου που ορίηει το μζςον του διακζνου, ανάμεςα ςε 

ςτάτθ και δρομζα, το οποίο ορίηεται από τισ μεταβλθτζσ Dg και L που αντιςτοιχοφν ςτθ 

διάμετρο του δρομζα αυξθμζνθ κατά το κενό μεταξφ δρομζα-ςτάτθ και ςτο ενεργό μικοσ 

τθσ μθχανισ. Αυτι θ διαςταςιολόγθςθ γίνεται με βάςθ οριςμζνεσ τυπικζσ τιμζσ βαςικϊν 

μαγνθτικϊν, θλεκτρικϊν και κερμικϊν μεγεκϊν. Ραρακάτω παρουςιάηονται αυτά τα 
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μεγζκθ και οι βαςικζσ ςχζςεισ υπολογιςμοφ τουσ ςτθν περίπτωςθ του τριφαςικοφ 

κινθτιρα. 

2.3.1.1 Πάχοσ διακζνου 

 Το πάχοσ του διακζνου είναι πρωτεφουςασ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ των 

επικυμθτϊν χαρακτθριςτικϊν λειτουργίασ μιασ θλεκτρικισ μθχανισ και εν γζνει 

καταβάλλεται προςπάκεια ϊςτε να ελαχιςτοποιείται. Συχνά μάλιςτα, το πάχοσ διακζνου 

υπαγορεφεται από τισ ανοχζσ των εδράςεων ι τισ καταςκευαςτικζσ ανοχζσ τθσ μθχανισ. 

Επιπλζον, αυξθμζνο διάκενο ςυνεπάγεται μειωμζνθ απόδοςθ, με μειωμζνο όμωσ αρμονικό 

περιεχόμενο και πιο θμιτονικι ΜΕΔ και αντίςτροφα. Στθ βιβλιογραφία εμφανίηεται 

πλθκϊρα, εμπειρικϊν τφπων για τον υπολογιςμό του πάχουσ διακζνου και ςυνικωσ οι 

τιμζσ του κυμαίνονται από 0.5 mm ωσ 1 mm για μθχανζσ μονίμων μαγνθτϊν μικρισ ιςχφοσ. 

2.3.1.2 Ειδικι μαγνθτικι φόρτιςθ 

 Θ ειδικι μαγνθτικι φόρτιςθ, ςυνδζει τον αρικμό πόλων P με τθ μαγνθτικι ροι ανά 

πόλο Φ και δίνεται ωσ εξισ: 

 av

g

P
B

LD


  (2.1) 

όπου Dg θ διάμετροσ του διακζνου και L το αξονικό μικοσ του ενεργοφ μζρουσ τθσ μθχανισ. 

 Το μζγεκοσ αυτό λαμβάνει ςυνικωσ τιμζσ από 0.4Τ ωσ 0.7Τ ενϊ ςε ειδικζσ μθχανζσ 

μεγάλθσ απαίτθςθσ πυκνότθτασ ροπισ, όπου πρωτεφοντα ρόλο παίηει θ επίδοςθ ςε ςτατικι 

λειτουργία, μπορεί να ξεπεράςει και το 1Τ. Το άνω όριο ςυνικωσ τίκεται από το φαινόμενο 

του κορεςμοφ του ςιδθρομαγνθτικοφ υλικοφ ςτα δόντια του ςτάτθ. Θ υψθλι μαγνθτικι 

φόρτιςθ ςθμαίνει αυξθμζνθ δυνατότθτα παραγωγισ ροπισ και ιςχφοσ. Το αντίτιμο είναι 

αυξθμζνεσ απϊλειεσ πυρινα, ειδικά όταν τα δόντια του ςτάτθ βρίςκονται ςε κορεςμό. 

2.3.1.3 Ειδικι θλεκτρικι φόρτιςθ 

 Θ ειδικι θλεκτρικι φόρτιςθ, ac, προςδιορίηεται από τθν ενεργό τιμι των 

αμπερελιγμάτων ανά μζτρο περιφζρειασ του διακζνου, και δίνεται ωσ εξισ: 

 

 
3 i rms

g

N PI
ac

D
  (2.2) 

 Τυπικζσ τιμζσ θλεκτρικισ φόρτιςθσ ςφγχρονων μθχανϊν είναι από 15000 ΑΕ/m ωσ 

45000ΑΕ/m. Θ ειδικι θλεκτρικι φόρτιςθ κακορίηει από κοινοφ με τθν ειδικι μαγνθτικι 

φόρτιςθ τθν ικανότθτα παραγωγισ ροπισ μιασ δεδομζνθσ μθχανισ. Πςο αφορά τισ 

απϊλειεσ, θ θλεκτρικι φόρτιςθ ςυνδζεται με τισ απϊλειεσ χαλκοφ τθσ μθχανισ. 

 Τα δφο παραπάνω μεγζκθ ςυνδζονται με τθ λεγόμενθ ςχζςθ εξόδου τθσ θλεκτρικισ 

μθχανισ, θ οποία δίνει μια εκτίμθςθ τθσ ροπισ ι τθσ ιςχφοσ εξόδου. Θ ενεργόσ τιμι τθσ 

επαγόμενθσ τάςθσ, Ε, δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 

 4,44rms w iE f k N      (2.3) 

 

όπου kW ο ςυντελεςτισ τυλίγματοσ , f θ θλεκτρικι ςυχνότθτα, Ni ο ςυνολικόσ αρικμόσ 

ελιγμάτων ανά φάςθ και Φ θ κεμελιϊδθσ μαγνθτικι ροι ανά πόλο. 
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Θ φαινόμενθ ιςχφσ τθσ μθχανισ δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 

 3 rms rmsS E I    (2.4) 

Θ θλεκτρικι ςυχνότθτα f ςυνδζεται με τθ μθχανικι ταχφτθτα περιςτροφισ, ns, με τθ ςχζςθ: 

 

 
120

s

f
n

P
  (2.5) 

Ο ςυνδυαςμόσ των παραπάνω ςχζςεων δίνει τθν εξίςωςθ εξόδου τθσ θλεκτρικισ 

ςφγχρονθσ μθχανισ: 

 2 21,1 w av g sS k B ac D L n         (2.6) 

 

 Ππωσ φαίνεται από αυτι τθ ςχζςθ, θ ιςχφσ εξόδου τθσ μθχανισ είναι ανάλογθ του 

τετραγϊνου τθσ διαμζτρου του διακζνου και ανάλογθ του αξονικοφ μικουσ του ενεργοφ 

μζρουσ του πυρινα. Ζτςι λοιπόν, κατά τθ ςχεδίαςθ ενόσ κινθτιρα πρζπει να προςδιοριςτεί 

ο πιο ςυμφζρων ςυνδυαςμόσ ειδικισ θλεκτρικισ και μαγνθτικισ φόρτιςθσ, διαςτάςεων 

διακζνου και ταχφτθτασ περιςτροφισ ϊςτε να λθφκεί θ επικυμθτι ιςχφσ ςτθν ζξοδο χωρίσ 

να κυςιαςτοφν άλλα χαρακτθριςτικά τθσ μθχανισ. 

2.3.1.4 Επιφάνεια διακζνου 

 Θ ροπι διακζνου Σe υπολογίηεται βάςει τθσ μζςθσ εφαπτομενικισ πίεςθσ των 

μαγνθτικϊν δυνάμεων ςτο διάκενο και τθσ επιφάνειασ διακζνου Α, μζςω των παρακάτω 

ςχζςεων: 

 t t t gF P A P L D       (2.7) 

 max
2

g tD F
T


  (2.8) 

 2

max
2

g tT L D P


     (2.9) 

Επίςθσ θ μζςθ μαγνθτικι δφναμθ ςτο διάκενο, Ft, υπολογίηεται από τθ ςχζςθ: 

 

 
0

t n t
C

L
F B B dl


   (2.10) 

H μζςθ πίεςθ τθσ εφαπτομενικισ δφναμθσ ςτο διάκενο ορίηεται από τον τφπο: 

 

 
0

1t
t n t

C
g

F
P B B dl

A D 
  

    (2.11) 

 Θ μζςθ μαγνθτικι φόρτιςθ ςτο διάκενο Bav επιλζγεται ςυνικωσ ίςθ με 0,5 Τ όπωσ 

είκιςται ςε εφαρμογζσ υψθλισ απόδοςθσ. Κεωρϊντασ ότι θ γωνία μεταξφ τθσ ακτινικισ και 

τθσ εφαπτομενικισ ςυνιςτϊςασ του μαγνθτικοφ πεδίου είναι κ=45ο προκφπτει: 

 

 
2

2
n t avB B B    (2.12) 

Άρα θ εφαπτομενικι πίεςθ προκφπτει ωσ εξισ: 
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2

0 0

cos2

2

n t g av
t

g

B B D B
P

D

 

  


   (2.13) 

Άρα προκφπτει: 

 2 max2
g

t

T
D L

P
   (2.14) 

2.3.2 Αναλογία διαςτάςεων Dg και L 

 Θ διαςταςιολόγθςθ του διακζνου μιασ θλεκτρικισ μθχανισ εμπλζκει κζματα 

επίδοςθσ, απόδοςθσ και μθχανικισ αντοχισ [2.3]. Μια αφξθςθ ςτθ διάμετρο του διακζνου 

ζχει ωσ αποτζλεςμα πολφ μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτθν ιςχφ εξόδου ςε ςχζςθ με αντίςτοιχθ 

αφξθςθ του ενεργοφ μικουσ. Ραρόλα αυτά πρζπει να λθφκοφν υπόψθ θ απαίτθςθ ροπισ 

και θ ονομαςτικι ταχφτθτα. Για υψθλζσ απαιτιςεισ ροπισ, ςυνίςταται θ επιλογι μεγάλθσ 

διαμζτρου διακζνου, κακϊσ ζτςι επιτυγχάνεται υψθλότερθ παραγόμενθ ροπι, λόγω τθσ 

αφξθςθσ τθσ απόςταςθσ του διακζνου από τον άξονα. Αντικζτωσ, θ απόδοςθ τθσ μθχανισ 

δεν αυξάνεται κατ’ ανάγκθ όταν θ αναλογία L/Dg είναι μειωμζνθ. Ο λόγοσ είναι ότι ςε 

περίπτωςθ μεγάλθσ διαμζτρου διακζνου ςε ςχζςθ με το μικοσ τθσ μθχανισ, αυξάνεται το 

ποςοςτό του τυλίγματοσ που βρίςκεται ζξω από τθν ενεργι περιοχι του πυρινα και κατά 

ςυνζπεια οι κερμικζσ απϊλειεσ. Επίςθσ, μια μθχανι με πολφ επίμθκεσ διάκενο ζχει μεγάλθ 

μάηα πυρινα και αναμζνεται να εμφανίηει αυξθμζνεσ απϊλειεσ πυρινα, επομζνωσ δεν 

επιτυγχάνει τθ βζλτιςτθ απόδοςθ. 

 Επίςθσ, το μικρό αξονικό μικοσ επιφζρει μεγάλεσ τιμζσ ροισ ςκζδαςθσ ςτο διάκενο. 

Αντίκετα, για εφαρμογζσ υψθλϊν ταχυτιτων, θ τυπικι προςζγγιςθ ςχεδίαςθσ είναι θ 

επιλογι μεγάλου αξονικοφ μικουσ και όχι θ αφξθςθ τθσ διαμζτρου, ϊςτε να επιτευχκεί 

αφξθςθ τθσ ιςχφοσ.  Με αυτό τον τρόπο διατθρείται θ επιφανειακι ταχφτθτα δρομζα ςε 

λογικζσ τιμζσ και ζτςι αποφεφγονται υψθλζσ τιμζσ φυγόκεντρων δυνάμεων και τοπικϊν 

απωλειϊν ςιδιρου. Ραράλλθλα, οι δρομείσ μεγάλου ενεργοφ μικουσ μποροφν να 

εμφανίηουν ζντονθ ταλαντωντικι ςυμπεριφορά, λόγω μθχανικϊν μεταβατικϊν, με τθν 

αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ. Θ μθχανικι αντοχι του δρομζα και θ διαςταςιολόγθςθ του 

διακζνου εξαρτϊνται και από τθν ταχφτθτα περιςτροφισ του δρομζα. Σε μικρζσ ταχφτθτεσ 

περιςτροφισ προτιμάται μικρόσ λόγοσ L/Dg. Σε μεγάλεσ ταχφτθτεσ περιςτροφισ, θ οριακι 

τάςθ διακζνου περιορίηει τον δρομζα ςε μικρι ακτίνα και πλζον θ επικυμθτι ιςχφσ 

λαμβάνεται με αφξθςθ του αξονικοφ μικουσ τθσ μθχανισ. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ 

όμωσ, υπάρχει μθχανικό όριο ςτθν αφξθςθ του λόγου L/Dg, το οποίο ςυνίςταται ςτθν 

ακαμψία του ςϊματοσ του δρομζα και τθν διατιρθςθ του διακζνου. 

 Στθ διεκνι βιβλιογραφία προςδιορίηονται οριςμζνεσ αναλογίεσ που πρζπει να ζχει 

μια μθχανι ϊςτε να χαρακτθρίηεται από υψθλι επίδοςθ, απόδοςθ ι ζνα ιςορροπθμζνο 

ςυνδυαςμό των δφο. Συνικωσ γίνεται λόγοσ για το λόγο του αξονικοφ μικουσ τθσ μθχανισ L 

και του μικουσ ενόσ πόλου τ. Το μικοσ πόλου δίνεται ωσ εξισ: 

 

 
D

P


   (2.15) 

Στον πίνακα 2.1 παρατίκενται οι περιοχζσ τιμϊν του λόγου, , θ κάκε μια από τισ οποίεσ 

παρουςιάηει διαφορετικά χαρακτθριςτικά [2.2]. 
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Πίνακασ 2.1. Περιοχζσ τιμϊν του λόγου L/τ. 

Λόγοσ L/τ Χαρακτθριςτικό θλεκτρικισ μθχανισ 

1.0 Λςορροπθμζνθ ςχεδίαςθ 

1.0 - 1.5 Υψθλόσ ςυντελεςτισ ιςχφοσ 

1.5 Υψθλι απόδοςθ 

1.5 – 2 Ελάχιςτο κόςτοσ 

 

 Ωςτόςο, ςε διπολικζσ μθχανζσ και ςε κινθτιρεσ ιςχφοσ μικρότερθσ του ενόσ kW 

μπορεί να παρατθρθκοφν τιμζσ του λόγου L/τ μζχρι και 0,6. Ο λόγοσ είναι ότι ςε αυτζσ τισ 

μθχανζσ, οι μεγάλεσ τιμζσ L/τ δίνουν μικρι διάμετρο με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει 

αρκετόσ χϊροσ για τισ αφλακεσ του ςτάτθ. 

2.3.3 Προςδιοριςμόσ κφριων χαρακτθριςτικϊν ςτάτθ 

Θ ςυχνότθτα λειτουργίασ αποτελεί πάρα πολφ ςθμαντικό λειτουργικό 

χαρακτθριςτικό κακϊσ κακορίηει με άμεςο τρόπο τθ διακφμανςθ των απωλειϊν πυρινα 

αλλά και τισ αυτεπαγωγζσ του κινθτιρα. Μια αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ επιφζρει αφξθςθ των 

απωλειϊν πυρινα με πολυωνυμικι ςχζςθ δευτζρου βακμοφ ενϊ αυξάνει με ανάλογο 

τρόπο τθν τιμι των αυτεπαγωγϊν του κινθτιρα. Ραράλλθλα, για τθν ίδια ονομαςτικι ροπι, 

μθχανζσ με περιςςότερουσ πόλουσ ζχουν ελαφρφτερο μαγνθτικό κφκλωμα, κακϊσ θ 

διαδρομι τθσ μαγνθτικισ ροισ από τον ζναν πόλο ςτον άλλο είναι αντιςτρόφωσ ανάλογθ 

του αρικμοφ των πόλων. Θ διαδρομι τθσ ροισ ςε μια πολυπολικι μθχανι είναι μικρότερθ, 

με αποτζλεςμα τα μζρθ ςιδθρομαγνθτικοφ υλικοφ, δθλαδι τα δόντια, το ςϊμα του ςτάτθ 

και το ςϊμα του δρομζα, να μποροφν να μειωκοφν ςε μζγεκοσ, χωρίσ να αυξθκοφν τα 

επίπεδα κορεςμοφ του ςιδιρου [2.4]. Ο λόγοσ πόλων/ θλεκτρικισ ςυχνότθτασ προκφπτει ωσ 

εξισ: 

 
4

m

P

f




  (2.16) 

 Γίνεται εμφανζσ ότι για χαμθλι ταχφτθτα περιςτροφισ ο αρικμόσ των πόλων 

δφναται να αυξθκεί, διατθρϊντασ ςχετικά μικρι ςυχνότθτα. Ζτςι, οι απϊλειεσ πυρινα γι’ 

αυτζσ τισ εφαρμογζσ είναι ςχετικά χαμθλζσ, ςυγκρινόμενεσ με τισ απϊλειεσ χαλκοφ. Επίςθσ, 

μζςω τθσ χριςθσ ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων, θ αφξθςθ του αρικμοφ των πόλων 

αναμζνεται να ελαττϊςει και τισ απϊλειεσ χαλκοφ κακϊσ αυξάνοντασ τουσ πόλουσ 

μειϊνεται το πάχοσ του δοντιοφ, ςυνεπϊσ μειϊνεται τόςο το μικοσ των επιμζρουσ αγωγϊν, 

όςο και το μικοσ των αγωγϊν εκτόσ ενεργοφ κυκλϊματοσ. Μείωςθ του μικουσ 

ςυνεπάγεται μείωςθ τθσ αντίςταςθσ των αγωγϊν οδθγϊντασ ςε μείωςθ των ωμικϊν 

απωλειϊν των τυλιγμάτων. Ζτςι λοιπόν, για ςυγκεκριμζνο επίπεδο τάςθσ, αναμζνονται 

μικρότερεσ απϊλειεσ χαλκοφ για μεγαλφτερο αρικμό πόλων. 

Με βάςθ τα παραπάνω, θ μζςθ ροι ανά πόλο υπολογίηεται ωσ εξισ: 

 

 
av gB LD

P


   (2.17) 

Άρα ο αρικμόσ ελιγμάτων των πθνίων κάκε φάςθσ προκφπτει: 
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 (2.18) 

 Το επίπεδο τθσ τάςθσ κακορίηεται από το επίπεδο τάςθσ των μπαταριϊν, τθν 

δυνατότθτα οδιγθςθσ του αντιςτροφζα και τθν προςπάκεια μείωςθσ των απωλειϊν. 

Κακϊσ θ κυρίαρχθ ςυνιςτϊςα απωλειϊν, είναι οι απϊλειεσ χαλκοφ, είναι προφανζσ πωσ 

όςο υψθλότερο είναι το επίπεδο τάςθσ τόςο πιο αποδοτικόσ κα είναι ο κινθτιρασ. Ζςτω 

λοιπόν ότι θ διακζςιμθ τάςθ μπαταριϊν είναι VDC. Κεωρϊντασ για τθν οδιγθςθ τθσ 

μθχανισ αντιςτροφζα με τεχνικι διαμόρφωςθσ SPWM και ςυντελεςτι διαμόρφωςθσ ma, το 

πλάτοσ τθσ κεμελιϊδθσ ςυνιςτϊςασ τθσ φαςικισ τάςθσ εξόδου προκφπτει: 

 

 
2

a DC
pp ph

m V
V 


  (2.19) 

Και επομζνωσ θ μζγιςτθ RMS τιμι τθσ ΘΕΔ τθσ μθχανισ είναι: 

 

 
2

pp ph

rms

V
E


  (2.20) 

 Θ τιμι τθσ αναπτυςςόμενθσ αντι-ΘΕΔ ενόσ κινθτιρα κακορίηει τθ δυνατότθτα 

οδιγθςθσ του από τον αντιςτροφζα ιςχφοσ με βάςθ τθ διακζςιμθ DC τάςθ των μπαταριϊν. 

Για να μπορεί ο κινθτιρασ να οδθγθκεί από το υφιςτάμενο ςφςτθμα κίνθςθσ, κζτουμε ωσ 

επικυμθτι τιμι τθσ αντι-ΘΕΔ το 85% με 90% τθσ μζγιςτθσ εναλλαςςόμενθσ τάςθσ που 

μπορεί να παράγει ο αντιςτροφζασ: 

 

 0.85 0.90
2

pp ph

rms

V
E


    (2.21) 

Και θ ενεργόσ τιμι του ρεφματοσ προκφπτει: 

 
3 cos

el
rms

rms

P
I

V 
  (2.22) 

2.3.3.1 Διαμόρφωςθ τυλιγμάτων 

 Τα τυλίγματα μίασ θλεκτρικισ μθχανισ χαρακτθρίηονται ωσ προσ τισ τερματικζσ 

ςυνδζςεισ των επιμζρουσ πθνίων, τον τρόπο με τον οποίο κατανζμονται ςτα αυλάκια και το 

βιμα ςυςτάδασ. Ζτςι, μπορεί να είναι βροχοειδι ι κυματοειδι (τα 1α χρθςιμοποιοφνται ςε 

μθχανζσ με λίγουσ πόλουσ ενϊ τα 2α ςε πολυπολικζσ μθχανζσ χαμθλϊν ταχυτιτων), 

διανεμθμζνα (με 1 ι περιςςότερα αυλάκια ανά πόλο και φάςθ), πλιρουσ ι κλαςματικοφ 

βιματοσ. Οι ςυνθκζςτερεσ περιπτϊςεισ τυλιγμάτων είναι οι εξισ: 

 

 Επικαλυπτόμενα, διανεμθμζνα με 1 ι 2 αυλάκια ανά πόλο και φάςθ. 

 Μθ επικαλυπτόμενα, ςυγκεντρωμζνα, μονισ ι διπλισ ςτρϊςθσ. 

 

 Τα διανεμθμζνα επικαλυπτόμενα τυλίγματα παράγουν γενικά πιο θμιτονοειδι ΜΕΔ 

ςτο διάκενο, γι’ αυτό χρθςιμοποιοφνται εκτεταμζνα ςτισ μθχανζσ μόνιμου μαγνιτθ χωρίσ 

ςυλλζκτθ (Brushless AC PM machines). Μια νζα διαμόρφωςθ τυλιγμάτων, που 

χρθςιμοποιείται ολοζνα και περιςςότερο, είναι τα ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα κλαςματικοφ 
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βιματοσ (Fractional Slot Concentrated Windings). Ο λόγοσ διάδοςθσ ζγκειται ςτθν υψθλι 

πυκνότθτα ιςχφοσ, τθν απόδοςθ και τα κοντά άκρα τυλιγμάτων. Ραρακάτω, ςτον πίνακα 

2.2, παρατίκενται τα κφρια χαρακτθριςτικά των ςυγκεντρωμζνων και των διανεμθμζνων 

τυλιγμάτων: 

 

Πίνακασ 2.2. Κφρια χαρακτθριςτικά των ςυγκεντρωμζνων και των διανεμθμζνων τυλιγμάτων. 

Χαρακτθριςτικό 
Διανεμθμζνα 

τυλίγματα 

υγκεντρωμζνα  

τυλίγματα 

Συντελεςτισ πλθρότθτασ 

χαλκοφ ςτισ αφλακεσ 
35% - 45% 50% - 66% 

Καταςκευι ςτάτθ Συνεχι ελάςματα 
Συνεχι ελάςματα ι τμθματικζσ 

καταςκευζσ 

Τυλίγματα τερματικϊν 

ςυνδζςεων 

Μακρά 

επικαλυπτόμενα 
Κοντά μθ επικαλυπτόμενα 

Αρμονικό περιεχόμενο 

παραγόμενθσ ροπισ 
Κεμελιϊδθσ μόνο 

Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 

υπάρχουν αρμονικζσ υψθλότερθσ 

τάξθσ 

 

Τα κυριότερα πλεονεκτιματα των ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων είναι τα εξισ: 

 Ευκολία ςτθν καταςκευι, εφόςον πρόκειται για μθ επικαλυπτόμενα τυλίγματα. 

 Υψθλόσ ςυντελεςτισ πλθρότθτασ χαλκοφ, άρα μεγαλφτερθ πυκνότθτα ιςχφοσ. 

 Κοντφτερα άκρα τυλιγμάτων, με αποτζλεςμα χαμθλότερεσ απϊλειεσ χαλκοφ. 

 Υψθλότερθ ανοχι ςτα ςφάλματα και καλφτερθ ςυμπεριφορά ςε μεταβατικζσ 

καταςτάςεισ, εφόςον δεν υπάρχουν αμοιβαίεσ επαγωγζσ ανάμεςα ςτισ φάςεισ. 

 Χαμθλι ροπι ευκυγράμμιςθσ, δεδομζνου ότι περιλαμβάνουν μεγάλο αρικμό 

κφκλων ευκυγράμμιςθσ ανά μθχανικι περιςτροφι. 

 

 Με χριςθ ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων επιτυγχάνεται υψθλότεροσ ςυντελεςτισ 

πλθρότθτασ χαλκοφ άρα και υψθλότερθ πυκνότθτα ιςχφοσ. Ραράλλθλα, προκφπτουν 

κοντφτερα άκρα τυλιγμάτων και κατ’ επζκταςθ χαμθλότερεσ απϊλειεσ χαλκοφ. Ραρόλα 

αυτά, θ αναπτυςςόμενθ ροπι περιλαμβάνει ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ανϊτερεσ 

αρμονικζσ, εν αντικζςει με τα διανεμθμζνα τυλίγματα όπου κυριαρχεί θ κεμελιϊδθσ 

αρμονικι ροπισ, χάρθ ςτθν περιςςότερο θμιτονοειδι κατανομι του μαγνθτικοφ πεδίου ςτο 

διάκενο. Επιπλζον, οι ςυνολικζσ απϊλειεσ είναι υψθλζσ ςε μεγάλεσ ταχφτθτεσ εξαιτίασ των 

πρόςκετων απωλειϊν δινορρευμάτων ςτο δρομζα και ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ λόγω των 

ανϊτερων αρμονικϊν του μαγνθτικοφ πεδίου [2.6].  

 Θ χριςθ κατανεμθμζνων τυλιγμάτων δίνει μεγαλφτερθ τιμι τθσ κεμελιϊδουσ τθσ 

ΘΕΔ του κινθτιρα χάρθ ςτον υψθλότερο ςυντελεςτι τυλίγματοσ. Λδιαίτερα ςε εφαρμογζσ 

μθχανϊν εςωτερικϊν μονίμων μαγνθτϊν, το διανεμθμζνο τφλιγμα παράγει υψθλότερθ 

μζςθ ροπι και χαμθλότερθ ροπι ευκυγράμμιςθσ.  

 Τα τυλίγματα ςτα οποία ο αρικμόσ αυλάκων ανά πόλο και ανά φάςθ δεν είναι 

ακζραιοσ αλλά κλαςματικόσ, ονομάηονται τυλίγματα κλαςματικοφ βιματοσ. Ρρακτικά, αυτό 

ςθμαίνει ότι τα πθνία ζχουν τοποκετθκεί κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να είναι πιο κοντά ςε 

μικοσ ςυγκριτικά με τα τυλίγματα πλιρουσ βιματοσ [2.7]. 
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 Στθν περίπτωςθ ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων κλαςματικοφ βιματοσ, μία 

ςθμαντικι παράμετροσ ςχεδίαςθσ είναι ο αρικμόσ των ςτρϊςεων. Στα τυλίγματα μονισ 

ςτρϊςθσ τα πθνία τυλίγονται γφρω από εναλλαςςόμενα δόντια, ενϊ ςτθ διπλι ςτρϊςθ 

τυλίγονται γφρω από κάκε δόντι. Τα τυλίγματα μονισ ςτρϊςθσ παρουςιάηουν υψθλότερθ 

αντοχι ςε βραχυκφκλωμα, χάρθ ςτισ μεγαλφτερεσ αυτεπαγωγζσ ανά φάςθ, περιορίηοντασ 

ζτςι το ρεφμα ςφάλματοσ. Επίςθσ εμφανίηουν μικρότερεσ αμοιβαίεσ επαγωγζσ, 

εμποδίηοντασ ζτςι τθν απϊλεια “υγειϊν” φάςεων ςε περίπτωςθ ςφάλματοσ. Χάρθ ςτθν 

μεγαλφτερθ αυτεπαγωγι ςκζδαςθσ, τα τυλίγματα μονισ ςτρϊςθσ προτιμϊνται ςε 

εφαρμογζσ που απαιτείται λειτουργία ςτακερισ ιςχφοσ ςε μεγάλο εφροσ ςτροφϊν (CPSR). 

Στα τυλίγματα διπλισ ςτρϊςθσ οι απϊλειεσ πυρινα λόγω δινορρευμάτων είναι 

χαμθλότερεσ, λόγω του μικρότερου αρμονικοφ περιεχομζνου τθσ ΜΕΔ που προκαλεί θ 

αντίδραςθ τυμπάνου. Επιπλζον, θ θλεκτρεγερτικι δφναμθ είναι περιςςότερο θμιτονοειδισ. 

Ραρόλα αυτά, ςτα τυλίγματα διπλισ ςτρϊςθσ θ ικανότθτα παραγωγισ ροπισ ςε κατάςταςθ 

υπερφόρτιςθσ είναι μικρότερθ απ’ ότι ςτα αντίςτοιχα μονισ ςτρϊςθσ [2.8]. Ραρακάτω, ςτο 

ςχιμα 2.2, φαίνονται τα τρία είδθ τυλιγμάτων που αναλφκθκαν: 

 

   

(α) (β) (γ) 

χιμα 2.2. Κφριεσ διαμορφϊςεισ τυλιγμάτων: (α) διανεμθμζνα, (β) ςυγκεντρωμζνα μονισ 

ςτρϊςθσ και (γ) ςυγκεντρωμζνα διπλισ ςτρϊςθσ [2.5]. 

 

 Ραρακάτω, ςτουσ πίνακεσ 2.3 και 2.4 παρουςιάηονται οι εφικτοί ςυνδυαςμοί 

αυλάκων/πόλων και οι αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ τυλίγματοσ, για ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα 

κλαςματικοφ βιματοσ διπλισ και μονισ ςτρϊςθσ. Στο ςχιμα 2.3, παρουςιάηονται γραφικά 

οι προαναφερκείςεσ τιμζσ ςυντελεςτι τυλίγματοσ για τισ δφο περιπτϊςεισ 

ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων [2.8].  

 

Πίνακασ 2.3. Εφικτοί ςυνδυαςμοί αρικμοφ αυλάκων – πόλων και αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ  

τυλίγματοσ για ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα μονισ ςτρϊςθσ. 
Qs/P 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 

6 q>1/2 0.866  0.866 q<1/4             

12   q>1/2 0.866 0.966  0.966 0.866 q<1/4         

18     q>1/2 0.866 0.902 0.945  0.945 0.902 0.866 q<1/4     

24       q>1/2 0.866  0.966 0.958  0.958 0.966  0.866 q<1/4 

30         q>1/2 0.866 0.874  0.936 0.951  0.951 0.936 

36           q>1/2 0.866 0.870 0.902 0.966 0.945 0.956 

42             q>1/2 0.866  0.890 0.913 

48               q>1/2 0.866 0.859 

54                 q>1/2 
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Πίνακασ 2.4. Εφικτοί ςυνδυαςμοί αρικμοφ αυλάκων – πόλων και αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ 

τυλίγματοσ για ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα διπλισ ςτρϊςθσ. 

Qs/P 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 

3 0.866 0.866 q<1/4               

6 q>1/2 0.866  0.866 q<1/4             

9  q>1/2 0.866 0.945 0.945 0.866 q<1/4           

12   q>1/2 0.866 0.933  0.933 0.866 q<1/4         

15    q>1/2 0.866  0.951 0.951  0.866 q<1/4       

18     q>1/2 0.866 0.902 0.945  0.945 0.902 0.866 q<1/4     

21      q>1/2 0.866 0.890  0.953 0.953  0.890 0.866 q<1/4   

24       q>1/2 0.866  0.949 0.949  0.949 0.933  0.866 q<1/4 

27        q>1/2 0.866 0.915 0.915 0.945 0.954 0.954 0.945 0.915 0.877 

30         q>1/2 0.866 0.874  0.936 0.951  0.951 0.936 

33          q>1/2 0.866  0.903 0.928  0.954 0.954 

36           q>1/2 0.866 0.867 0.902 0.933 0.945 0.953 

39            q>1/2 0.866 0.863  0.917 0.936 

42             q>1/2 0.866  0.890 0.913 

45              q>1/2 0.866 0.858 0.886 

48               q>1/2 0.866 0.857 

51                q>1/2 0.866 

54                 q>1/2 
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(α) (β) 

χιμα 2.3. Κατανομι των τιμϊν του ςυντελεςτι τυλίγματοσ για διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ 

αυλάκων/πόλων για ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα (α) διπλισ και (β) μονισ ςτρϊςθσ. 

 

 Αντίκετα με τα διανεμθμζνα τυλίγματα, δεν υπάρχει ςε ότι αφορά ςτθ διαμόρφωςθ 

των ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων μια πάγια τακτικι δθμιουργίασ τθσ ακολουκίασ των 

φάςεων. Κάκε δυνατόσ ςυνδυαςμόσ αυλάκων/πόλων δθμιουργεί διαφορετικι 

διαμόρφωςθ τυλιγμάτων και διαφορετικό αρικμό ςυμμετριϊν. Ραρακάτω, εξθγείται θ 

διαδικαςία τοποκζτθςθσ των πθνίων των τριϊν φάςεων ςτισ αφλακεσ για τον επιλεχκζντα 

ςυνδυαςμό αυλάκων πόλων. Τα βαςικά βιματα είναι τα εξισ:  

 

 Ο αρικμόσ των αυλάκων ανά πόλο και φάςθ αναλφεται ςε κλάςμα που δεν 

επιδζχεται περαιτζρω απλοποίθςθ.  

 
3

sQ n
q

P d
 


 (2.23) 

 Βρίςκεται ςτθ ςυνζχεια μία ακολουκία από d-n μθδενικά και n άςςουσ, ςτθν οποία 

οι άςςοι κατανζμονται όςο πιο ομοιόμορφα δφναται. 
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 Θ προκφπτουςα ακολουκία επαναλαμβάνεται 3P/d φορζσ. Στθ ςυνζχεια 

αντιςτοιχίηεται με τθν αλλθλουχία του διανεμθμζνου τυλίγματοσ με 3P αφλακεσ και 

q αφλακεσ ανά πόλο και ανά φάςθ. 

 Οι αγωγοί του διανεμθμζνου τυλίγματοσ που αντιςτοιχοφν ςτουσ άςςουσ 

ςχθματίηουν τθ μία ςτρϊςθ του τυλίγματοσ. Θ δεφτερθ ςτρϊςθ προκφπτει με τθν 

επιςτροφι του αγωγοφ απ’ τθν άλλθ πλευρά του δοντιοφ, δθλαδι ςτο επόμενο 

αυλάκι. 

 Τζλοσ γράφεται ζνα διάνυςμα S που περιγράφει το τφλιγμα τθσ φάςθσ Α. Γι’ αυτό, 

οι αφλακεσ αρικμοφνται από το 1 ζωσ το Qs. Εάν και οι δφο ςτρϊςεισ μιασ αφλακασ 

περιζχουν αγωγοφσ τθσ φάςθσ Α, ο αρικμόσ τθσ αφλακασ αυτισ γράφεται δφο 

φορζσ ςτο διάνυςμα. Ζτςι, το διάνυςμα S ζχει 2/3*QS ςτοιχεία. Για τουσ αγωγοφσ 

επιςτροφισ τθσ φάςθσ Α τοποκετείται ζνα “-“ ςτον αρικμό του αντίςτοιχου 

αυλακιοφ. Σθμειϊνεται ότι απ’ αυτό το διάνυςμα υπολογίηεται ο ςυντελεςτισ του 

τυλίγματοσ, kw. 

 

 Ππωσ προκφπτει απ’ τθν κατανομι των πθνίων ςτισ αφλακεσ τθσ μθχανισ, υπάρχει 

αντιπεριοδικότθτα ανά κάποιο ςυγκεκριμζνο αρικμό αυλάκων (ι πόλων). Βάςει αυτισ τθσ 

ςυμμετρίασ δφναται να γίνει ανάλυςθ μζςω πεπεραςμζνων ςτοιχείων προςομοιϊνοντασ 

μόνο κάποιο τμιμα τθσ αρχικισ γεωμετρίασ:  

 

 Ο μζγιςτοσ κοινόσ διαιρζτθσ του αρικμοφ των αυλάκων και των πόλων, εκφράηει 

τον αρικμό των ςυμμετριϊν που υπάρχουν ςτθ μθχανι. 

 

 gcd( , )sX Q P  (2.24) 

 Στθ ςυνζχεια διαιρϊντασ τον αρικμό των πόλων P και των αυλάκων Qs, με το Χ 

προκφπτει ο αρικμόσ των αυλάκων και των πόλων που απαρτίηουν το κάκε 

ςυμμετρικό κομμάτι. Ζτςι ζχουμε: 

 

 ' PP
X

  (2.25) 

και 

 ' s
s

Q
Q

X
  (2.26) 

Συνεπϊσ, κάκε ςυμμετρικό κομμάτι τθσ μθχανισ αποτελείται από P’ πόλουσ και Qs’ 

αφλακεσ. Αν Ni είναι ο αρικμόσ ςπειρϊν ανά φάςθ του τυλίγματοσ και m ο αρικμόσ των 

φάςεων, ο αρικμόσ ςπειρϊν ανά αφλακα προκφπτει: 

 

 i
c

s

m N
n

Q


  (2.27) 

Θ ενεργόσ διατομι αφλακασ για κάποια τιμι πυκνότθτα ρεφματοσ J Α/καρζ είναι: 

 

 c N
Cu

n I
A

J


  (2.28) 
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Λαμβάνοντασ μια τιμι ςυντελεςτι πλθρότθτασ χαλκοφ, ff, ςτθν αφλακα, θ τελικι 

απαιτοφμενθ επιφάνεια αφλακασ προκφπτει: 

 

 Cu
slot

A
A

ff
  (2.29) 

2.3.4 Μελζτθ χαρακτθριςτικϊν δρομζα. 

 Θ καλι αξιοποίθςθ του μόνιμου μαγνιτθ ζγκειται ςτθ λειτουργία του ςε περιοχι 

κοντά ςτο ςθμείο μζγιςτθσ ενζργειασ ςτθν καμπφλθ απομαγνιτιςθσ. Θ καμπφλθ 

απομαγνιτιςθσ είναι πρακτικά ευκεία γραμμι, διευκολφνοντασ τον υπολογιςμό του 

ςθμείου που αποδίδουν τθ μζγιςτθ ενζργεια, αρκεί να είναι γνωςτά θ παραμζνουςα 

μαγνιτιςθ Βr, και το μαγνθτικό πεδίο επαναφοράσ Hc.. Θ καμπφλθ απομαγνιτιςθσ μπορεί 

να περιγραφεί από τθν παρακάτω εξίςωςθ: 

 

   c
c

r

H
H B B H

B
    (2.30) 

 

όπου θ ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου Η υπολογίηεται ςε kA/m. Με χριςθ τθσ παραπάνω 

εξίςωςθσ ςυςχετιςμοφ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ και πυκνότθτασ μαγνθτικισ ροισ, 

υπολογίηεται θ μείωςθ κατά τθν ονομαςτικι φόρτιςθ τθσ πυκνότθτασ μαγνθτικισ ροισ ςτθν 

επιφάνεια του μαγνιτθ ωσ εξισ:  

 r

c

B
B ac

H
    (2.31) 

Στθν περίπτωςθ επιφανειακοφ μόνιμου μαγνιτθ, κεωρϊντασ ςτακερι τθ ΜΕΔ κατά μικοσ 

του διακζνου που αντιςτοιχεί ςτον μαγνιτθ, προκφπτει: 

 

 m
g r

m g

L
B B

L L
 


 (2.32) 

 

Ππου Βg, θ μαγνθτικι επαγωγι ςτο διάκενο, Βr, θ παραμζνουςα μαγνιτιςθ, Lm το πάχοσ του 

μαγνιτθ και Lg το μικοσ διακζνου. Το απαιτοφμενο περιφερειακό μικοσ μαγνιτθ εκτιμάται 

από τθν ςχζςθ: 

 magnet

g

L
B L





 (2.33) 

Θ ακτίνα του δρομζα δίνεται από τθν ςχζςθ: 

 

 
2

g g

r m

D L
R L


   (2.34) 

Και προκφπτει το τόξο του μαγνιτθ ςε μοίρεσ ωσ εξισ: 

 

 
180magnet

magnet

r

L

R



   (2.35) 
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2.4 Ανάλυςθ με πεπεραςμζνα ςτοιχεία 

 Κατά τθν προκαταρκτικι ςχεδίαςθ μιασ μθχανισ προκφπτει θ βαςικι 

καταςκευαςτικι διαμόρφωςθ, θ οποία αποτελεί προςχζδιο για τθ φάςθ τθσ οριςτικισ 

ςχεδίαςθσ. Ρροκειμζνου να επιτευχκεί λεπτομερισ βελτιςτοποίθςθ γεωμετρίασ, θ οριςτικι 

ςχεδίαςθ πραγματοποιείται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων ςτοιχείων 

(ΜΡΣ) για τθν επίλυςθ των εξιςϊςεων του μαγνθτικοφ πεδίου. Θ ανάλυςθ αυτι επιτρζπει 

εξαιρετικά λεπτομερι αναπαράςταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου κεωρϊντασ τθν 

πολυπλοκότθτα τθσ γεωμετρίασ και τθ μθ γραμμικι ςυμπεριφορά των μαγνθτικϊν υλικϊν. 

Αποτζλεςμα τθσ μεκοδολογίασ αυτισ είναι θ κατανομι του μαγνθτικοφ πεδίου ςτο 

μαγνθτικό κφκλωμα τθσ μθχανισ και μζςω αυτισ, με κατάλλθλθ μετεπεξεργαςία των 

αποτελεςμάτων μποροφν να υπολογιςκοφν με ακρίβεια όλα τα λειτουργικά μεγζκθ όπωσ, θ 

ροπι, οι απϊλειεσ και να εντοπιςτοφν οι περιοχζσ του πυρινα που βρίςκονται ςε κορεςμό. 

 Θ επίλυςθ προβλθμάτων ςε πολφπλοκεσ γεωμετρίεσ που περιλαμβάνουν μθ 

γραμμικά υλικά οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ αρικμθτικϊν μεκόδων επίλυςθσ. Θ μζκοδοσ των 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων επιτυγχάνει τθ μετατροπι των διαφορικϊν εξιςϊςεων με μερικζσ 

παραγϊγουσ ςε αλγεβρικζσ διακριτοποιϊντασ το ςυνεχζσ πρόβλθμα ςε ζνα μεγάλο αρικμό 

περιοχϊν απλισ γεωμετρίασ. Κατά τθ διαδικαςία αυτι αντικακίςταται θ αρχικι εξίςωςθ 

του πεδίου με το πρόβλθμα ςταςιμότθτασ μίασ ςυναρτθςιακισ που ζχει διαςτάςεισ 

ενζργειασ. Αν θ αρχικι γεωμετρία χωριςκεί ςε αρκετά μεγάλο αρικμό τζτοιων 

υποπεριοχϊν, το υπολογιηόμενο μζγεκοσ μπορεί να προςεγγιςκεί με τθν επικυμθτι 

ακρίβεια. 

 Θ διακριτοποίθςθ του χϊρου πραγματοποιείται ςυνικωσ με τρίγωνα ςτθν 

περίπτωςθ διςδιάςτατθσ γεωμετρίασ, ι με τετράεδρα ςτθν περίπτωςθ τριςδιάςτατθσ 

γεωμετρίασ, αντίςτοιχα. Με αυτό τον τρόπο ζνα ςυνεχζσ φυςικό πρόβλθμα μετατρζπεται 

ςε διακριτό, ςτο οποίο οι άγνωςτοι απαρτίηονται από τισ τιμζσ του πεδίου ςτισ κορυφζσ των 

διαδοχικϊν τριγϊνων ι τετραζδρων. Το πρόβλθμα που προκφπτει με τθ χριςθ ΜΡΣ είναι 

ζνα αλγεβρικό ςφςτθμα εξιςϊςεων όπου οι τιμζσ του πεδίου ςτο εςωτερικό των ςτοιχείων 

(τρίγωνα ι τετράεδρα) μποροφν να υπολογιςκοφν χρθςιμοποιϊντασ τισ τιμζσ των 

αντίςτοιχων κορυφϊν τουσ. 

2.4.1 Επίλυςθ μαγνθτοςτατικϊν προβλθμάτων 

 Μαγνθτοςτατικά ονομάηονται τα προβλιματα ςτα οποία το μαγνθτικό πεδίο είναι 

αμετάβλθτο ωσ προσ το χρόνο [2.9]. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ ζνταςθ του μαγνθτικοφ 

πεδίου Η και θ μαγνθτικι επαγωγι Β ικανοποιοφν τισ παρακάτω εξιςϊςεισ του Maxwell: 
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 D    (2.38) 

 0B   (2.39) 

 

Σφμφωνα με το νόμο του Ampere και κεωρϊντασ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ λειτουργίασ 

προκφπτει: 
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και ςυνεπϊσ: 

 

 H J   (2.41) 

Σφμφωνα με τθ κεμελιϊδθ καταςτατικι ςχζςθ μεταξφ των μεγεκϊν B και Η για κάκε 

υλικό, προκφπτει: 

 B H  (2.42) 

 

Στθν περίπτωςθ των μόνιμων μαγνθτϊν θ καταςτατικι εξίςωςθ ζχει τθ γενικι μορφι: 

 

 0B H M   (2.43) 

 

όπου Μ είναι θ μαγνιτιςθ του υλικοφ του μόνιμου μαγνιτθ. Αν το υλικό είναι μθ γραμμικό, 

όπωσ για παράδειγμα κορεςμζνοσ ςίδθροσ ι μαγνιτεσ alnico, τότε θ μαγνθτικι 

διαπερατότθτα, μ, είναι ςτθν πραγματικότθτα μία ςυνάρτθςθ του μζτρου του Β: 

 

 ( )
( )

B
B

H B
   (2.44) 

Θ εφρεςθ του μαγνθτικοφ πεδίου ςε κάκε ςθμείο του χϊρου μπορεί να επιτευχκεί 

υπολογίηοντασ το μαγνθτικό διανυςματικό δυναμικό Α. Το μαγνθτικό πεδίο γράφεται ωσ 

ςυνάρτθςθ του μαγνθτικοφ διανυςματικοφ δυναμικοφ, ωσ εξισ: 

 

 B A  (2.45) 

Αυτόσ ο οριςμόσ του Β ικανοποιεί πάντα τθν εξίςωςθ (2.39). Θ εξίςωςθ (2.45) διατυπϊνεται 

ωσ εξισ: 
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 (2.46) 

Για ζνα γραμμικό ιςοτροπικό μζςο, υπό τθν παραδοχι πωσ ιςχφει θ ςυνκικθ του Coulomb 

∇·𝛢 =0, ζχουμε: 

 21
A J


     (2.47) 

 Στθ γενικι περίπτωςθ, το διανυςματικό δυναμικό είναι ζνα διάνυςμα τριϊν 

ςυνιςτωςϊν. Στθ κεϊρθςθ καρτεςιανισ γεωμετρίασ δφο διαςτάςεων όμωσ, οι δφο από 

αυτζσ τισ τρεισ ςυνιςτϊςεσ μποροφν να μθδενιςκοφν, και μεταβάλλεται μόνο θ Αz. Το 

πλεονζκτθμα τθσ χριςθσ του διανυςματικοφ δυναμικοφ είναι πωσ όλεσ οι ςυνκικεσ που 

πρζπει να ικανοποιοφνται ςτο μαγνθτοςτατικό πεδίο ςυνδυάηονται ςε μία εξίςωςθ μίασ 

μεταβλθτισ. Εάν είναι γνωςτό το Α, τότε τα Β και Η προκφπτουν από κατάλλθλθ 

επεξεργαςία του. Συνεπϊσ ζχουμε: 

 z zA A i  (2.48) 

Και για τθν πυκνότθτα ρεφματοσ J: 
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 z zJ J i  (2.49) 

 

Για τθν πυκνότθτα μαγνθτικισ ροισ θ ανάλυςθ περιορίηεται ςτισ δφο διαςτάςεισ και εν 

προκειμζνω: 

 x x y yB B i B i   (2.50) 

 

 Στθν εργαςία αυτι τα προβλιματα που λφνονται κεωροφνται μαγνθτοςτατικά και 

επιλφονται με βάςθ τθν εξίςωςθ Poisson, ενϊ τα δυναμικά φαινόμενα, που προχποκζτουν 

περιςτροφι του δρομζα, κεωροφνται ωσ διακριτζσ μαγνθτοςτατικζσ καταςτάςεισ, όπου 

γίνεται θ παραδοχι πωσ ςε εκείνεσ τισ ςτιγμζσ το πεδίο είναι αμετάβλθτο. Θ ανάλυςθ των 

κινθτιρων μόνιμων μαγνθτϊν μπορεί να επιτευχκεί με βάςθ τθ κεϊρθςθ αυτι, εφόςον τα 

αναπτυςςόμενα δινορρεφματα είναι περιοριςμζνα και μποροφν να αμελθκοφν. 

2.4.2 Οριακζσ ςυνκικεσ 

 Θ επίλυςθ ενόσ μαγνθτοςτατικοφ ι θλεκτροςτατικοφ προβλιματοσ, ανάγεται ςε 

επίλυςθ μερικϊν διαφορικϊν εξιςϊςεων. Είναι γνωςτό από τθν κεωρία των μερικϊν 

διαφορικϊν εξιςϊςεων, πωσ προκειμζνου να ζχουμε μοναδικι λφςθ,  πρζπει να οριςκοφν 

οι οριακζσ ςυνκικεσ του προβλιματοσ ϊςτε να ζχουμε ζνα καλϊσ τοποκετθμζνο 

πρόβλθμα. Οι οριακζσ ςυνκικεσ κατθγοριοποιοφνται ωσ εξισ [2.10]: 

 Dirichlet: Σε αυτό τον τφπο οριακισ ςυνκικθσ, θ τιμι του μαγνθτικοφ 

διανυςματικοφ δυναμικοφ Α δθλϊνεται πάνω ςτο όριο. Αν Α=0 τότε πρόκειται για 

τθν ομογενι ςυνκικθ Dirichlet, διαφορετικά πρόκειται για τθν μθ ομογενι. Θ 

ςυνκικθ Α=0 απαντάται ςυχνά ςε προβλιματα θλεκτρικϊν μθχανϊν. Θ φυςικι 

ςθμαςία τθσ διλωςθσ Α=0 κατά μικοσ ενόσ ορίου τθσ γεωμετρίασ ςε ζνα 

μαγνθτικό πρόβλθμα, είναι πωσ θ μαγνθτικι ροι περιορίηεται εντόσ των ορίων τθσ 

μθχανισ, ενϊ οι γραμμζσ τθσ μαγνθτικισ ροισ κα είναι παράλλθλεσ προσ το 

ςφνορο αυτό. Σε περιπτϊςεισ όπου μοντελοποιείται ολόκλθρθ θ μθχανι, θ χριςθ 

μόνο αυτισ τθσ οριακισ ςυνκικθσ είναι επαρκισ. 

 Neumann: Θ οριακι αυτι ςυνκικθ ορίηει τθν κάκετθ παράγωγο του μαγνθτικοφ 

διανυςματικοφ δυναμικοφ κατά μικοσ του ορίου. Θ ςυνθκζςτερθ περίπτωςθ είναι 

θ χριςθ τθσ ομογενοφσ ςυνκικθσ Neumann δθλαδι ∂Α/∂n=0. Συνικωσ 

χρθςιμοποιείται ςτα μαγνθτικά προβλιματα ςε περιπτϊςεισ διεπιφάνειασ με 

υλικό πολφ μεγάλθσ διαπερατότθτασ. Θ χριςθ αυτισ τθ ςυνκικθσ επιβάλει ςτισ 

μαγνθτικζσ γραμμζσ να τζμνουν το ςφνορο κάκετα. 

 Robin: Θ οριακι ςυνκικθ Robin είναι ζνα είδοσ ςυνδυαςμοφ των ςυνκθκϊν 

Dirichlet και Neumann, κακϊσ κακορίηει μια ςχζςθ μεταξφ τθσ των ςτακμιςμζνων 

τιμϊν του Α και τθσ παραγϊγου του. Αυτι θ οριακι ςυνκικθ χρθςιμοποιείται 

ςυχνά προβλιματα διάδοςθσ κερμότθτασ ωσ οριακι ςυνκικθ ςε μονωτικζσ 

επιφάνειεσ. 

 Ρεριοδικι: Μία περιοδικι οριακι ςυνκικθ ςυνδζει δφο όρια. Σε αυτό τον τφπο 

οριακισ ςυνκικθσ, οι οριακζσ τιμζσ ςτα αντίςτοιχα ςθμεία των δφο ορίων είναι 

ίςεσ. 

 Αντιπεριοδικι: Μια αντιπεριοδικι οριακι ςυνκικθ ςυνδζει επίςθσ δφο όρια 

μεταξφ τουσ, αλλά ςε αυτι τθν περίπτωςθ τα αντίςτοιχα ςφνορα ζχουν ίςα μζτρα 
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αλλά αντίκετο πρόςθμο. 

 Τόςο οι περιοδικζσ όςο και οι αντιπεριοδικζσ οριακζσ ςυνκικεσ χρθςιμοποιοφνται 

όταν μοντελοποιείται ζνα τμιμα μόνο τθσ μθχανισ. 

2.4.3 Διαδικαςία ανάλυςθσ με πεπεραςμζνα ςτοιχεία 

 Συνοπτικά, θ διαδικαςία επίλυςθσ ενόσ μαγνθτικοφ προβλιματοσ με πρόγραμμα 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων ζχει τα παρακάτω ςτάδια: 

 

1. Σχεδίαςθ τθσ γεωμετρίασ, οριςμόσ των οριακϊν και περιοδικϊν ςυνκθκϊν και των 

υλικϊν. 

2. Ρλεγματοποίθςθ του προβλιματοσ με επικυμθτό αρικμό τριγωνικϊν ςτοιχείων, 

κεϊρθςθ κεμάτων πεπεραςμζνθσ ακρίβειασ ι άλλων υπολογιςτικϊν περιοριςμϊν. 

3. Επίλυςθ του προβλιματοσ γραμμικισ άλγεβρασ και εφρεςθ του διανυςματικοφ 

δυναμικοφ. 

4. Απεικόνιςθ και επεξεργαςία των αποτελεςμάτων. 

2.4.3.1 Σχεδίαςθ και πλεγματοποίθςθ 

 Κατά τθ διαδικαςία τθσ ςχεδίαςθσ τθσ εκάςτοτε γεωμετρίασ κινθτιρα αρχικά 

πραγματοποιείται θ παραμετροποίθςθ τθσ. Επιλζγεται ζνα πλικοσ ανεξάρτθτων 

μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ και ακολοφκωσ πραγματοποιείται θ ζκφραςθ όλων των υπόλοιπων 

μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ ωσ εξαρτθμζνεσ από τισ πρϊτεσ. Στα πλαίςια τθσ διατριβισ 

υλοποιικθκαν τρία παραμετρικά μοντζλα ςχεδίαςθσ θλεκτρικϊν κινθτιρων που αφοροφν 

ςε διαφορετικζσ εφαρμογζσ. Οι κινθτιρεσ που μοντελοποιικθκαν είναι οι εξισ: 

 

 Κινθτιρασ επιφανειακϊν μόνιμων μαγνθτϊν εςωτερικοφ δρομζα με 

ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα κλαςματικισ αφλακασ. 

 Κινθτιρασ επιφανειακϊν μόνιμων μαγνθτϊν εξωτερικοφ δρομζα με 

ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα κλαςματικισ αφλακασ. 

 Κινθτιρασ εςωτερικϊν θμιτονοειδϊν μόνιμων μαγνθτϊν εςωτερικοφ δρομζα με 

ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα κλαςματικισ αφλακασ. 

 

 Θ επιλογι τθσ διαμόρφωςθσ του τυλίγματοσ και ο αρικμόσ των ςτρϊςεων γίνεται 

με απόλυτα αυτοματοποιθμζνο τρόπο, με βάςθ τθν ανάλυςθ τθσ παραγράφου 2.3.3.1. Στα 

μοντζλα δίνεται επίςθσ θ δυνατότθτα αυτόματου κακοριςμοφ του πάχουσ των ςωμάτων 

ςιδιρου ςτάτθ και δρομζα με βάςθ το πάχοσ των δοντιϊν και του εφρουσ του μόνιμου 

μαγνιτθ. Δίνεται επίςθσ θ δυνατότθτα δθμιουργίασ διαμορφϊςεων ςτάτθ είτε με 

ομοιόμορφθ κατανομι δοντιϊν ι με άνιςα δόντια. Επίςθσ, ο ςχεδιαςτισ μπορεί να επιλζξει 

αν επικυμεί ανοιχτζσ αφλακεσ ι δόντια με πζδιλο. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, για τθ ςχεδίαςθ 

των δοντιϊν εμπλζκονται οι εξισ μεταβλθτζσ: το πάχοσ του πζδιλου του δοντιοφ, θ 

απόςταςθ μεταξφ πζδιλου και ςϊματοσ δοντιοφ, το πάχοσ και το φψοσ του δοντιοφ και θ 

ακτίνα καμπυλότθτασ ςτισ ακμζσ των αυλάκων, που δίνουν τθ δυνατότθτα ςχεδίαςθσ 

οποιαςδιποτε γεωμετρίασ ςτάτθ κατανεμθμζνου ι ςυγκεντρωμζνου τυλίγματοσ με μονι ι 

διπλι ςτρϊςθ. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 2.4 παρατίκενται οι προαναφερκείςεσ γεωμετρίεσ 

κινθτιρα. 
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(α) (β) 

 

(γ) 

χιμα 2.4. Παραμετροποιιςεισ γεωμετρίασ και μεταβλθτζσ ςχεδίαςθσ για (α) κινθτιρα 

επιφανειακϊν μόνιμων μαγνθτϊν εςωτερικοφ δρομζα, (β) κινθτιρα τροχοφ επιφανειακϊν 

μόνιμων μαγνθτϊν και (γ) κινθτιρα εςωτερικϊν θμιτονοειδϊν μόνιμων μαγνθτϊν. 

 

 Μετά τθν ςχεδίαςθ, και πριν τθν διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ παρεμβάλλεται θ 

διαδικαςία τθσ πλεγματοποίθςθσ. Θ πλεγματοποίθςθ, αν και γίνεται αυτόματα από το 

πρόγραμμα, χρίηει ιδιαίτερθσ αναφοράσ κακϊσ θ ακρίβεια των αποτελεςμάτων βαςίηεται 

ςτθν επιτυχθμζνθ διεξαγωγι τθσ. Θ πλεγματοποίθςθ, αφορά ςτθν κατάτμθςθ τθσ 

γεωμετρίασ, ςε τριγωνικά κεμελιϊδθ ςτοιχεία και κόμβουσ και πζραν τθσ ακρίβειασ τθσ 

ανάλυςθσ κακορίηει και το υπολογιςτικό κόςτοσ, κακϊσ ο αρικμόσ των υπολογιςμϊν είναι 
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άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τον αρικμό των κόμβων και των ςτοιχείων. Συνεπϊσ, κακϊσ ςτθ 

βελτιςτοποίθςθ ο κφριοσ όγκοσ του υπολογιςτικοφ χρόνου δαπανάται ςτθν επίλυςθ και 

επεξεργαςία των πεπεραςμζνων ςτοιχείων, είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ ηιτθμα να βρεκεί 

θ χρυςι τομι ανάμεςα ςτθν ακρίβεια και τθν ταχφτθτα επεξεργαςίασ. 

 Ο τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ, είναι ζνασ από τουσ πιο 

χαρακτθριςτικοφσ λόγουσ που επιβάλλουν τθν πφκνωςθ του πλζγματοσ ςτισ περιοχζσ που 

υπολογίηεται θ ροπι. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ροπι προκφπτει από το γινόμενο τθσ ακτινικισ 

και εφαπτομενικισ ςυνιςτϊςασ τθσ μαγνθτικισ επαγωγισ. Οι προαναφερκείςεσ 

ςυνιςτϊςεσ προκφπτουν από τθν παραγϊγιςθ του μαγνθτικοφ διανυςματικοφ δυναμικοφ Α. 

Συνεπϊσ για τον ακριβι υπολογιςμό τθσ ροπισ, απαιτείται πυκνότερο πλζγμα ςτο διάκενο 

ϊςτε να υπολογιςτοφν με ακρίβεια οι ςυνιςτϊςεσ τισ μαγνθτικισ επαγωγισ. Ζχει δειχκεί 

πωσ αν ςτο διάκενο υπάρχουν 5 ςτρϊςεισ ςτοιχείων τότε θ ροπι προςεγγίηεται με πολφ 

μεγάλθ ακρίβεια, ενϊ περαιτζρω πφκνωςθ κα αυξιςει αρκετά το υπολογιςτικό κόςτοσ με 

δυςανάλογθ αφξθςθ τθσ ακρίβειασ. Κατά κανόνα 3-4 ςτρϊςεισ ςτοιχείων δίνουν πολφ καλι 

ακρίβεια ςτισ περιςςότερεσ εφαρμογζσ ςχεδίαςθσ. 

 Επίςθσ, πυκνότερο πλζγμα χρθςιμοποιείται ςτα δόντια του ςτάτθ όπου 

αναμζνονται υψθλζσ τιμζσ τθσ μαγνθτικισ επαγωγισ, ενϊ αντίκετα ςτον άξονα του δρομζα 

θ πυκνότθτα του πλζγματοσ μπορεί να μειωκεί. Ραρακάτω, ςτα ςχιματα 2.5 ωσ 2.9 

παρουςιάηονται παραδείγματα πλεγματοποίθςθσ και ανάλυςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου με 

χριςθ προγράμματοσ πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Τα δφο πρϊτα αφοροφν ςε κινθτιρα 

εςωτερικοφ δρομζα επιφανειακϊν, μαγνθτϊν, το τρίτο και το τζταρτο ςε κινθτιρα τροχό 

επιφανειακϊν μαγνθτϊν και το τελευταίο ςε κινθτιρα εςωτερικϊν θμιτονοειδϊν 

μαγνθτϊν. Ρροκφπτει ζτςι μια οπτικοποίθςθ των δυνατοτιτων ςχεδίαςθσ που προςφζρει 

το παραμετρικό πρόγραμμα ςχεδίαςθσ που υλοποιικθκε. 

 

  
(α) (β) 

χιμα 2.5. Παράδειγμα (α) πλεγματοποίθςθσ και (β) κατανομισ τθσ πυκνότθτασ  του μαγνθτικοφ 

πεδίου κινθτιρα επιφανειακϊν μαγνθτϊν εςωτερικοφ δρομζα 10 πόλων.  
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(α) (β) 

χιμα 2.6. Παράδειγμα (α) πλεγματοποίθςθσ και (β) κατανομισ τθσ πυκνότθτασ  του μαγνθτικοφ 

πεδίου κινθτιρα επιφανειακϊν μαγνθτϊν εςωτερικοφ δρομζα 10 πόλων. 

  
(α) (β) 

χιμα 2.7. Παράδειγμα (α) πλεγματοποίθςθσ και (β) κατανομισ τθσ πυκνότθτασ  του μαγνθτικοφ 

πεδίου κινθτιρα τροχοφ επιφανειακϊν μαγνθτϊν 16 πόλων ανοιχτισ αφλακασ. 

  
(α) (β) 

χιμα 2.8. Παράδειγμα (α) πλεγματοποίθςθσ και (β) ανάλυςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου κινθτιρα 

τροχοφ επιφανειακϊν μαγνθτϊν 24 πόλων με δόντια με πζδιλο. 
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(α) (β) 

χιμα 2.9. Παράδειγμα (α) πλεγματοποίθςθσ και (β) ανάλυςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου κινθτιρα 

με δρομζα εςωτερικϊν θμιτονοειδϊν μαγνθτϊν. 

 Μετά τον κακοριςμό τθσ γεωμετρίασ και ςτθ ςυνζχεια του πλζγματοσ ακολουκεί θ 

επίλυςθ του προβλιματοσ και θ λιψθ των αποτελεςμάτων για τθν εκτίμθςθ τθσ απόδοςθσ 

και τθσ επίδοςθσ του κινθτιρα. Τα κυριότερα βιματα τθσ διαδικαςίασ αναλφονται 

παρακάτω.  

2.4.3.2 Υπολογιςμόσ μζςθσ ροπισ και κυμάτωςθσ ροπισ 

 Για τθν εξαγωγι τθσ κυματομορφισ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ αρχικά 

υπολογίηεται θ βζλτιςτθ ι θ επικυμθτι γωνία ροπισ. Λόγω τθσ μαγνθτοςτατικισ φφςθσ του 

προβλιματοσ αυτόσ ο υπολογιςμόσ ανάγεται ουςιαςτικά ςτθν εφρεςθ τθσ επικυμθτισ 

γωνίασ εκκίνθςθσ. Ο προςδιοριςμόσ αυτισ γίνεται κεωρϊντασ εκ των προτζρων ζνα 

ςτιγμιότυπο τριφαςικοφ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ, ςυνικωσ αυτό κατά το οποίο ζχουμε 

μζγιςτο ρεφμα ςτθ φάςθ Α και επομζνωσ ςτισ φάςεισ Β και C κα ζχουμε μείον το μιςό του 

μζγιςτου ρεφματοσ. Στθ ςυνζχεια ςτρζφουμε το δρομζα για ζνα πολικό βιμα και 

αναηθτοφμε τθ κζςθ ςτθν οποία εμφανίηεται θ μζγιςτθ ροπι. Αυτι θ κζςθ, κεωρείται και θ 

αρχικι γωνία του δρομζα ι ιςοδφναμα κζςθ με γωνία ροπισ 90ο. Αυτι θ διαδικαςία 

προκφπτει ωσ αναγκαιότθτα κακϊσ ςτα ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα δεν είναι εφκολοσ ο 

κεωρθτικόσ προςδιοριςμόσ του ςθμείου ςυμμετρίασ των φάςεων A,B,C και του ςθμείου 

μζγιςτθσ ΜΕΔ διακζνου.  

 Σε επόμενο ςτάδιο υπολογίηεται θ μζςθ ροπι (mean torque) για μια θλεκτρικι 

περίοδο κακϊσ και θ κυμάτωςθσ τθσ (torque ripple). Αυτό γίνεται μζςω τθσ επίλυςθσ μιασ 

ςειράσ μαγνθτοςτατικϊν προβλθμάτων, κατά τα οποία ο δρομζασ ςτρζφεται ςφγχρονα με 

τθ ςυχνότθτα των ρευμάτων που τροφοδοτείται ο ςτάτθσ ξεκινϊντασ από τθν γωνία 

εκκίνθςθσ που προςδιορίςτθκε ςτο προθγοφμενο βιμα.  Ο δρομζασ ςτρζφεται με 

προκακοριςμζνο βιμα για 2 πολικά βιματα και υπολογίηεται ςε κάκε βιμα θ 

θλεκτρομαγνθτικι ροπι μζςω του τανυςτι του Maxwell. Θ κυμάτωςθ προκφπτει από το 

ποςοςτό τθσ μζγιςτθσ μείον τθσ ελάχιςτθσ ροπισ διά τθν μζςθ ροπι ωσ εξισ: 
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  (2.51) 
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 Ρροφανϊσ, όςο μειϊνεται το βιμα τθσ γωνίασ, τόςο αυξάνεται θ ακρίβεια αλλά και 

το υπολογιςτικό κόςτοσ τθσ διαδικαςίασ, και ςυνεπϊσ τίκεται εκ νζου μια ανάγκθ 

ςυμβιβαςμοφ. Συνικωσ χρθςιμοποιείται βιμα 1 μοίρασ.  

2.4.3.3 Υπολογιςμόσ επαγόμενθσ θλεκτρεγερτικισ δφναμθσ.  

 Ζνα από τα βαςικά μεγζκθ του κινθτιρα που χριηει διερεφνθςθσ, αφορά ςτθν 

επαγόμενθ αντί-θλεκτρεγερτικι δφναμθ που αναπτφςςεται από τον κινθτιρα (αντί-ΘΕΔ). Θ 

επαγόμενθ τάςθ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν ικανότθτα οδιγθςθσ του κινθτιρα κακϊσ και 

ςτισ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ οδιγθςθσ αυτοφ. Θ ποιότθτα τθσ επαγόμενθσ 

κυματομορφισ (αρμονικι παραμόρφωςθ) διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο τόςο ςτθν 

ποιότθτα τθσ εξόδου του ίδιου του κινθτιρα όςο ςτθν ποιότθτα τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ του 

δικτφου με το οποίο αλλθλοεπιδρά ο κινθτιρασ. Πςον αφορά ςτον προςδιοριςμό τθσ αυτόσ 

γίνεται ωσ εξισ:  

 Πταν ζνασ αγϊγιμοσ βρόχοσ διαρρζεται από μεταβαλλόμενθ μαγνθτικι ροι, τότε 

επάγεται μια τάςθ ςτο βρόχο. Από τον νόμο του Faraday θ αναπτυςςόμενθ αντί-

θλεκτρεγερτικι δφναμθ δίνεται από τθ ςχζςθ: 
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όπου Ν ο αρικμόσ των ςπειρϊν και Φ θ μαγνθτικι ροι. Το πρόςθμο μείον οφείλεται ςτον 

κανόνα του Lenz ςφμφωνα με τον οποίο το αιτιατό αντιτίκεται ςτο αίτιο. Συνεπϊσ το 

αποτζλεςμα, δθλαδι θ αναπτυςςόμενθ αντί-θλεκτρεγερτικι δφναμθ, τείνει να μειϊςει το 

αίτιο που τθν προκάλεςε δθλαδι τθ μεταβολι τθσ μαγνθτικισ ροισ, εξ` ου και το πρόςθμο 

αλλά και το πρόκεμα “αντί” ςτθν θλεκτρεγερτικι δφναμθ. Κακϊσ όμωσ δεν υφίςταται μια 

αναλυτικι ςχζςθ για τθν μαγνθτικι ροι ςυναρτιςει του χρόνου και ςυνεπϊσ για τθν 

μεταβολι τθσ μαγνθτικισ ροισ καταφεφγουμε ςτον οριςμό τθσ παραγϊγου, οφτωσ ϊςτε να 

προκφψει μια βολικότερθ για τθν διενζργεια των υπολογιςμϊν μορφι: 
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όπου t2 και t1 δφο χρονικζσ ςτιγμζσ, που ςτθν εφαρμογι μασ κακορίηονται από τθ μεταβολι 

τθσ γωνίασ δρομζα και κακϊσ γνωρίηουμε τθν γωνιακι ταχφτθτα περιςτροφισ γνωρίηουμε 

τελικά και τθν χρονικι διαφορά μζςω τθσ ακόλουκθσ ςχζςθσ: 
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    (2.54) 

 
όπου 𝑑𝜃 είναι το βιμα περιςτροφισ που χρθςιμοποιείται ςτθν ανάλυςθ και 𝜔𝑟 είναι θ 

γωνιακι ταχφτθτα περιςτροφισ του δρομζα. Ζςτω ότι ο δρομζασ τθσ μθχανισ βρίςκεται ςτθ 

κζςθ k, τότε θ μαγνθτικι ροι που επάγεται ςτθ φάςθ Α προκφπτει: 

 



29 

 

      
'

j j

j A j A

k k k
 

       (2.55) 

 
 Δθλαδι ςε κάκε χρονικό ςτιγμιότυπο που αντιςτοιχεί ςε μια ςυγκεκριμζνθ γωνιακι 

μετατόπιςθ του δρομζα ςε ςχζςθ με τθ κζςθ εκκίνθςθσ, θ μαγνθτικι ροι είναι ίςθ με το 

άκροιςμα των μαγνθτικϊν ροϊν των ςτρϊςεων των αυλάκων τθσ αναχϊρθςθσ τθσ φάςθσ Α 

μείον το άκροιςμα των μαγνθτικϊν ροϊν των ςτρϊςεων των αυλάκων τθσ επιςτροφισ τθσ 

φάςθσ Α, δθλαδι τθσ Α’. Λαμβάνονται με κετικό πρόςθμο οι επιμζρουσ ροζσ που επάγουν 

τάςθ ςτουσ αγωγοφσ των αυλάκων που ανικουν ςτθ φάςθ Α και με αρνθτικό οι αντίςτοιχεσ 

ροζσ για τουσ γειτονικοφσ αγωγοφσ επιςτροφισ Α’. Με βάςθ τα προθγοφμενα ο τελικόσ 

τφποσ υπολογιςμοφ τθσ επαγόμενθσ αντί-ΘΕΔ προκφπτει: 
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 Ππωσ γίνεται προφανζσ από τισ παραπάνω ςχζςεισ, όςο μικρότερο είναι το χρονικό 

βιμα dt, που ςτθν ουςία πρόκειται για βιμα περιςτροφισ dκ, τόςο αυξάνεται θ ακρίβεια 

των υπολογιςμϊν, αλλά τόςο αυξάνεται και ο αρικμόσ των απαιτοφμενων επιλφςεων. Για 

τθν επιλογι του βιματοσ ςυνικωσ χρθςιμοποιείται το κεϊρθμα δειγματολθψίασ του 

Shannon-Nyquist ςφμφωνα με το οποίο για τθν αξιόπιςτθ δειγματολθψία ενόσ ςιματοσ και 

του φάςματόσ του, απαιτείται αρικμόσ δειγμάτων διπλάςιοσ ι μεγαλφτεροσ από τθν 

κεμελιϊδθ ςυχνότθτα του ςιματοσ. Συνεπϊσ κακϊσ είναι ςθμαντικι παράμετροσ θ 

αρμονικι παραμόρφωςθ και επικυμοφμε ςτθ ςυνζχεια μζςω ανάλυςθσ Fourier να δοφμε 

και τθν επίδραςθ των αρμονικϊν απαιτείται ζνασ ελάχιςτοσ αρικμόσ δειγμάτων τθσ τάςθσ 

ϊςτε τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ ςε ςυνιςτϊςεσ να είναι αξιόπιςτα. 

2.4.3.4 Υπολογιςμόσ απωλειϊν 

 Οι απϊλειεσ ςε μια μθχανι κακορίηουν τθν τιμι τθσ απόδοςθσ τθσ. Συνεπϊσ είναι 

πολφ ςθμαντικι θ ανάπτυξθ αυτοματοποιθμζνων διαδικαςιϊν για τον ακριβι 

προςδιοριςμό τουσ.  Οι ςθμαντικότερεσ απϊλειεσ ενόσ κινθτιρα, και οι οποίεσ είναι εφικτό 

να υπολογιςτοφν ςτα πλαίςια μαγνθτοςτατικϊν αναλφςεων ι με χριςθ αναλυτικϊν 

εργαλείων είναι οι εξισ [2.11]: 

 

 Απϊλειεσ χαλκοφ 

 Απϊλειεσ ςιδιρου 

 Απϊλειεσ τριβϊν και ανεμιςμοφ 

 Απϊλειεσ μαγνιτθ 

2.4.3.4.1 Απϊλειεσ χαλκοφ 

 Οι απϊλειεσ χαλκοφ οφείλονται ςτισ ωμικζσ απϊλειεσ που εμφανίηονται ςτα 

τυλίγματα του ςτάτθ. Ο υπολογιςμόσ τουσ γίνεται μζςω του παρακάτω τφπου: 

 

 23cu nom phP I R   (2.57) 

 Για τον υπολογιςμό τουσ πρζπει να προςδιοριςτοφν οι τιμζσ του ονομαςτικοφ 

ρεφματοσ 𝐼𝑛𝑜𝑚 και τθσ ωμικισ αντίςταςθσ φάςθσ του τυλίγματοσ 𝑅𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒. Κατά κανόνα ςε μια 
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διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ γεωμετρίασ θλεκτρικοφ κινθτιρα, λόγω του ότι οι γεωμετρικζσ 

παράμετροι του ςτάτθ και άρα και το εμβαδόν τθσ αφλακασ αλλάηουν, το ονομαςτικό 

ρεφμα 𝐼𝑛𝑜𝑚 δεν είναι ςτακερι ποςότθτα. Αυτό οφείλεται ςτθν τυπικι κεϊρθςθ κατά τθ 

ςχεδίαςθ μθχανϊν ςτακερισ πυκνότθτασ ρεφματοσ ςτισ αφλακεσ και όχι ρεφματοσ για τθν 

εξαςφάλιςθ αξιόπιςτθσ κερμικισ ςυμπεριφοράσ. Συνεπϊσ το 𝐼𝑛𝑜𝑚 πρζπει να υπολογίηεται 

εκ νζου για κάκε γεωμετρία. Για δοςμζνθ λοιπόν πυκνότθτα ρεφματοσ 𝐽 το ονομαςτικό 

ρεφμα υπολογίηεται ωσ εξισ: 

 

 slot
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J ff A
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N

 
  (2.58) 

όπου J είναι θ RMS τιμι τθσ πυκνότθτα ρεφματοσ, Ν ο αρικμόσ των ελιγμάτων ανά αφλακα, 

ff ο ςυντελεςτισ πλθρότθτασ και Aslot θ επιφάνεια αφλακασ.  

 Εν ςυνεχεία πρζπει να υπολογιςτεί θ ωμικι αντίςταςθ ανά φάςθ. Ρροκειμζνου να 

ςυμβεί αυτό χρειάηεται θ γνϊςθ του ςυνολικοφ μικουσ αγωγοφ ανά φάςθ, που εξαρτάται 

από τον αρικμό των ελιγμάτων ανά φάςθ, των αρικμό των αυλάκων και τισ γεωμετρικζσ 

ιδιότθτεσ και διαςτάςεισ τθσ τοπολογίασ. Επίςθσ απαιτείται θ γνϊςθ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ 

του αγωγοφ. Θ ειδικι αντίςταςθ του χαλκοφ για κερμοκραςία περιβάλλοντοσ κ=20ᵒC είναι 

rcu,20=1.75 μΩ∙cm. Θ διορκωμζνθ ειδικι αντίςταςθ προκφπτει ςε μΩ∙cm ωσ εξισ: 

 

  ,20 1 20o

cu cur r a      
 

 (2.59) 

 Κεωρϊντασ πωσ θ κερμοκραςία λειτουργίασ τθσ μθχανισ ςε ονομαςτικι φόρτιςθ 

είναι περίπου κ=70ᵒC και για ςυντελεςτι κερμοκραςιακισ μεταβολισ αντίςταςθσ του 

χαλκοφ α=3.9*10-3∙*26+, θ διορκωμζνθ ειδικι αντίςταςθ είναι ίςθ με 2.091 μΩ∙cm. 

 Για τον υπολογιςμό του μζςου μικουσ μιασ ςπείρασ του τυλίγματοσ, λαμβάνεται 

υπόψθ το ενεργό μικοσ L τθσ μθχανισ και ορίηεται θ απόςταςθ daverage από το γεωμετρικό 

μζςο τθσ μίασ ςτρϊςθσ μιασ αφλακασ, μζχρι το γεωμετρικό μζςο τθσ ακόλουκθσ ςτρϊςθσ 

τθσ γειτονικισ αφλακασ. Επίςθσ, ειςάγεται ζνασ ςυντελεςτισ προςαφξθςθσ του μζςου 

μικουσ μιασ ςπείρασ, ο ςυντελεςτισ πλζξθσ olf. Ο ςυντελεςτισ αυτόσ, υπειςζρχεται κακϊσ 

τα πθνία ςτθν πραγματικότθτα τυλίγονται κατά τζτοιο τρόπο που οδθγεί ςε αυξθμζνο 

μικοσ. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτο ότι οι αγωγοί ζχουν κάποιεσ ελάχιςτεσ ακτίνεσ 

καμπυλότθτασ που πρζπει να πλθροφνται για μθχανικοφσ λόγουσ. Επίςθσ ςτισ κεφαλζσ 

τυλίγματοσ ζνα τμιμα των αγωγϊν βρίςκεται εκτόσ ενεργοφ μικουσ και τζλοσ κατά τθν 

πλζξθ υφίςτανται ςυχνά μετακζςεισ αγωγϊν. Κεωρϊντασ μια τυπικι τιμι για το 

ςυντελεςτι πλζξθσ olf=1.2  προκφπτει το μζςο μικοσ μιασ ςπείρασ ωσ εξισ: 

 

  2 2turn averagel olf L d    (2.60) 

 

Θ διατομι του κάκε αγωγοφ είναι: 

 

 slot
cu

ff A
A

N


  (2.61) 

 

Θ αντίςταςθ ανά φάςθ δίνεται από τον τφπο: 
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όπου m ο αρικμόσ των φάςεων τθσ μθχανισ, τυπικά m=3, και Qs ο αρικμόσ των αυλάκων 

του ςτάτθ. 

2.4.3.4.2 Απϊλειεσ πυρινα 

 Ο υπολογιςμόσ των απωλειϊν πυρινα αποτελεί πολφ δφςκολο πρόβλθμα κατά τθ 

ςχεδίαςθ θλεκτρικϊν μθχανϊν και κατά κανόνα βαςίηεται ςτθ χριςθ απλουςτευτικϊν 

αναλυτικϊν ι αρικμθτικϊν μοντζλων. Για τον υπολογιςμό των απωλειϊν πυρινα 

αξιοποιοφνται τα αποτελζςματα των μαγνθτοςτατικϊν αναλφςεων με πεπεραςμζνα 

ςτοιχεία μζςω μιασ αναλυτικισ ζκφραςθσ υπολογιςμοφ των απωλειϊν. Θ διαδικαςία  

βαςίηεται ςτον υπολογιςμό των τιμϊν τθσ πυκνότθτασ τθσ μαγνθτικισ ροισ ςτο βαρφκεντρο 

κάκε τριγϊνου (δθλαδι κάκε ςτοιχείου του πλζγματοσ) ςε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ μθχανισ 

που κεωρείται ωσ υλικό θ ςιδθρομαγνθτικι λαμαρίνα [2.12].  

 Αρχικά, καταγράφεται θ κζςθ κάκε ςτοιχείου του πλζγματοσ, κακϊσ και θ 

επιφάνεια που αυτό καταλαμβάνει. Με δεδομζνο το ενεργό μικοσ τθσ μθχανισ 

υπολογίηεται και ο όγκοσ των ιςοδφναμων πριςμάτων. Ακολοφκωσ, καταγράφεται χωριςτά 

για όλα τα ςτοιχεία του ςτάτθ και του δρομζα θ τιμι τθσ μαγνθτικισ επαγωγισ τουσ. Στθ 

ςυνζχεια αξιοποιοφνται τα πειραματικά δεδομζνα τθσ καμπφλθσ ειδικϊν απωλειϊν του 

ςιδθρομαγνθτικοφ υλικοφ, τα οποία παρζχονται από τον καταςκευαςτι ςε μορφι 

διαγράμματοσ. Συνικωσ θ λαμαρίνα που χρθςιμοποιείται είναι θ Μ235-35Α. Από το 

φυλλάδιο προδιαγραφϊν τθσ λαμαρίνασ εξάγεται ζνασ αρικμόσ ςθμείων ικανοποιθτικόσ να 

περιγράψει τθν καμπφλθ ειδικϊν απωλειϊν ςε ζνα μεγάλο εφροσ τιμϊν μαγνθτικισ 

επαγωγισ και με χριςθ αυτϊν των ςθμείων θ καμπφλθ ειδικϊν απωλειϊν τθσ λαμαρίνασ 

προςομοιϊνεται με πολυϊνυμο κάποιου βακμοφ μζςω του πακζτου fitting tool ςτο 

MATLAB. Στθν πλειοψθφία των εφαρμογϊν ζνα πολυϊνυμο 5ου βακμοφ προςομοιϊνει με 

αρκετι ακρίβεια τθ μορφι τθσ καμπφλθσ. Μια ςτενωπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου είναι 

θ ζλλειψθ πειραματικϊν δεδομζνων ςε μεγάλο εφροσ ςυχνοτιτων. Για το λόγο αυτό 

χρθςιμοποιείται ςυνικωσ γραμμικι παρεμβολι ϊςτε οι καμπφλεσ να αναχκοφν ςτθν 

ηθτοφμενθ ςυχνότθτα.  

 Στθ ςυνζχεια για κάκε ςτοιχείο του πλζγματοσ υπολογίηεται μζςω του πολυωνφμου 

προςαρμογισ τθσ καμπφλθσ  θ ειδικι απϊλεια πυρινα. Οι απϊλειεσ πυρινα εξαρτϊνται 

από τθ μζγιςτθ πυκνότθτα μαγνθτικισ ροισ, ενϊ λόγω τθσ θμιτονικισ κατανομισ τθσ ΜΕΔ 

ςτο διάκενο, επαρκεί θ ανάλυςθ ςε μια μόνο κζςθ του δρομζα. Συνεπϊσ για τον 

προςδιοριςμό των απωλειϊν, εντοπίηεται το ςτοιχείο με τθ μζγιςτθ πυκνότθτα μαγνθτικισ 

ροισ και υπολογίηονται οι απϊλειεσ που του αντιςτοιχοφν. Γνωρίηοντασ τθν επιφάνεια κάκε 

ςτοιχείου και πολλαπλαςιάηοντασ με το ενεργό μικοσ τθσ μθχανισ και τθν πυκνότθτα του 

υλικοφ τθσ ςιδθρομαγνθτικισ λαμαρίνασ αλλά και τισ ειδικζσ απϊλειεσ που υπολογίςτθκαν 

για το ςτάτθ και το δρομζα, προκφπτουν οι ςυνολικζσ απϊλειεσ πυρινα. Μολονότι, κα 

μποροφςε να κεωρθκεί πωσ με τθν παραπάνω διαδικαςία υπερεκτιμϊνται οι απϊλειεσ 

πυρινα, αυτό δεν είναι ακριβζσ κακϊσ ζχει αμελθκεί θ επίδραςθ των ανϊτερων 

αρμονικϊν. Στον αντίποδα, θ εξαγωγι δεδομζνων για κάκε ςυχνότθτα και θ υπζρκεςι τουσ 

είναι επίςθσ εςφαλμζνθ κακϊσ τα φαινόμενα που λαμβάνουν χϊρα δεν είναι γραμμικά. Θ 

φφςθ του υλικοφ λοιπόν κακιςτά απαγορευτικι οποιαδιποτε προςζγγιςθ με επαλλθλία ι 
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υπζρκεςθ αρμονικϊν προβλθμάτων. Κάτι τζτοιο δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ του μόνιμου 

μαγνιτθ, όπωσ κα αναλυκεί ςε επόμενο κεφάλαιο. Σε κάκε περίπτωςθ, κακϊσ τα δεδομζνα 

πθγάηουν από πειραματικζσ μετριςεισ και από λεπτομερι ανάλυςθ ςε κάκε ςτοιχείο μασ 

δίνουν μια καλι εκτίμθςθ των απωλειϊν πυρινα. Επιπλζον κακϊσ το υπολογιςτικό κόςτοσ 

δεν μπορεί να αμελθκεί, λόγω τθσ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ, δεν πρζπει να 

παραγνωρίηουμε τθν ςθμαντικι επιτάχυνςθ τθσ επεξεργαςίασ. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ 

πωσ οι απϊλειεσ εκτιμϊνται ςε μια μόνο κζςθ του δρομζα και όχι ςε κάκε ςτοιχειϊδθ 

μετατόπιςθ dκ, και ζτςι ζχουμε ςθμαντικό κζρδοσ κακϊσ θ διαδικαςία υπολογιςμοφ όλων 

των παραπάνω δεδομζνων για κάκε ςτοιχείο είναι μακράν θ πιο χρονοβόρα. 

2.4.3.4.3 Απϊλειεσ τριβϊν και ανεμιςμοφ 

 Οι απϊλειεσ τριβϊν και ανεμιςμοφ ςυνικωσ αμελοφνται, ειδικότερα όταν 

πρόκειται για εφαρμογζσ χαμθλϊν ταχυτιτων. Ραρ` όλα αυτά, για λόγουσ πλθρότθτασ 

παρατίκεται θ μζκοδοσ εκτίμθςθσ τουσ. Σε εφαρμογζσ υψθλϊν ταχυτιτων και χαμθλισ 

ιςχφοσ οι απϊλειεσ τριβϊν και ανεμιςμοφ είναι ςθμαντικι ςυνιςτϊςα των ςυνολικϊν 

απωλειϊν, με ςθμαντικι επιρροι ςτθν απόδοςθ τθσ μθχανισ. Οι απϊλειεσ λόγω τριβϊν 

υπολογίηονται από τθν εμπειρικι ςχζςθ: 
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  (2.63) 

 

όπου kfb είναι ζνασ εμπειρικόσ ςυντελεςτισ, που λαμβάνεται ςυνικωσ ίςοσ με 3, mrotor είναι 

θ μάηα του δρομζα, mmagnet είναι θ ςυνολικι μάηα των μόνιμων μαγνθτϊν και rpm είναι θ 

ταχφτθτα περιςτροφισ εκπεφραςμζνθ ςε ΣΑΛ. Οι απϊλειεσ λόγω ανεμιςμοφ εκτιμϊνται 

από τον τφπο: 
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  (2.64) 

 

όπου Rr είναι θ εξωτερικι ακτίνα του δρομζα και mt είναι το πάχοσ των μαγνθτϊν. 

2.4.3.4.1 Απϊλειεσ μαγνιτθ 

 Οι απϊλειεσ δινορρευμάτων ςτο ςϊμα των μόνιμων μαγνθτϊν παραδοςιακά 

αμελοφνταν κατά τθ ςχεδίαςθ κινθτιρων με κατανεμθμζνα τυλίγματα, λόγω τθσ 

θμιτονικότθτασ τθσ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ. Ραρόλα αυτά ςε διαμορφϊςεισ 

ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων οι απϊλειεσ μαγνιτθ αποτελοφν πολφ ςθμαντικι ςυνιςτϊςα. 

Για τον υπολογιςμό τουσ ζχουν προτακεί πολλά αναλυτικά μοντζλα ςτθ διεκνι 

βιβλιογραφία. Ραράλλθλα, ςτα πλαίςια τθσ διατριβισ αναπτφχκθκαν δφο πολφπλοκα 

αναλυτικά μοντζλα που βαςίηονται ςτθ κεϊρθςθ καρτεςιανισ ι πολικισ ςυμμετρίασ ςτθ 

γεωμετρία του κινθτιρα και ςτθ κεϊρθςθ τθσ θλεκτρικισ φόρτιςθσ, ανεξαρτιτωσ 

διαμόρφωςθσ τυλίγματοσ, ωσ ζνα ιςοδφναμο ρευματικό ςτρϊμα ςτο άνοιγμα τθσ αφλακασ. 

Οι μεκοδολογίεσ υπολογιςμοφ των απωλειϊν μαγνιτθ περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτο 

κεφάλαιο 3.  
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2.4.3.5 Υπολογιςμόσ απόδοςθσ 

 Εφόςον υπολογιςτοφν όλεσ οι ςυνιςτϊςεσ απωλειϊν με βάςθ τισ προαναφερκείςεσ 

διαδικαςίεσ, θ απόδοςθ του κινθτιρα δίνεται από τθν ςχζςθ: 

 

 m m

in m losses

P P

P P P
  


 (2.65) 

όπου 

 m mean rP T    (2.66) 

και 

 losses cu iron magnet fr windP P P P P P      (2.67) 

 

2.4.3.6 Υπολογιςμόσ αυτεπαγωγϊν ευκζωσ και εγκάρςιου άξονα 

 Για τον υπολογιςμό τθσ αυτεπαγωγισ ευκζωσ άξονα με τθν μζκοδο τθσ 

ςυγκζντρωςθσ μαγνθτικισ ροισ, πρζπει να μθδενιςτεί θ διζγερςθ του κινθτιρα. Εν 

προκειμζνω, πρζπει να μθδενιςτεί θ μαγνθτικι ροι των μαγνθτϊν. Για το λόγο αυτό οι 

μαγνιτεσ αντικακίςτανται από μθ-μαγνθτικό υλικό με ίδια μαγνθτικι διαπερατότθτα. 

Δεδομζνου ότι θ μαγνθτικι διαπερατότθτα του μαγνιτθ είναι κοντά ςτθ μονάδα, ςυνικωσ 

αντικακίςταται από αζρα [2.13]. Συνακόλουκα θ μθχανι ζχει πλζον ομοιόμορφο διάκενο 

λόγω τθσ ςτακερισ μαγνθτικισ διαπερατότθτασ ςτο φαινόμενο διάκενο. Τα τυλίγματα των 

τριϊν φάςεων τροφοδοτοφνται ωσ εξισ: 
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 (2.68) 

 

Τα οποία μεταςχθματιηόμενα κατά Park δίνουν: 
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 (2.69) 

 

Στθ ςυνζχεια υπολογίηεται θ πεπλεγμζνθ ροι τθσ φάςθσ Α, με τον δρομζα να βρίςκεται 

ευκυγραμμιςμζνοσ με τον d-άξονα. Θ αυτεπαγωγι ευκζωσ άξονα δίνεται από τθ ςχζςθ: 
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   (2.70) 

 

Για τον υπολογιςμό του εγκάρςιου άξονα ο δρομζασ ςτρζφεται κατά 90° θλεκτρικζσ μοίρεσ, 

δθλαδι κατά μιςό πολικό βιμα, ϊςτε να ευκυγραμμιςτεί με τον εγκάρςιο άξονα και θ 

αντίςτοιχθ αυτεπαγωγι εγκάρςιου άξονα δίνεται από τθν ςχζςθ: 
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   (2.71) 
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2.4.3.7 Υπολογιςμόσ ροπισ αδράνειασ 

 Θ ροπι αδράνειασ είναι ζνα πολφ χριςιμο μζγεκοσ ςτον προςδιοριςμό τθσ 

γεωμετρίασ τθσ μθχανισ. Κακϊσ θ ροπι τθσ μθχανισ μπορεί να αυξθκεί είτε με αφξθςθ τθσ 

ακτίνασ διακζνου, είτε με αφξθςθ του ενεργοφ μικουσ, ςυχνά οι ανάγκεσ τθσ εφαρμογισ ςε 

ροπι αδράνειασ μποροφν να οδθγιςουν τον ςχεδιαςμό προσ διςκοειδζσ ι κυλινδρικι 

τοπολογία: 

 

 4 40.5 ( )out inJ L R R        (2.72) 

2.5 Θερμικι ανάλυςθ 

 Θ κερμικι ανάλυςθ του κινθτιρα, παρουςιάηει ιδιαίτερο καταςκευαςτικό, αλλά και 

ςχεδιαςτικό ενδιαφζρον. Ζχει ιδθ διαφανεί από τα προθγοφμενα πωσ θ κερμοκραςία 

λειτουργίασ επθρεάηει πολλζσ παραμζτρουσ όπωσ πχ. τισ απϊλειεσ χαλκοφ. Ζχουμε ιδθ 

αναφζρει τισ καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχει θ υπερβολικι αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ ςτθν επίδοςθ των μόνιμων μαγνθτϊν. Επιπλζον, θ αντοχι τθσ μονωτικισ 

ικανότθτασ των αγωγϊν τυλίγματοσ ςτο χρόνο, και κατ` επζκταςθ θ ορκι λειτουργία του 

κινθτιρα εξαρτάται από τθν κερμοκραςία λειτουργίασ. Επιπρόςκετα, ςτα περιςςότερα 

υλικά, υφίςταται ιςχυρι κερμοκραςιακι εξάρτθςθ των χαρακτθριςτικϊν τουσ και ςυνικωσ 

θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςε αυτά. Κακίςταται λοιπόν ςαφζσ, 

πωσ θ κερμικι ανάλυςθ είναι μια ςθμαντικι διαδικαςία που μπορεί να οδθγιςει είτε ςε 

μεταβολζσ μεγεκϊν ι ακόμα και ςε πικανι αλλαγι του τρόπου ψφξθσ τθσ μθχανισ. Αν και 

θ κερμικι ανάλυςθ, αφορά κατά κφριο λόγο ςτθν ονομαςτικι λειτουργία, ανάλογα με τθν 

εφαρμογι μπορεί να λθφκοφν υπόψθ και άλλεσ καταςτάςεισ κακϊσ και καταςτάςεισ 

ςφαλμάτων. Τζλοσ αξίηει να αναφερκεί πωσ, κακϊσ θ ςτακερά χρόνου των κερμικϊν 

φαινομζνων είναι αρκετά μεγάλθ (τθσ τάξθσ των αρκετϊν λεπτϊν), οι μεταβατικζσ 

θλεκτρικζσ καταςτάςεισ δεν ζχουν ιδιαίτερθ ςυνειςφορά ςτθ κερμικι ανάλυςθ και κατά 

κανόνα αγνοοφνται. Το γεγονόσ αυτό κακιςτά δυνατι τθν ανεξάρτθτθ ανάλυςθ τθσ 

κερμοκραςιακισ ςυμπεριφοράσ του κινθτιρα, αλλά και τθ κεϊρθςθ ςτατικϊν μοντζλων. 

 Θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ οφείλεται ςτισ απϊλειεσ που λαμβάνουν χϊρα ςτα 

διάφορα καταςκευαςτικά μζρθ του κινθτιρα. Ζχοντασ λοιπόν προςδιορίςει τισ απϊλειεσ 

μζςω τθσ επίλυςθσ του μαγνθτικοφ προβλιματοσ, μποροφν να κακοριςτοφν οι ιςοδφναμεσ 

πθγζσ κερμότθτασ. Οι κφριεσ πθγζσ κερμότθτεσ ι κερμικϊν απωλειϊν, είναι τα τυλίγματα 

ςτισ αφλακεσ του κινθτιρα, λόγω των απωλειϊν χαλκοφ, τα τμιματα ςιδθρομαγνθτικισ 

λαμαρίνασ με υψθλό κορεςμό, όπωσ τα δόντια, λόγω των υψθλϊν απωλειϊν πυρινα και το 

ςϊμα των μόνιμων μαγνθτϊν λόγω των απωλειϊν δινορρευμάτων. Ρροκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ αξιοπιςτία τθσ ανάλυςθσ, απαιτείται καλι γνϊςθ των μθχανιςμϊν 

ανταλλαγισ κερμότθτασ, των κερμικϊν ιδιοτιτων των υλικϊν (ςυντελεςτισ κερμικισ 

αγωγιμότθτασ και κερμοχωρθτικότθτα), κακϊσ και των οριακϊν ςυνκθκϊν. 

 Οι μθχανιςμοί μεταφοράσ κερμότθτασ είναι οι εξισ [2.14]: 

 

 Με κερμικι αγωγι (conduction): αφορά ςτθ διάδοςθ τθσ κερμότθτασ από μόριο ςε 

μόριο ςε ςτερεά, υγρά ι αζρια ςϊματα. Ρεριγράφεται από τθ ςχζςθ: 

   p

T
k T q C

t



     


 (2.73) 
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Ππου k είναι ςυντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ ςε W/m·K, q είναι θ χωρικι 

πυκνότθτα ενζργειασ ςε W/m3, Cp είναι θ ειδικι κερμότθτα ςε J/kg·K και ρ θ 

πυκνότθτα ςε kg/m3. 

 Με ςυναγωγι ι ςυναγωγιμότθτα (thermal convection): Ορίηεται, ωσ ο μθχανιςμόσ 

μεταφοράσ κερμότθτασ μεταξφ μιασ ςτερεισ επιφάνειασ και ενόσ γειτονικοφ 

κινοφμενου ρευςτοφ (υγροφ ι αερίου). Διζπεται από τθν ςχζςθ: 

 

  0 0
T

q k h T T
n


     


 (2.74) 

Ι εναλλακτικά: 

  0 0
T

k h T T
n


   


 (2.75) 

 

Ππου qs είναι θ επιφανειακι πυκνότθτα ενζργειασ ςε W/m3, h ο ςυντελεςτισ 

ςυναγωγιμότθτασ ςε W/m2·K που είναι χαρακτθριςτικόσ του κάκε υλικοφ και T0 θ 

κερμοκραςία του ρευςτοφ (ψυκτικοφ μζςου). Θ ςυναγωγι χωρίηεται ςε φυςικισ 

ροισ και εξαναγκαςμζνθσ ροισ. 

 Μζςω ακτινοβολίασ (radiation): Ορίηεται ωσ θ ανταλλαγι κερμότθτασ μζςω 

ακτινοβολίασ μεταξφ επιφανειϊν ςτερεϊν ςωμάτων που βρίςκονται ςε απόςταςθ. 

Διζπεται από τθν ςχζςθ: 
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 (2.76) 

Ππου β είναι ο ςυντελεςτισ ακτινοβολίασ 0<β<1, ksb θ ςτακερά του Boltzmann (ksb 

=5.6∙10−8 W/m2·K4) και T0 θ κερμοκραςία του ρευςτοφ (ψυκτικοφ μζςου). Για T<273 

K θ μετάδοςθ μζςω ακτινοβολίασ είναι πρακτικά αμελθτζα. 

 

Ραρακάτω, ςτον πίνακα 2.5 παρατίκενται οι τυπικζσ τιμζσ του ςυντελεςτι k για υλικά 

ενδιαφζροντοσ ςτθ ςχεδίαςθ θλεκτρικϊν κινθτιρων: 

 

Πίνακασ 2.5. Συπικζσ τιμζσ του ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ. 

Τλικό Σιμι k (W/mK) 

Αζρασ 0.024 – 0.026 

Χαλκόσ 385 - 400 

Στερεοί μονωτζσ 0.035 – 0.16 

Mica 0.71 

Χαρτί 0.05 

Ρλαςτικό  0.03 

Μαγνιτθσ  5 - 15 

Σίδθροσ 60 -80 

Ατςάλι 36 - 54 

Αλουμίνιο 225 - 250 

 

Ραρακάτω, παρατίκενται οι τυπικζσ τιμζσ του ςυντελεςτι ςυναγωγιμότθτασ h ανάλογα με 

τον τφπο ψφξθσ: 
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 Φυςικι ροι αζρα: 5−25 W/m2·K 

 Φυςικι ροι νεροφ: 20−100 W/m2·K 

 Εξαναγκαςμζνθ ροι αζρα: 10−200 W/m2·K 

 Εξαναγκαςμζνθ ροι νεροφ: 50−10000 W/m2·K 

 

 Στα πλαίςια τθσ διατριβισ αναπτφχκθκαν δφο παραμετρικά κερμικά μοντζλα 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων, ζνα αξιςυμμετρικό και ζνα καρτεςιανό. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 

2.10 φαίνονται τα προαναφερκζντα μοντζλα και οι κυριότερεσ μεταβλθτζσ ςχεδίαςθσ: 

 

 
 

(α) (β) 

 

(γ) 

χιμα 2.10. Παραμετροποιθμζνα κερμικά μοντζλα κινθτιρων μόνιμων μαγνθτϊν: (α), (β) 

αξιςυμμετρικό και (γ) καρτεςιανό. 
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 Για τθν επίλυςθ του κερμικοφ προβλιματοσ κακορίηονται αρχικά οι πθγζσ τθσ 

κερμότθτασ βάςει των απωλειϊν που ζχουν ιδθ υπολογιςτεί,  με ςυγκεκριμζνθ ειδικι ιςχφ 

εκφραςμζνθ ςε W/m3·K. Ζπειτα κακορίηονται οι οριακζσ ςυνκικεσ, δθλαδι ο τφποσ 

μετάδοςθσ τθσ κερμότθτασ, θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ T0, κακϊσ και τυχοφςεσ 

περιοδικζσ ςυνκικεσ. Τζλοσ κακορίηονται οι κερμικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν του κινθτιρα. 

Κατά τθν υλοποίθςθ των μοντζλων δόκθκε ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ ςωςτι και πλιρθ 

μοντελοποίθςθ των μονϊςεων του κινθτιρα, κακϊσ αυτζσ ςυνικωσ αμελοφνται, αλλά και 

ςτον υπολογιςμό τθσ τιμισ τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ των τυλιγμάτων και του διακζνου 

τθσ μθχανισ, κακϊσ θ μθ λεπτομερισ και απλουςτευτικι μοντελοποίθςθ τουσ αποτελεί 

ςυνικωσ τθν Αχίλλειο πτζρνα των κερμικϊν μοντζλων. 

 Θ τιμι τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ για τον αζρα του διακζνου εξαρτάται από τθ 

ςχετικι ταχφτθτα ςτάτθ και δρομζα, ωm, και από το μικοσ του διακζνου g. Υπολογίηεται ωσ 

εξισ [2.15]: 

 

  0.4614ln 3.33612.90840.0019 Regap


   (2.77) 

όπου 
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  (2.78) 

και 

 Re m g

v

 
  (2.79) 

όπου v είναι το ιξϊδεσ του αζρα. Ρροφανϊσ όταν ο δρομζασ είναι ακινθτοποιθμζνοσ θ 

κερμικι αγωγιμότθτα του διακζνου ταυτίηεται με τθ ςτατικι τιμι τθσ αγωγιμότθτασ του 

αζρα. 

 Για τον υπολογιςμό τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ του τυλίγματοσ ςτθν αφλακα, το 

κάκε πθνίο μοντελοποιείται ωσ ζνα ιςοδφναμο ομογενζσ υλικό που χαρακτθρίηεται από μια 

καινοφρια τιμι αγωγιμότθτασ, όπωσ φαίνεται παρακάτω, ςτο ςχιμα 2.11: 

 

 

χιμα 2.11. Ιςοδφναμο κερμικό μοντζλο τθσ αφλακασ. 

 

 Θ ιςοδφναμθ κερμικι αγωγιμότθτα εξαρτάται από το λόγο τθσ διαμζτρου του 

χαλκοφ του αγωγοφ προσ τθ διάμετρο του μονωμζνου με βερνίκι αγωγοφ, και υπολογίηεται 

ωσ εξισ *2.16]: 

 Cu ins insF     (2.80) 

όπου 
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 (2.81) 

 

Και λins είναι θ κερμικι αγωγιμότθτα του μονωτικοφ βερνικιοφ.  

 Ραρακάτω, ςτα ςχιματα 2.12 και 2.13 παρουςιάηονται δφο παραδείγματα 

πλεγματοποίθςθσ και ανάλυςθσ τθσ κερμοκραςίασ με χριςθ προγράμματοσ πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων. Το πρϊτο αφορά ςτο καρτεςιανό και το δεφτερο ςτο αξιςυμμετρικό αναπτυχκζν 

μοντζλο. 

  

 

 

(α) (β) 

χιμα 2.12. Παραδείγματα πλεγματοποίθςθσ με χριςθ προγράμματοσ πεπεραςμζνων ςτοιχείων: 

(α) καρτεςιανό και (β) αξιςυμμετρικό μοντζλο. 
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Temperature plot: T Kelvin  

(α) (β) 

χιμα 2.13. Παραδείγματα κατανομισ κερμοκραςίασ με χριςθ προγράμματοσ πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων: (α) καρτεςιανό και (β) αξιςυμμετρικό μοντζλο. 
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Κεφάλαιο 3.  Απϊλειεσ δινορρευμάτων ςε μόνιμουσ μαγνιτεσ 

και πειραματικι επιβεβαίωςθ 

 

3.1 Ειςαγωγι 

 Στο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηονται τα κυριότερα μοντζλα υπολογιςμοφ των 

απωλειϊν δινορρευμάτων ςτο ςϊμα μόνιμων μαγνθτϊν θλεκτρικϊν κινθτιρων. Αρχικά 

γίνεται μια βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ των απλουςτευτικϊν μοντζλων και παρουςιάηονται 

τα αποτελζςματα τθσ υλοποίθςθσ τουσ ενϊ κεμελιϊνεται κεωρθτικά το πρόβλθμα 

υπολογιςμοφ των δινορρευμάτων και ζπειτα αναλφονται τα πολυπλοκότερα μοντζλα που 

αναπτφχκθκαν ςτα πλαίςια τθσ διδακτορικισ διατριβισ. 

 Για τον υπολογιςμό των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτο ςϊμα των μόνιμων 

μαγνθτϊν ζχουν προτακεί διάφορα αναλυτικά μοντζλα. Τα περιςςότερα βαςίηονται ςτθ 

κεϊρθςθ απλουςτευμζνων γεωμετριϊν, είτε πολικϊν ι καρτεςιανϊν ςυντεταγμζνων και 

ςυνικωσ εφαρμόηονται ςε περιοριςμζνο εφροσ ςυχνοτιτων, ανάλογα με τον τρόπο που 

εμπλζκουν τθν επίδραςθ του επιδερμικοφ φαινομζνου. Στα περιςςότερα απλουςτευμζνα 

μοντζλα αγνοείται θ ςυνειςφορά των αρμονικϊν χϊρου κακϊσ και θ επίδραςθ τθσ 

γεωμετρίασ του κινθτιρα. Ραράλλθλα, τα περιςςότερα μοντζλα ενςωματϊνουν 

πλθροφορία ςχετικά με τθν επίδραςθ τθσ τμθματοποίθςθσ των μονίμων μαγνθτϊν ςτθ 

μείωςθ των απωλειϊν δινορρευμάτων.   

 Στα πλαίςια τθσ διατριβισ αναπτφχκθκαν δφο αναλυτικά μοντζλα, ζνα ςε 

καρτεςιανζσ και ζνα ςε πολικζσ ςυντεταγμζνεσ. Αντίκετα με τα απλουςτευμζνα μοντζλα, 

και τα δφο εμπλζκουν τθ μοντελοποίθςθ τθσ διαμόρφωςθσ των τυλιγμάτων αλλά και τθσ 

ςχετικισ γεωμετρίασ του ςτάτθ, μζςω τθσ αναπαράςταςθσ του με ζνα ιςοδφναμο 

ρευματικό ςτρϊμα που αντιςτοιχεί ςτθν θλεκτρικι φόρτιςθ που προκφπτει από τθν 

εκάςτοτε διαμόρφωςθ. Με αυτό τον τρόπο αναπαρίςταται ρεαλιςτικά θ ΜΕΔ λόγω 

αντίδραςθσ τυμπάνου ςτο διάκενο τθσ μθχανισ που είναι υπεφκυνθ για τισ απϊλειεσ 

δινορρευμάτων ςτουσ μαγνιτεσ. Το πρϊτο μοντζλο κεωρεί μόνο αρμονικζσ χϊρου ενϊ το 

δεφτερο ειςάγει ςτθν ζκφραςθ του ρευματικοφ ςτρϊματοσ και αρμονικζσ χρόνου, και 

μπορεί να μοντελοποιιςει λειτουργία υπό μθ θμιτονοειδι τροφοδοςία. Επίςθσ, λόγω τθσ 

πολικισ ςυμμετρίασ μπορεί να εκτιμιςει τθν επίδραςθ τθσ ακτινικισ κατάτμθςθσ των 

μαγνθτϊν.    

 Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ αρικμθτικι προςζγγιςθ του προβλιματοσ με χριςθ 

τθσ μεκόδου των πεπεραςμζνων ςτοιχείων, χρθςιμοποιϊντασ τόςο αρμονικζσ τεχνικζσ 

ανάλυςθσ όςο και τεχνικζσ βιμα προσ βιμα. Τζλοσ γίνεται θ πειραματικι επιβεβαίωςθ των 

αποτελεςμάτων μζςω κατάλλθλθσ θλεκτρομαγνθτικισ διάταξθσ μετριςεων που 

περιλαμβάνει κατάλλθλα διαςταςιολογθμζνο μαγνθτικό κφκλωμα. 

3.2 Εξιςϊςεισ του Maxwell 

 Θ κεμελίωςθ του γενικοφ προβλιματοσ υπολογιςμοφ δινορρευμάτων κα γίνει μζςω 

των εξιςϊςεων του Maxwell που ιςχφουν για κάκε ςθμείο του χϊρου [3.1]. Αυτζσ είναι οι 

εξισ: 

 



41 

 

 

0

B
E

t

D
H J

t

B

D 

 
  





  


  


  

 (3.1) 

Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ και χωρίσ βλάβθ τθσ γενικότθτασ κεωροφμε τισ 

παρακάτω υποκζςεισ: 

 

1. Τα αγϊγιμα μζςα ζχουν ςτακερι ςχετικι μαγνθτικι διαπερατότθτα μr. Τα 

μαγνθτικά υλικά κεωροφνται γραμμικά και ζτςι κακίςταται δυνατι θ υπζρκεςθ των 

αποτελεςμάτων διαφορετικϊν ςυχνοτιτων ςτθν περίπτωςθ αρμονικισ ανάλυςθσ. 

2. Τα αγϊγιμα μζςα κεωροφνται ομογενι και ιςοτροπικά. Αυτό ςθμαίνει ότι ςε κάκε 

ςθμείο τουσ και προσ κάκε κατεφκυνςθ ζχουν ςτακερι θλεκτρικι και μαγνθτικι 

διαπερατότθτα. 

3. Τα ρεφματα μετατόπιςθσ αγνοοφνται κακϊσ ςτο εφροσ ςυχνοτιτων που μελετάται 

οι διαςτάςεισ των περιοχϊν υπό εξζταςθ είναι μικρζσ ςε ςφγκριςθ με το μικοσ 

κφματοσ που ζχουν. 

4. Δεν ζχουμε ςυςςϊρευςθ ςτατικοφ φορτίου ςτον όγκο των αγϊγιμων μζςων. 

5. Κεωρείται θ μόνιμθ θμιτονοειδισ κατάςταςθ, κάτι που ςθμαίνει ότι δεν 

λαμβάνονται υπόψθ μεταβατικά φαινόμενα.  

 

Υπό το πρίςμα αυτϊν των υποκζςεων, μποροφμε να αναδιατυπϊςουμε τισ εξιςϊςεισ του 

Maxwell ωσ εξισ: 
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Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ υποκζςεισ περί ιςοτροπικότθτασ και ομοιογζνειάσ, οι ςυντακτικζσ 

ςχζςεισ των υλικϊν μζςων του προβλιματοσ είναι οι εξισ:  
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όπου μ είναι θ μαγνθτικι διαπερατότθτα και ς θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα του μζςου. 

Χρθςιμοποιϊντασ τον τελεςτι   ςτθ ςχζςθ (4.2β) προκφπτει θ εξίςωςθ διάχυςθσ: 
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 (3.4) 

Και ιςχφει, από τον οριςμό του τελεςτι Laplace ενόσ διανυςματικοφ μεγζκουσ Α, ότι: 

 

 2 ( ) ( )A A A      (3.5) 
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Ο πρϊτοσ όροσ μθδενίηεται και καταλιγουμε τελικά ςτθν εξίςωςθ διάχυςθσ για τθν ζνταςθ 

του μαγνθτικοφ πεδίου: 
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 (3.6) 

3.3 Επιδερμικό φαινόμενο 

 Πταν ζνασ αγωγόσ διαρρζεται από εναλλαςςόμενο θλεκτρικό ρεφμα, εμφανίηεται θ 

τάςθ το ρεφμα αυτό να κατανζμεται με μεγαλφτερθ πυκνότθτα κοντά ςτθν επιφάνεια του 

αγωγοφ. Αυτό ονομάηεται επιδερμικό φαινόμενο [3.1]. Το φαινόμενο περιγράφεται 

λεπτομερϊσ ςτο ςχιμα 3.1. Ζςτω αγωγόσ κυλινδρικοφ ςχιματοσ o οποίοσ διαρρζεται από 

εναλλαςςόμενο ρεφμα κατά μικοσ του, ςτθ διεφκυνςθ του άξονα του. Το ρεφμα 

δθμιουργεί εναλλαςςόμενο μαγνθτικό πεδίο με ζνταςθ Η, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 3.1(γ). 

Το εναλλαςςόμενο μαγνθτικό αυτό πεδίο είναι θ αιτία δθμιουργίασ δινορρευμάτων. 

Σφμφωνα με το νόμο του Lenz, θ φορά των δινορρευμάτων είναι τζτοια ϊςτε να 

αντιτίκενται ςτο αίτιο που τα δθμιοφργθςε, δθλαδι το μαγνθτικό πεδίο Η. Ρροκφπτει ότι το 

διανυςματικό άκροιςμα των δινορρευμάτων με το ρεφμα του αγωγοφ ζχει ωσ αποτζλεςμα 

τθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ ςτον εςωτερικό όγκο του αγωγοφ και τθν αφξθςθ ςτισ περιοχζσ που 

βρίςκονται πιο κοντά ςτθν επιφάνειά του.  Τελικά θ ςυγκζντρωςθ τθσ πυκνότθτασ ρεφματοσ 

ςε διατομι μικρότερθσ επιφάνειασ οδθγεί ςτθν αφξθςθ τθσ αντίςταςθσ του αγωγοφ, όπωσ 

φαίνεται ςτο ςχιμα 3.1(α),(β). 

 

 

(α) 

 

(β) (γ) 

χιμα 3.1. Επεξιγθςθ του μθχανιςμοφ του επιδερμικοφ φαινομζνου: (α) ςυγκζντρωςθ ρεφματοσ 

ςτθν επιφάνεια αγωγοφ, (β) εκκετικι αφξθςθ τθσ πυκνότθτασ ρεφματοσ προσ τθν επιφάνεια του 

αγωγοφ και (γ) μθχανιςμόσ δθμιουργίασ δινορρευμάτων. 

 

 Για υψθλότερεσ τιμζσ ςυχνοτιτων το μαγνθτικό πεδίο και κατ’ επζκταςθ τα 

επαγόμενα δινορρεφματα κα ζχουν μεγαλφτερθ ζνταςθ και ζτςι το επιδερμικό φαινόμενο 

κα είναι εντονότερο. Γενικά το ρεφμα ςε ζναν αγωγό μειϊνεται εκκετικά όςο αυξάνεται θ 

απόςταςθ από τθν επιφάνειά του. Ο τυπικόσ δείκτθσ αυτισ τθσ μείωςθσ είναι το βάκοσ 

διείςδυςθσ, το οποίο ορίηεται ωσ το μικοσ από τθν επιφάνεια του αγωγοφ ςτο οποίο θ 
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ζνταςθ τθσ πυκνότθτασ ρεφματοσ ζχει μειωκεί ςε ποςοςτό 1/e ι περίπου 37% τθσ αρχικισ 

τιμισ του. Σε ςυνικεισ περιπτϊςεισ αγωγϊν το μζγεκοσ αυτό προςεγγίηεται ικανοποιθτικά 

για χαμθλζσ ςυχνότθτεσ από τθν παρακάτω εξίςωςθ: 

 

 
0

2

r




 
  (3.7) 

όπου δ είναι το βάκοσ διείςδυςθσ, ω είναι θ κυκλικι ςυχνότθτα του ρεφματοσ του αγωγοφ, 

μr είναι θ ςχετικι μαγνθτικι διαπερατότθτα του αγωγοφ, μ0 είναι θ μαγνθτικι 

διαπερατότθτα του κενοφ και ρ είναι θ ειδικι αντίςταςθ του αγωγοφ. 

3.4 Απλουςτευμζνα αναλυτικά μοντζλα υπολογιςμοφ απωλειϊν 

δινορρευμάτων  

 Τα παραδοςιακό μοντζλο που ςυνικωσ χρθςιμοποιείται αναπτφχκθκε αρχικά για 

τον υπολογιςμό απωλειϊν δινορρευμάτων ςε ςιδθρομαγνθτικι λαμαρίνα, αλλά 

εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματοποιθμζνου μόνιμου μαγνιτθ, δίνοντασ 

ικανοποιθτικά αποτελζςματα.  Στθν πραγματικότθτα αγνοεί τισ αρμονικζσ χϊρου λόγω τθσ 

κατανομισ των τυλιγμάτων και χρθςιμοποιεί τθ μζγιςτθ τιμι τθσ ςτιγμιαίασ κατανομισ τθσ 

μαγνθτικισ επαγωγισ ςτο μαγνιτθ για κάκε αρμονικι του ρεφματοσ ειςόδου.  Μπορεί να 

εκτιμιςει τθ ςυνειςφορά των αρμονικϊν χρόνου του ρεφματοσ, με τθ μζκοδο τθσ 

υπζρκεςθσ *3.2].  

 Κεωροφμε ότι οι απϊλειεσ ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ που οφείλονται ςτισ 

αρμονικζσ χϊρου του πεδίου λόγω των τυλιγμάτων του ςτάτθ και λόγω του ςχιματοσ των 

αυλάκων είναι αμελθτζεσ και ότι οι απϊλειεσ αυτζσ οφείλονται κυρίωσ ςτισ αρμονικζσ 

χρόνου του ρεφματοσ ειςόδου. Θ πυκνότθτα μαγνθτικοφ πεδίου που προκαλεί τισ απϊλειεσ 

δινορρευμάτων μπορεί να εκφραςτεί ωσ: 

 

    ˆ cosr r rB B p       (3.8) 

 

όπου pr είναι ο αρικμόσ των ηευγϊν πόλων του δρομζα, β είναι θ μθχανικι γωνία που 

ςχθματίηεται ανάμεςα ςτον άξονα ςυμμετρίασ του μαγνιτθ και τον άξονα x  και δίνει τθν 

αρχικι γωνιακι απόκλιςθ του από τον άξονα αναφοράσ (πρακτικά είναι θ αρχικι γωνιακι 

απόκλιςθ των πλαιςίων αναφοράσ ςτάτθ και δρομζα) και ar είναι θ μθχανικι γωνιακι 

απόκλιςθ από τον άξονα ςυμμετρίασ του μαγνιτθ ι αλλιϊσ θ μθχανικι γωνία με ςφςτθμα 

αναφοράσ αυτό του δρομζα. Κεωροφμε ότι ο μαγνιτθσ χωρίηεται ςε Nm τμιματα, και  τα 

οποία ζχουν άξονα ςυμμετρίασ που είναι ςτραμμζνοσ ωσ προσ το ςφςτθμα αναφοράσ του 

δρομζα κατά γωνία ak, k=1,2,…,Nm. Θ πυκνότθτα του μαγνθτικοφ πεδίου κεωρείται ςτακερι 

ςε όλο το εφροσ του μαγνιτθ βm. Θ πυκνότθτα πεδίου ςε κάκε τμθματοποίθςθ του μαγνιτθ 

δίνεται από: 

    ˆ cosk k r kB B B p        (3.9) 

 

Άρα θ πυκνότθτα απωλειϊν δινορρευμάτων ανά μονάδα όγκου ςε κάκε τμιμα δίνεται:  
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Ρολλαπλαςιάηοντασ με τον όγκο κάκε τμιματοσ μαγνιτθ και υπολογίηοντασ το άκροιςμα 

για όλουσ τουσ μαγνιτεσ προκφπτει θ ζκφραςθ των ςυνολικϊν απωλειϊν δινορρευμάτων. 
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 (3.11) 

Θ παραπάνω ςχζςθ για τον υπολογιςμό τθσ πυκνότθτασ απωλειϊν ςτουσ μαγνιτεσ 

εκφυλίηεται για ακτινικό μαγνιτθ ςτθ:  
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Και για ορκογωνικό μαγνιτθ ςτθ: 
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  (3.13)  

όπου ρ είναι θ ειδικι μαγνθτικι αντίςταςθ του μόνιμου μαγνιτθ, βm το γωνιακό εφροσ του 

μαγνιτθ εφόςον ζχει ακτινικό ςχιμα, w είναι το πλάτοσ του μόνιμου μαγνιτθ εφόςον ζχει 

ορκογωνικό ςχιμα, f είναι θ θλεκτρικι ςυχνότθτα του ρεφματοσ ειςόδου και B είναι θ 

μζγιςτθ τιμι τθσ ςτιγμιαίασ κυματομορφισ τθσ πυκνότθτασ πεδίου ςτο μαγνιτθ. Από τον 

τφπο φαίνεται ότι οι απϊλειεσ δινορρευμάτων ςτο μαγνιτθ είναι ανάλογεσ με το 

τετράγωνο του γωνιακοφ εφρουσ ι του πλάτουσ του μόνιμου μαγνιτθ και ανάλογεσ με το 

τετράγωνο τθσ ςυχνότθτασ λειτουργίασ. Οι απϊλειεσ μειϊνονται λοιπόν τετραγωνικά με τθν 

αφξθςθ των τμθματοποιιςεων του μαγνιτθ.  

Για τισ ανάγκεσ του μοντζλου κεωροφνται οι εξισ υποκζςεισ: 

 

1. Το πλάτοσ ι το εφροσ του μαγνιτθ αντίςτοιχα είναι μικρότερο από το βάκοσ 

διείςδυςθσ δ που προκφπτει για τθ ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα, οφτωσ ϊςτε το 

επιδερμικό φαινόμενο να μπορεί να αμελθκεί. 

2. Το μαγνθτικό πεδίο είναι ομογενζσ πάνω από όλθ τθν επιφάνεια του μαγνιτθ. 

3. Το πλάτοσ ι το εφροσ του μαγνιτθ αντίςτοιχα είναι μικρότερο από το αξονικό 

μικοσ του, κατά τθ διεφκυνςθ του οποίου γίνεται θ τμθματοποίθςθ, οφτωσ ϊςτε να 

μποροφν να αμελθκοφν τα φαινόμενα άκρων. Ζτςι μπορεί να κεωρθκεί ότι θ 

πυκνότθτα δινορρεφματοσ ζχει ςυνιςτϊςα μόνο κατά τθ διεφκυνςθ του z άξονα. 
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 Θ κεϊρθςθ ομογενοφσ πεδίου μπορεί να κεωρθκεί ακριβισ, ςε κάκε περίπτωςθ, 

μόνο όταν το επιδερμικό φαινόμενο είναι αμελθτζο. Στθν πραγματικότθτα ιςχφει όταν οι 

διαςτάςεισ του μαγνιτθ είναι μικρότερεσ από 2δ. Αν κεωριςουμε τθ ςυνειςφορά και των 

αρμονικϊν χρόνου του ρεφματοσ ειςόδου οι ςυνολικζσ απϊλειεσ δινορρευμάτων ςτουσ 

μόνιμου μαγνιτεσ δίνονται: 
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    (3.14) 

 

όπου n είναι το πλικοσ των τμθματοποιιςεων του μόνιμου μαγνιτθ και v το πλικοσ των 

κεωροφμενων αρμονικϊν ρεφματοσ. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 3.2 φαίνεται θ κατανομι τθσ 

πυκνότθτασ των απωλειϊν δινορρευμάτων ωσ ςυνάρτθςθ τθσ ςυχνότθτασ και του αρικμοφ 

τμθματοποιιςεων ςτο ςϊμα μόνιμου μαγνιτθ ςυνολικϊν διαςτάςεων 10x5x10 mm, όταν 

εφαρμόηεται πεδίο 0.1 Τ, με βάςθ τθν εξίςωςθ (3.13). 

 
 

10

10

10

20

20

30

30
40

5
06

07
08
09

0

Number of magnet segments

F
re

q
u

e
n

c
y
 (

H
z
)

PM eddy losses per unit volume

 Vs frequency and number of segments (W/m3)

 

 

1 2 3 4 5

50

100

150

200

250

20

40

60

80

100

Συ
χν

ό
τθ

τα
 (

H
z)

Αρικμόσ τμθματοποιιςεων μαγνιτθ  

χιμα 3.2. Απϊλειεσ δινορρευμάτων ανά μονάδα όγκου μόνιμου μαγνιτθ (W/m
3
) ςυναρτιςει τθσ 

ςυχνότθτασ και του αρικμοφ τμθματοποιιςεων του μαγνιτθ όπωσ προκφπτουν από τθ λφςθ τθσ 

εξίςωςθσ (3.13). 

 

 Αν το πλάτοσ του μαγνιτθ είναι μεγαλφτερο από το βάκοσ διείςδυςθσ τότε το 

παραπάνω μοντζλο δεν είναι πλζον ακριβζσ [3.3], [3.4+. Ασ υποκζςουμε αρχικά ότι οι 

μαγνιτεσ ζχουν ορκογωνικό ςχιμα, όπωσ φαίνεται παρακάτω, ςτο ςχιμα 3.3. Αν θ 

κατάτμθςθ του μαγνιτθ γίνει κατά τθ διεφκυνςθ του εφρουσ του, προκφπτουν Νs ίςου 

μεγζκουσ μαγνιτεσ.  
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χιμα 3.3. Ορκογωνικι γεωμετρία μαγνθτϊν και τμθματοποίθςθ αυτϊν. 

 

 Κα υπολογιςτοφν οι απϊλειεσ δινορρευμάτων για ζνα διακριτό ςτοιχειϊδεσ τμιμα 

μαγνιτθ. Οι ςυνολικζσ απϊλειεσ προκφπτουν με άκροιςθ των ςτοιχειωδϊν απωλειϊν, οι 

οποίεσ προκφπτουν με βάςθ το μοντζλο ίςεσ για κάκε τμιμα μαγνιτθ. Κεωροφμε ότι το 

ρεφμα τροφοδοςίασ είναι θμιτονικισ μορφισ και δίνεται από τον τφπο: 

 

    coss sJ t J t  (3.15) 

 

Τότε το παραγόμενο μαγνθτικό πεδίο είναι τθσ μορφισ:  

 

     , Re j t

z zH x t e H x  (3.16) 

Με οριακζσ ςυνκικεσ:  

 

 
 

 

0z s

z mag s

H J

H w J






 (3.17) 

 

Θ λφςθ του προβλιματοσ είναι:  

  
  
 

cosh 2

cosh 2

mag

z s

mag

k x w
H x J

kw


  (3.18) 
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όπου
 1 1

2

j j
k 



 
  , μ είναι θ μαγνθτικι διαπερατότθτα του μόνιμου μαγνιτθ 

και ς=1/ρ είναι θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα του υλικοφ. Θ προκφπτουςα πυκνότθτα 

δινορρεφματοσ δίνεται από τον τφπο:  
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  (3.19) 

 

Και θ μζςθ πυκνότθτα ιςχφοσ απωλειϊν δινορρευμάτων κατά τθ διάρκεια ενόσ κφκλου 

δίνεται ωσ:  
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  (3.20) 

 

 Ραρατθροφμε ότι αυτόσ ο αναλυτικόσ τφποσ μπορεί να εφαρμοςτεί για 

οποιαδιποτε ςυχνότθτα αρκεί το μικοσ του μαγνιτθ-αγϊγιμου υλικοφ να είναι πολφ 

μεγαλφτερο του πλάτουσ του, δθλαδι να είναι απείρωσ μακρφσ. Μια εναλλακτικι ζκφραςθ 

για το ίδιο πρόβλθμα δίνεται ωσ εξισ [3.5],[3.6]: 

 

 
2

sinh sin

2
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mag mag

magm
el

mag mag

w w

wfB
P

w w

 

 

 

   
   

   
   

   
   

 (3.21) 

 

 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 3.4, φαίνεται θ κατανομι τθσ πυκνότθτασ των απωλειϊν 

δινορρευμάτων ωσ ςυνάρτθςθ τθσ ςυχνότθτασ και του αρικμοφ τμθματοποιιςεων ςτο 

ςϊμα μόνιμου μαγνιτθ ςυνολικϊν διαςτάςεων 10x5x10 mm, όταν εφαρμόηεται πεδίο 0.1 

Τ, με βάςθ τθν εξίςωςθ (3.21). 
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χιμα 3.4. Απϊλειεσ δινορρευμάτων ανά μονάδα όγκου μόνιμου μαγνιτθ (W/m
3
) ςυναρτιςει τθσ 

ςυχνότθτασ και του αρικμοφ τμθματοποιιςεων του μαγνιτθ όπωσ προκφπτουν από τθ λφςθ τθσ 

εξίςωςθσ (3.21). 

 

όπου 
m sB J , θ οποία όμωσ δίνει ικανοποιθτικά αποτελζςματα μόνο για χαμθλζσ τιμζσ 

ςυχνότθτασ. Θ ζκφραςθ ςε ςειρζσ Fourier του υπερβολικοφ όρου δίνεται [3.7]: 
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 (3.22) 

Άρα για 1
magw


  ο τφποσ (4,21) εκφράηεται προςεγγιςτικά ωσ:  
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  (3.23) 

Ο οποίοσ ταυτίηεται με τον (3.13). Με παρόμοια ανάλυςθ, και εφόςον ιςχφει: 
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 (3.24) 

Για 1
magw


  μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ ακόλουκθ προςζγγιςθ: 
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mag mag
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w w



   
  (3.25) 

Μια παραλλαγι του τφπου, που ιςχφει για οποιαδιποτε ςυχνότθτα, αρκεί να πλθρείται θ 

προδιαγραφι magw L  είναι θ εξισ: 
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 (3.26) 

 Γενικά, για τον προςδιοριςμό των απωλειϊν δινορρευμάτων ςε μόνιμο μαγνιτθ με 

χριςθ αναλυτικϊν τεχνικϊν πρζπει για τθ ςυχνότθτα του προβλιματοσ να ικανοποιείται θ 

ςυνκικθ που απαιτεί το βάκοσ διείςδυςθσ να είναι πολφ μεγαλφτερο από τισ διαςτάςεισ 

του μαγνιτθ. Ραρόλα αυτά όμωσ αυτι δεν ικανοποιείται πάντα. Ωσ αποτζλεςμα, θ αφξθςθ 

του αρικμοφ των τμθματοποιιςεων του μαγνιτθ μπορεί να οδθγιςει ςε αφξθςθ αντί για 

μείωςθ των απωλειϊν λόγω δινορρευμάτων. Αυτό το φαινόμενο ονομάηεται “ανωμαλία 

τθσ τμθματοποίθςθσ”. Σφμφωνα με τθν εξίςωςθ (3.26), όταν μειϊνεται το πλάτοσ Wmag του 

μαγνιτθ, οι ςυνολικζσ απϊλειεσ δινορρευμάτων ςτο ςϊμα του αυξάνονται αρχικά και ςτθ 

ςυνζχεια μειϊνονται. Αυτι θ ςυμπεριφορά ικανοποιεί ταυτόχρονα και τθν “ανωμαλία τθσ 

τμθματοποίθςθσ” και τθν κλαςικι μείωςθ των απωλειϊν λόγω τμθματοποίθςθσ του 

μαγνιτθ.  

 Ζνα απλουςτευμζνο αναλυτικό μοντζλο χαμθλϊν ςυχνοτιτων που δε λαμβάνει 

υπόψθ το επιδερμικό φαινόμενο ζχει χρθςιμοποιθκεί επιτυχϊσ *3.8+, για τον υπολογιςμό 

τθσ μζςθσ τιμισ των απωλειϊν δινορρευμάτων ανά μονάδα όγκου μαγνιτθ. Για τθν 

εφαρμογι του μοντζλου προχποτίκεται θ ομογενισ φφςθ του μαγνθτικοφ πεδίου ςτο ςϊμα 

του μαγνιτθ.  Το μοντζλο περιγράφεται από τθν παρακάτω εξίςωςθ: 
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magel m
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wP f B
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 (3.27) 

Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 3.5, φαίνεται θ κατανομι τθσ πυκνότθτασ των απωλειϊν 

δινορρευμάτων ωσ ςυνάρτθςθ τθσ ςυχνότθτασ και του αρικμοφ τμθματοποιιςεων ςτο 

ςϊμα μόνιμου μαγνιτθ ςυνολικϊν διαςτάςεων 10x5x10 mm, όταν εφαρμόηεται πεδίο 0.1 

Τ, με βάςθ τθν εξίςωςθ (3.27). 
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χιμα 3.5. Απϊλειεσ δινορρευμάτων ανά μονάδα όγκου μόνιμου μαγνιτθ (W/m
3
) ςυναρτιςει τθσ 

ςυχνότθτασ και του αρικμοφ τμθματοποιιςεων του μαγνιτθ όπωσ προκφπτουν από τθ λφςθ τθσ 

εξίςωςθσ (3.27). 
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 Θ παραπάνω εξίςωςθ δε μπορεί να δϊςει ικανοποιθτικά αποτελζςματα για 

υψθλότερεσ ςυχνότθτεσ όπου δε μπορεί να αγνοθκεί θ επίδραςθ του επιδερμικοφ 

φαινομζνου. Για τθ κεϊρθςθ του επιδερμικοφ φαινομζνου  προτείνεται ζνα δεφτερο, 

πολυπλοκότερο μοντζλο [3.8],[3.9+. Κεωρείται ότι θ κατανομι των θλεκτρομαγνθτικϊν 

μεγεκϊν ςτο ςϊμα του μαγνιτθ είναι ανεξάρτθτθ από το πάχοσ του. Θ αναλυτικι λφςθ του 

μαγνθτικοφ πεδίου ςτο εςωτερικό του μαγνιτθ δίνεται τότε από τθ λφςθ τθσ εξίςωςθσ του 

Maxwell ςε δυο διαςτάςεισ ςτο επίπεδο Oxy. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επίδραςθ των 

επαγόμενων ρευμάτων, θ κεωρθτικι λφςθ του μαγνθτικοφ πεδίου δίνεται από:  
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 (3.28) 

 

όπου μ είναι θ διαπερατότθτα του αγωγοφ, ς θ αγωγιμότθτα του αγωγοφ, Η0 είναι θ 

επιβαλλόμενθ ζνταςθ μαγνθτικοφ πεδίου και οι ςυντελεςτζσ α δίνονται από τθ ςχζςθ: 

 

  
2 2 2 2

2 2
,

mag

m n
m n

w L

 
     (3.29) 

Ραραγωγίηοντασ τθ ςχζςθ (3.28) προκφπτει θ κατανομι των δινορρευμάτων ςτο ςϊμα του 

μαγνιτθ και ολοκλθρϊνοντασ προκφπτουν οι προκφπτουςεσ απϊλειεσ:  
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  (3.30) 

Θ παραπάνω ςχζςθ χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό των απωλειϊν ςε ζνα μαγνιτθ 

που διεγείρεται από ομογενζσ μαγνθτικό πεδίο.

  Ζνα χριςιμο μοντζλο υψθλϊν ςυχνοτιτων ζχει προτακεί *3.8+ για τον υπολογιςμό 

των απωλειϊν δινορρευμάτων ςε ςιδθρομαγνθτικι λαμαρίνα όταν το βάκοσ διείςδυςθσ 

είναι δ είναι τουλάχιςτον 5 φορζσ μικρότερο από το πάχοσ του υλικοφ. Θ επιφανειακι 

πυκνότθτα απωλειϊν δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 

 
2

tan

1

2

el
s

P
H R

S
  (3.31) 

όπου Htan είναι το πλάτοσ τθσ εφαπτομενικισ ςυνιςτϊςασ τθσ ζνταςθσ του μαγνθτικοφ 

πεδίου και Rs είναι θ επιφανειακι αντίςταςθ του υλικοφ ςε ohm ανά τετραγωνικό μζτρο 

που εκφράηεται ωσ 1/(δς). Σφμφωνα με τθν εξίςωςθ (3.31) οι ειδικζσ απϊλειεσ 

δινορρευμάτων ανά εφαπτομενικι επιφάνεια είναι ανεξάρτθτεσ των διαςτάςεων του 

υλικοφ. Στθν περίπτωςθ που εφαρμόηεται για μόνιμο μαγνιτθ, θ επιφάνεια S δίνεται ωσ: 
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   2 mag magS L w h     (3.32) 

Οπότε οι απϊλειεσ δινορρευμάτων ανά μονάδα όγκου μαγνιτθ δίνονται από τθν εξίςωςθ: 

 

 
   

1 1el el

magmag mag

P P

VOL L wS w L L w

 
      

 (3.33) 

 

 Θ επίδραςθ του επιδερμικοφ φαινομζνου γίνεται αιςκθτι ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ 

όταν το εφροσ του μόνιμου μαγνιτθ είναι μεγαλφτερο από το διπλάςιο του βάκουσ 

διείςδυςθσ, δθλαδι όταν 1
2

magw


 , μζςω τθσ διαμόρφωςθσ μθ ομογενοφσ μαγνθτικοφ 

πεδίου. Για τθ κεϊρθςθ του επιδερμικοφ φαινομζνου ςυνικωσ χρθςιμοποιείται θ 

μοντελοποίθςθ του μαγνθτικοφ πεδίου ςτο ςϊμα του μαγνιτθ με δφο ηϊνεσ (bands) 

ομογενοφσ μαγνθτικοφ πεδίου πάχουσ  
2

 , όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 3.6(α). Αυτζσ οι 

δφο ηϊνεσ καλοφνται ηϊνεσ απαγωγισ κακϊσ ςε αυτζσ προκφπτουν το μεγαλφτερο μζροσ 

των απωλειϊν δινορρευμάτων. Με τθν τμθματοποίθςθ του μαγνιτθ, αν το εφροσ των 

τμθμάτων εξακολουκεί να είναι αρκετά μεγαλφτερο από το βάκοσ διείςδυςθσ, ο αρικμόσ 

των ηωνϊν απαγωγισ πολλαπλαςιάηεται, ταυτόχρονα με τισ ςυνολικζσ απϊλειεσ, όπωσ 

φαίνεται ςτο ςχιμα 3.6(β). Με βάςθ αυτι τθ μοντελοποίθςθ μπορεί να προβλεφκεί και θ 

ςχετικι γεωμετρία μαγνιτθ για τθν οποία μεγιςτοποιοφνται οι απϊλειεσ δινορρευμάτων, 

κεωρϊντασ τόςο περιφερικι όςο και ακτινικι κατάτμθςθ μαγνιτθ. Αυτζσ προκφπτουν 

αντίςτοιχα όταν 2
2

magw


  και 2

2
L


 . Αυτι θ ςυνκικθ εξαςφαλίηει ότι το μαγνθτικό 

πεδίο είναι απόλυτα μθ ομογενζσ, επιτρζποντασ τθ χριςθ του μοντζλου με τισ ηϊνεσ. 

 

 

(α) 

 

(β) 

χιμα 3.6. Μοντελοποίθςθ του μαγνθτικοφ πεδίου ςτο ςϊμα του μαγνιτθ με δφο ηϊνεσ (bands) 

ομογενοφσ μαγνθτικοφ πεδίου για (α) ολόςωμο και (β) τμθματοποιθμζνο μαγνιτθ. 

  

 Ππωσ προκφπτει από τθ ςχζςθ (3.33) όταν μειϊνεται το εφροσ ι/και το μικοσ του 

μόνιμου μαγνιτθ οι απϊλειεσ δινορρευμάτων αυξάνουν ςφμφωνα με τθν ανωμαλία τθσ 

τμθματοποίθςθσ. Αυτό οφείλεται ςτθν αφξθςθ τθσ ιςοδφναμθσ αντίςταςθσ του μαγνιτθ 
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κατά τθ διεφκυνςθ του εφρουσ του λόγω τθσ τμθματοποίθςθσ, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 

3.7: 

 

χιμα 3.7. Απεικόνιςθ τθσ αφξθςθσ τθσ ιςοδφναμθσ αντίςταςθσ του μαγνιτθ κατά τθ διεφκυνςθ 

του εφρουσ του λόγω τμθματοποίθςθ. 

 

 Πταν ο μαγνιτθσ τμθματοποιείται και χωρίηεται ςε Ns κομμάτια κατά τθ διεφκυνςθ 

του μικουσ του τότε πρακτικά θ αντίςταςθ του κατά τθ διεφκυνςθ του πλάτουσ του γίνεται 

Ns φορζσ μεγαλφτερθ. Εφόςον οι απϊλειεσ δινορρευμάτων μεταβάλλονται με το τετράγωνο 

τθσ ιςοδφναμθσ αντίςταςθσ, προκφπτει ότι μεταβάλλονται αντιςτρόφωσ ανάλογα με το 

τετράγωνο του αρικμοφ των τμθματοποιιςεων του μαγνιτθ όταν το εφροσ του μαγνιτθ 

Wmag είναι πολφ μεγαλφτερο από το μικοσ του L. Αντίςτοιχα προκφπτει ότι αυτι θ 

ςυμπεριφορά δεν εμφανίηεται όταν το εφροσ του μαγνιτθ είναι πολφ μικρότερο από το 

μικοσ του. Αντίςτοιχθ ανάλυςθ και επζκταςθ των ςυμπεραςμάτων μπορεί να γίνει όταν 

ζχουμε κατάτμθςθ του μαγνιτθ κατά το μικοσ του ι κατά τόςο το μικοσ όςο και το εφροσ 

του [3.5],[3.6],[3.9]. Στο ςχιμα 3.8 φαίνονται οι αντίςτοιχεσ διαδρομζσ των επαγόμενων 

δινορρευμάτων ςτο ςϊμα του μαγνιτθ για διάφορεσ περιπτϊςεισ κατατμιςεων. 

 

  

(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

χιμα 3.8. Διαδρομζσ των επαγόμενων δινορρευμάτων ςτο ςϊμα του μαγνιτθ για διάφορεσ 

περιπτϊςεισ κατατμιςεων. 
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 Ζνα άλλο, ςυγγενικό μοντζλο που ζχει χρθςιμοποιθκεί με επιτυχία *3.4], [3.9], 

βαςίηεται ςτθ κεωρθτικι λφςθ του προβλιματοσ απωλειϊν δινορρευμάτων ςε ζναν λεπτό 

αγωγό απείρου μικουσ όταν επιβάλλεται ομογενζσ μαγνθτικό πεδίο. Οι αρμονικζσ 

απϊλειεσ δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  

 

 
2 2

2

0 0

wmagL

magP h J dxdy    (3.34)   

όπου θ κατανομι τθσ πυκνότθτασ δινορρευμάτων ςε κάκε τμιμα μαγνιτθ δίνεται ςε ςειρά 

ωσ: 

 

  cosn Jn

n

J J n t    (3.35)   

Στθν περίπτωςθ ενόσ ορκογωνικοφ αγωγοφ που περιβάλλεται από ζνα πθνίο απείρου 

μικουσ (ςυνκικεσ ομογενοφσ πεδίου), αν αγνοθκεί θ μεταβολι του πεδίου κατά τθ 

διεφκυνςθ του άξονα z, θ εξίςωςθ που περιγράφει το θλεκτρομαγνθτικό πεδίο ςε δφο 

διαςτάςεισ είναι θ εξισ: 

 

 
2 2

2

2 2

( , ) ( , )
( , ) ( , )z z

z z

H x y H x y
j H x y H x y

x y
 

 
  

 
 (3.36)   

όπου  

 
1 1

2

j j






 
   (3.37) 

Αν Η είναι θ επιβαλλόμενθ από το πθνίο ζνταςθ μαγνθτικοφ πεδίου, τότε Η είναι και θ τιμι 

του μαγνθτικοφ πεδίου ςτισ πλευρζσ του ορκογωνικοφ αγωγοφ. Με βάςθ αυτι τθν οριακι 

ςυνκικθ, από τθ ςχζςθ (3.36) προκφπτει: 
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 (3.38) 

 

όπου οι επιμζρουσ ςυντελεςτζσ υπολογίηονται με βάςθ τουσ παρακάτω τφπουσ: 

 

  2 1n

mag

n
w


    (3.39) 

 2 2

n nr ni nj         (3.40)
 

 
0r f




  
  (3.41) 
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 Ο πρϊτοσ όροσ τθσ ςχζςθσ (3.38) αφορά ςτθ διακφμανςθ του πεδίου ςε μία 

διάςταςθ κατά τον άξονα x, ενϊ ο δεφτεροσ όροσ αφορά ςτισ ομογενείσ λφςεισ που 

προκφπτουν λόγω τθσ οριακισ ςυνκικθσ. Οι ςυνιςτϊςεσ τθσ πυκνότθτασ δινορρευμάτων 

υπολογίηονται ωσ εξισ: 
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 (3.42) 

και 
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 (3.43) 

 

Οι απϊλειεσ δινορρευμάτων υπολογίηονται ολοκλθρϊνοντασ: 

 

     
2 2
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0 0

, ,

wmagL

mag x yP h J x y J x y dxdy    (3.44)   

Και προκφπτουν: 
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Πταν το βάκοσ διείςδυςθσ δ είναι ςχετικά μεγάλο και ςυγκρίςιμο με τισ διαςτάςεισ του 

μαγνιτθ τότε θ ςχζςθ εκφυλίηεται ςτθν: 
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  (3.46) 

 

Πταν το βάκοσ διείςδυςθσ δ είναι πολφ μικρότερο από τισ διαςτάςεισ του μαγνιτθ τότε θ 

ςχζςθ εκφυλίηεται ςτθν: 
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 (3.47) 

 

που ςυμπίπτει με τθν εξίςωςθ (3.27), όπωσ αποδείχτθκε παραπάνω. 

3.5 Οριςμόσ τθσ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ (ΜΕΔ) 

 Θ μαγνθτεγερτικι δφναμθ (ΜΕΔ) είναι το ανάλογο τθσ θλεκτρεγερτικισ δφναμθσ για 

τα μαγνθτικά κυκλϊματα [3.10]. Ορίηεται από το νόμο του διαρρεφματοσ ωσ: 

 

 F Ni Hdl    (3.48) 

όπου Ν είναι ο αρικμόσ των ςπειρϊν του πθνίου και i είναι το ρεφμα που διαρρζει τουσ 

αγωγοφσ. Το επικαμπφλιο ολοκλιρωμα αφορά μια κλειςτι διαδρομι που περικλείει Νi 

αμπερελίγματα και περνάει από το διάκενο. 

 Στο ςχιμα 3.9(α) φαίνεται θ γεωμετρία ςτοιχειϊδουσ θλεκτρικισ μθχανισ με 

ςυγκεντρωμζνο τφλιγμα ενόσ πθνίου και θ κατανομι του πεδίου που αυτό προκαλεί. Αν 

υποκζςουμε ότι θ μαγνθτικι αντίςταςθ είναι ςυγκεντρωμζνθ ςτο διάκενο, ότι θ ζνταςθ του 

μαγνθτικοφ πεδίου ςτο διάκενο είναι ακτινικι και ότι αυτό ζχει μικοσ g, ζχουμε: 

 

 2gH(θ)= Ni  (3.49) 

 Για να εγκαταςτακεί θ μαγνθτικι ροι ςτο διάκενο κεωροφμε ότι αςκείται μια ΜΕΔ 

κατανεμθμζνθ κατά μικοσ του διακζνου. Στισ κζςεισ όπου θ μαγνθτικι ροι διαςχίηει το 

διάκενο με φορά από το δρομζα ςτο ςτάτθ κεωροφμε ότι αςκείται ΜΕΔ ίςθ με Ni/2, ενϊ 

ςτισ ςυμμετρικζσ τουσ κζςεισ όπου θ ροι διαςχίηει το διάκενο με φορά από το ςτάτθ προσ 

το δρομζα κεωροφμε αντίςτοιχα ότι αςκείται ΜΕΔ ίςθ με -Ni/2. Θ μαγνθτεγερτικι δφναμθ 

αποκτά μια τετραγωνικι κυματομορφι, όπωσ φαίνεται ςτο ανάπτυγμα του ςχιματοσ 3.9. 

Σε μια τριφαςικι μθχανι θ ςυνιςταμζνθ μαγνθτεγερτικι δφναμθ είναι το άκροιςμα των 

επιμζρουσ ςυνιςτωςϊν κάκε φάςθσ. 
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(α) (β) 

χιμα 3.9. (α) Μαγνθτικό πεδίο τυμπάνου ςτοιχειϊδουσ θλεκτρικισ μθχανισ και (β) τετραγωνικι 

κυματομορφι προκφπτουςασ ΜΕΔ. 

 

 Λόγω τθσ τετραγωνικισ κυματομορφισ τθσ, θ ΜΕΔ ζχει ςθμαντικό παραςιτικό 

περιεχόμενο. Για να γίνει ο υπολογιςμόσ των επιμζρουσ αρμονικϊν χρειάηεται να αναλυκεί 

κατά Fourier θ κυματομορφι τθσ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ κάκε ςυςτάδασ αγωγϊν ςε 

άκροιςμα ςυνθμιτόνων. Θ ανάλυςθ αυτι μπορεί να γίνει εφκολα ςε κατανεμθμζνα 

τυλίγματα πλιρουσ βιματοσ και κα παρουςιαςτεί εδϊ για λόγουσ καλφτερθσ εποπτείασ. 

Στα ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα ο υπολογιςμόσ γίνεται με ανάλογο τρόπο λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ γεωμετρικζσ παραμζτρουσ τθσ εκάςτοτε διαμόρφωςθσ. Από τθν ανάλυςθ Fourier 

προκφπτει: 

 

 
4 1 1 1

cos( ) - cos(3 ) cos(5 ) - cos(7 )...
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ph

ph
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F    



 
  

 
 (3.50) 

 

 Σε ςυμμετρικά τριφαςικά τυλίγματα οι άλλεσ δφο φάςεισ βρίςκονται 

μετατοπιςμζνεσ χωρικά κατά 2π/3, επομζνωσ ζχουν τθν ίδια ζκφραςθ για τθ 

μαγνθτεγερτικι δφναμθ με τθ διαφορά ότι το όριςμα των ςυνθμίτονων είναι (νκ±2π/3). Το 

ρεφμα του πθνίου κεωροφμε ότι είναι κακαρά θμιτονοειδζσ και περιγράφεται ωσ: 

 

 ˆcos( 2 / 3)phi I t k    (3.51) 

 

όπου Î  είναι το πλάτοσ του ρεφματοσ και θ μεταβλθτι k παίρνει τθν τιμι 0 για τθ φάςθ a,  

τθν τιμι -1  για τθ φάςθ b και τθν τιμι 1 για τθ φάςθ c, ςε αντιςτοιχία με το όριςμα των 

ςυνθμίτονων τθσ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ για κάκε φάςθ. Με βάςθ τισ παραπάνω ςχζςεισ 

καταλιγουμε ςτθν ακόλουκθ ζκφραςθ για το άκροιςμα των ςυνιςτωςϊν τθσ 

μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ των φάςεων: 
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 (3.52) 
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 Βλζπουμε ότι το αποτζλεςμα αποτελείται από όρουσ τθσ μορφισ (1/ν)cos(ωt±νκ). 

Οι όροι αυτοί ικανοποιοφν τθν κυματικι εξίςωςθ, πρόκειται δθλαδι για κφματα ΜΕΔ που 

διαδίδονται ςτο διάκενο. Θ κατεφκυνςθ διάδοςθσ δεν είναι πάντα αυτι τθσ κεμελιϊδουσ, 

αλλά υπάρχουν και αντιςτρόφωσ περιςτρεφόμενεσ αρμονικζσ. Θ μεταβλθτι ν αντιςτοιχεί 

ςτθν τάξθ τθσ αρμονικισ. Ρρζπει να τονίςουμε ότι θ τάξθ τθσ αρμονικισ αναφζρεται ςτον 

αρικμό των πολλαπλάςιων μθκϊν κφματοσ τθσ αρμονικισ ςε ςχζςθ με τα μικθ κφματοσ 

που ζχει θ κεμελιϊδθσ τάξθ. Στθν περίπτωςθ τθσ ςτοιχειϊδουσ διπολικισ μθχανισ ενόσ 

πθνίου, που εξετάηουμε, θ κεμελιϊδθσ ζχει ζνα μικοσ κφματοσ ςτο διάκενο. Στθ γενικι 

περίπτωςθ, ο αρικμόσ μθκϊν κφματοσ εξαρτάται από τθν περιοδικότθτα τθσ κυματομορφισ 

τθσ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ θ οποία με τθ ςειρά τθσ εξαρτάται από τθν περιοδικότθτα 

του τυλίγματοσ. Κα ονομάηουμε βαςικό τφλιγμα το κομμάτι του τυλίγματοσ το οποίο 

επαναλαμβάνεται για να ςχθματίςει το ςυνολικό. Ζνα βαςικό τφλιγμα αντιςτοιχεί ςε ζνα 

μικοσ κφματοσ κεμελιϊδουσ αρμονικισ [3.10],[3.11]. 

 Από τθν εξίςωςθ (3.52) προκφπτει ότι οι αρμονικζσ που μασ απαςχολοφν είναι 

χωρικζσ, οφείλονται δθλαδι ςτθν κατανομι τθσ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ ςτο διάκενο. Οι 

αρμονικζσ χρόνου, που οφείλονται ςτθ μθ θμιτονικι φφςθ των ρευμάτων του ςτάτθ, δε 

λαμβάνονται υπόψθ ςτο ςυγκεκριμζνο μοντζλο. Επίςθσ, με βάςθ τθν ίδια εξίςωςθ, 

προκφπτει ότι όλεσ οι αρμονικζσ τθσ ΜΕΔ ζχουν τθν ίδια κυκλικι ςυχνότθτα ω που είναι θ 

ίδια με αυτι των φαςικϊν ρευμάτων. Ραρατθροφμε ότι ο αρικμόσ μθκϊν κφματοσ για μια 

αρμονικι δίνεται από το ςυντελεςτι τθσ χωρικισ μεταβλθτισ κ και είναι ίςοσ με ν. 

Επομζνωσ μποροφμε να βροφμε τθν ταχφτθτα διάδοςθσ του κφματοσ τθσ ν-οςτισ αρμονικισ 

ωσ εξισ: 

 , ,mech el      (3.53) 

 Εφόςον ιςχφει ωel,ν=ω και λν=λ/ν, προκφπτει ότι θ ταχφτθτα περιςτροφισ τθσ ν-

οςτισ αρμονικισ ςτο διάκενο είναι ίςθ με: 
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mech

mech 





  (3.54) 

 Με βάςθ τθν παραπάνω ςχζςθ προκφπτει ότι οι αρμονικζσ υψθλότερθσ τάξθσ 

περιςτρζφονται πιο αργά ςτο διάκενο. Ραρότι θ ανάλυςθ αυτι ζγινε ςτο απλοφςτερο 

δυνατό τφλιγμα, τα αποτελζςματα ανάγονται άμεςα ςε περιπτϊςεισ πιο περίπλοκων 

ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων. Θ ζκφραςθ τθσ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ για 

ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα δίνεται ωσ εξισ: 
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   (3.55) 

 

όπου p είναι ο αρικμόσ πόλων τθσ μθχανισ, τcc είναι το βιμα τθσ c-οςτισ ςυςτάδασ, τp είναι 

το πολικό βιμα και F+, F- είναι οι ευκζωσ και αντιςτρόφωσ περιςτρεφόμενεσ αρμονικζσ τθσ 

μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ οι οποίεσ δίνονται ωσ: 
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 (3.56) 
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και 

 
1 2ˆcos( ( )) cos ( 1) 2
2 3

c yF I t n


         
         

  
 (3.57) 

 

όπου γ είναι θ γωνία του ρεφματοσ, κc είναι θ γωνία του μαγνθτικοφ άξονα τθσ c-οςτισ 

ςυςτάδασ και ny είναι ο παράγοντασ θλεκτρικισ μετατόπιςθσ και υπάρχει επειδι θ 

κατανομι τθσ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ δεν είναι ίδια για κάκε πόλο ςε διαμορφϊςεισ 

τυλιγμάτων κλαςματικοφ βιματοσ . 

 Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των προαναφερκζντων, κα εξεταςτεί παραδειγματικά 

ζνα δοκίμιο μθχανισ με 12 αφλακεσ ςτο ςτάτθ και 10 πόλουσ ςτο δρομζα. Θ ςφγχρονθ 

ταχφτθτα δίνεται από τθ ςχζςθ:  

 
120

s

f
n

P
  (3.58) 

 Για τθν περίπτωςι όπου f=50Hz και P=10 προκφπτει ns=600 ΣΑΛ ι 10 Hz. Θ μθχανι 

αυτι αποτελείται από ζνα βαςικό τφλιγμα χωρίσ επαναλιψεισ, επομζνωσ θ κεμελιϊδθσ 

αρμονικι καταλαμβάνει ζνα μικοσ κφματοσ ςτο διάκενο. H ταχφτθτα περιςτροφισ τθσ 

κεμελιϊδουσ αρμονικισ ςτο διάκενο είναι 50 Hz, ενϊ τθσ 5θσ αρμονικισ είναι 10 Hz. Αυτό 

ςθμαίνει ότι θ αρμονικι που παράγει τθ χριςιμθ ροπι για τθ μθχανι είναι θ 5θ και όχι θ 1θ. 

Γενικά, θ τάξθ που παράγει ωφζλιμθ ιςχφ ςε μια μθχανι ονομάηεται κφρια τάξθ (main 

harmonic). Αυτό είναι ζνα φαινόμενο που ςτθν πράξθ δεν το παρατθροφμε ςε μθχανζσ 

κατανεμθμζνου τυλίγματοσ. Ο λόγοσ είναι ότι θ διαμόρφωςθ του κατανεμθμζνου 

τυλίγματοσ ζχει ςαν αποτζλεςμα μεγάλθ τιμι ςυντελεςτι τυλίγματοσ για τθ κεμελιϊδθ 

αρμονικι, οπότε επιλζγεται αυτι ωσ κφρια αρμονικι [3.12]. Θ οπτικοποίθςθ των 

προαναφερκζντων γίνεται ςτο ςχιμα 3.10. 

 Σε ζνα τφλιγμα με περιςςότερεσ από μία ςυμμετρίεσ θ κεμελιϊδθσ αρμονικι ζχει 

τόςα μικθ κφματοσ ςτο διάκενο όςεσ είναι οι ςυμμετρίεσ του τυλίγματοσ. Θ τάξθ τθσ 

αρμονικισ αναφζρεται ςε πολλαπλάςια μικουσ κφματοσ τθσ κεμελιϊδουσ και όχι ςε 

απόλυτο αρικμό μθκϊν κφματοσ. Για παράδειγμα, ςε μια μθχανι ςυγκεντρωμζνων 

τυλιγμάτων με 24 αυλάκια και 20 πόλουσ ζχουμε 2 επαναλιψεισ τθσ μθχανισ των 12 

αυλάκων – 10 πόλων. Θ κφρια αρμονικι ςε αυτιν τθν περίπτωςθ είναι και πάλι θ 5θ με τθ 

διαφορά ότι τϊρα περιςτρζφεται ςτο διάκενο με τθ μιςι ταχφτθτα.  

 

χιμα 3.10. Απεικόνιςθ των αρμονικϊν κυμάτων ΜΕΔ ςε ςχζςθ με τθ κεμελιϊδθ ςυνιςτϊςα ςτο 

διάκενο μιασ θλεκτρικισ μθχανισ μονίμων μαγνθτϊν. 
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Στθ γενικι περίπτωςθ, θ κφρια αρμονικι τάξθ μια μθχανισ ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων 

δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 
gcd( , )

f

P
f

Q P
  (3.59) 

 

όπου gcd(Q,P) είναι ο μζγιςτοσ κοινόσ διαιρζτθσ μεταξφ του αρικμοφ αυλάκων και πόλων 

τθσ μθχανισ. Θ τάξθ αυτι ορίηει ςυμβατικά τθν ορκι φορά περιςτροφισ των αρμονικϊν. Θ 

αρίκμθςθ των αρμονικϊν μπορεί να γίνει με δφο τρόπουσ. Είτε κα κεωρθκεί ωσ πρϊτθ 

αρμονικι θ κεμελιϊδθσ, είτε κα κεωρθκεί ωσ πρϊτθ αρμονικι θ τάξθ τθσ κφριασ 

αρμονικισ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ οι αρμονικζσ μικρότερθσ τάξθσ ςυνιςτοφν μια ομάδα 

υφαρμονικϊν. 

 Για τισ μθχανζσ ςυγκεντρωμζνου τυλίγματοσ, το αρμονικό περιεχόμενο και 

ιδιαίτερα θ φπαρξθ υφαρμονικϊν με μεγάλθ ταχφτθτα περιςτροφισ μπορεί να οδθγιςει ςε 

ςθμαντικι αφξθςθ των δινορρευμάτων και των απωλειϊν ςιδιρου και των απωλειϊν 

μονίμων μαγνθτϊν τθσ μθχανισ. Το γεγονόσ αυτό κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ για τον 

υπολογιςμό των δινορρευμάτων ςε μθχανζσ μονίμων μαγνθτϊν ςυγκεντρωμζνου 

τυλίγματοσ, ειδικά αν λθφκεί υπόψθ θ ςχετικά χαμθλι τιμι κερμοκραςίασ ςτθν οποία 

μπορεί να επζλκει απομαγνιτιςθ των μαγνθτϊν ςτο δρομζα τθσ μθχανισ. 

3.6 Ανάπτυξθ Αναλυτικϊν μοντζλων 

3.6.1 Καρτεςιανό μοντζλο αναπαράςταςθσ με μια ςτρϊςθ υλικοφ  

 Το μοντζλο αναπτφςςεται ςε καρτεςιανζσ ςυντεταγμζνεσ και βαςίηεται ςτθν 

αναπαράςταςθ τθσ κατανομισ των αμπερελιγμάτων του ςτάτθ μζςω ενόσ ιςοδφναμου 

ρευματικοφ ςτρϊματοσ ςτθν επιφάνεια του. Θ αναπαράςταςθ αυτι παρουςιάηεται ςτο 

ςχιμα 3.11. Κατά ςυνζπεια, θ εξίςωςθ Laplace, που περιγράφει τθ ςυμπεριφορά του 

μαγνθτικοφ διανυςματικοφ δυναμικοφ ςτο διάκενο και ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ, μπορεί 

να λυκεί ςε καρτεςιανζσ ςυντεταγμζνεσ. Το μοντζλο κεωρεί μία ςτρϊςθ πεπεραςμζνου 

πάχουσ για το υλικό των μονίμων μαγνθτϊν τθσ μθχανισ, ςτο οποίο και γίνεται ο 

υπολογιςμόσ των απωλειϊν δινορρευμάτων. Στθν επιφάνεια y=0 κεωροφμε ότι 

εφαρμόηεται πυκνότθτα ρεφματοσ Ksν θ οποία αναπαριςτά τθν θλεκτρικι φόρτιςθ ςτο 

διάκενο τθσ μθχανισ. Θ αναπαράςταςθ τθσ θλεκτρικισ φόρτιςθσ μπορεί να γίνει  

κεωρϊντασ γραμμικό υλικό ςιδιρου και προκφπτει ωσ επαλλθλία ςυνθμιτονοειδϊν 

ρευματικϊν ςτρωμάτων διαφορετικισ ςυχνότθτασ, που ρζουν ςτθν επιφάνεια του 

διακζνου. Συγκεκριμζνα, ςε ότι αφορά ςτθν πυκνότθτα ρεφματοσ ζχουμε:  

 

 Ρρόκειται για γραμμικι πυκνότθτα ρεφματοσ, εφόςον υποκζτουμε ομοιομορφία 

των αποτελεςμάτων κατά τον z άξονα αγνοϊντασ τα φαινόμενα άκρων. Αυτό 

ςθμαίνει ότι το αποτζλεςμα των απωλειϊν που κα υπολογιςτεί κα είναι ανά 

μονάδα μικουσ κατά τον άξονα αυτόν.  

 Θ πυκνότθτα ρεφματοσ χρειάηεται να προςαρμοςτεί ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται 

ςτθν θλεκτρικι φόρτιςθ τθσ μθχανισ. Γνωρίηουμε ότι θ θλεκτρικι φόρτιςθ 

αναπαριςτάται ωσ ορκογωνικι κυματομορφι και όχι θμιτονοειδισ. Το αποτζλεςμα 

είναι θ ειςαγωγι αρμονικϊν χϊρου ςτθν θλεκτρικι φόρτιςθ και κατ’ επζκταςθ ςτθ 
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μαγνθτεγερτικι δφναμθ που αναπτφςςεται ςτο διάκενο. Επομζνωσ θ πυκνότθτα 

ρεφματοσ ορίηεται ωσ ςυνθμιτονικι ςειρά Fourier που ςυγκλίνει ςτθν ορκογωνικι 

κυματομορφι που ζχει θ θλεκτρικι φόρτιςθ ςτο διάκενο. Με αυτιν τθ κεϊρθςθ 

μποροφμε να υπολογίηουμε τισ απϊλειεσ για κάκε αρμονικι τάξθ ξεχωριςτά, ενϊ 

παράλλθλα κακίςταται δυνατι θ κεϊρθςθ τθσ μόνιμθσ θμιτονοειδοφσ κατάςταςθσ. 

 

 Στο ςχιμα που ακολουκεί κεωροφμε θλεκτρικι μθχανι που ζχει Qs τον αρικμό 

αυλάκια ςτο ςτάτθ και pr ηεφγθ πόλων ςτο δρομζα. Το μικοσ Lx αντιςτοιχεί ςτθν περίμετρο 

του διακζνου μιασ ιςοδφναμθσ περιςτρεφόμενθσ μθχανισ και ym είναι το πάχοσ των 

μαγνθτϊν. 

 

y

x
z

Lx

μαγνιτθσ

πυκνότθτα 
ρεφματοσ ςτάτθ

 

χιμα 3.11. Αναπαράςταςθ του καρτεςιανοφ μοντζλου δφο διαςτάςεων. 

 

 Από τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι είναι απαραίτθτο να υπερκζςουμε τισ 

επιμζρουσ απϊλειεσ για κάκε τάξθ αρμονικισ προκειμζνου να υπολογίςουμε το τελικό 

αποτζλεςμα. Για να είναι εφικτό κάτι τζτοιο χρειάηεται, όπωσ προαναφζρκθκε, τα υλικά 

ςτα οποία εφαρμόηονται οι πεδιακζσ εξιςϊςεισ να ζχουν γραμμικζσ μαγνθτικζσ και 

θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ. Θ ανάλυςθ που ακολουκεί κεωρεί ότι θ μαγνθτικι και θ θλεκτρικι 

διαπερατότθτα των υλικϊν είναι ςτακερζσ. 

 Μια άλλθ ςυνζπεια των παραπάνω υποκζςεων είναι θ δυνατότθτα ανάλυςθσ 

ομοιόμορφου διακζνου. Εφόςον θ πυκνότθτα ρεφματοσ ζχει οριςτεί με τρόπο που 

περιλαμβάνει τισ αρμονικζσ χϊρου, ο ςτάτθσ μπορεί να κεωρθκεί ςαν λείο ςφνορο, χωρίσ 

αυλάκια, αφοφ τα τελευταία είναι που ειςάγουν τισ αρμονικζσ. Θ παρατιρθςθ αυτι μασ 

επιτρζπει να λαμβάνουμε υπόψθ τθν επίδραςθ των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν του 

ςτάτθ, ενϊ ταυτόχρονα προςαρμόηεται ωσ ςφνορο ςε μορφι θ οποία είναι διαχειρίςιμθ 

από τθν άποψθ των ςυνοριακϊν ςυνκθκϊν που κα χρειαςτοφν για να ςυμπλθρϊςουν το 

πρόβλθμα μερικϊν διαφορικϊν εξιςϊςεων που περιγράφουν το μοντζλο. Στα πλαίςια αυτά 

μποροφμε να εκφράςουμε τθν πυκνότθτα ρεφματοσ Ksν ωσ εξισ: 

 

 
/( ) j x

ssK x K e 



 
 



 (3.60) 
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όπου Κsv είναι το πλάτοσ τθσ ν-οςτισ αρμονικισ και τν το μικοσ κφματοσ τθσ ν-οςτισ 

αρμονικισ το οποίο δίνεται ωσ εξισ: 

 

 
2 gcd( , )

x

r

L

Q p






 (3.61) 

 

 Θ μαγνθτεγερτικι δφναμθ και θ θλεκτρικι φόρτιςθ μιασ μθχανισ ςχετίηονται άμεςα 

μεταξφ τουσ και με το τφλιγμά τθσ. Κατϋ επζκταςθ δφναται να εφαρμοςτεί θ αρμονικι 

ανάλυςθ ςτο κφμα τθσ θλεκτρικισ φόρτιςθσ με τον ίδιο τρόπο όπωσ ζγινε για τθ 

μαγνθτεγερτικι δφναμθ. Ο αρικμόσ μθκϊν κφματοσ μιασ αρμονικισ εξαρτάται επομζνωσ 

από τισ επαναλιψεισ του βαςικοφ τυλίγματοσ. Το μικοσ κφματοσ δίνεται ςε μονάδεσ 

μικουσ και εξαρτάται από το μικοσ Lx τθσ περιμζτρου του διακζνου τθσ μθχανισ. Θ 

ανάλυςθ Fourier τθσ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ περιζχει ςυνθμιτονικοφσ όρουσ οι οποίοι 

εκφράηουν κφματα που διαδίδονται ςε δφο κατευκφνςεισ. Ζτςι οι αρμονικζσ μποροφν να 

χωριςτοφν ςε δφο ομάδεσ, αυτζσ που περιςτρζφονται κατά τθν ευκεία ι κετικι διεφκυνςθ 

(forward rotating) και αυτζσ που περιςτρζφονται αντίςτροφα ι κατά τθν αρνθτικι φορά 

(backward rotating). Συμβατικά κεωροφμε ωσ ευκζωσ ςτρεφόμενθ τθν ομάδα αρμονικϊν 

που περιζχει τθν κφρια τάξθ. Στισ μθχανζσ κατανεμθμζνου τυλίγματοσ θ ςυνικθσ επιλογι 

ςυνδυαςμοφ αυλάκων και πόλων ζχει ςαν αποτζλεςμα θ κεμελιϊδθσ αρμονικι τθσ 

μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ να είναι και θ κφρια, ζτςι ςχεδόν πάντα κεωρείται ευκζωσ 

ςτρεφόμενθ θ ομάδα που περιζχει τισ τάξεισ ν=6k+1 , k=0,1,2,… ενϊ οι τάξεισ  ν=6k-1, 

k=1,2,3,…. κεωροφνται αντιςτρόφωσ ςτρεφόμενεσ. Στισ μθχανζσ ςυγκεντρωμζνου 

τυλίγματοσ περιλαμβάνονται κατά κανόνα και οι άρτιεσ τάξεισ επομζνωσ οι δφο ομάδεσ 

αρμονικϊν που προκφπτουν είναι ν=3k+1 , k=0,1,2,… και ν=3k-1 , k=1,2,3,…. Θ 

περιοδικότθτα του βαςικοφ τυλίγματοσ κακορίηει ουςιαςτικά τθν κφρια τάξθ αρμονικισ και 

επομζνωσ τισ ευκζωσ και τισ αντιςτρόφωσ περιςτρεφόμενεσ αρμονικζσ. 

 Θ εφαρμογι των εξιςϊςεων ςε μοντζλα μθχανϊν προχποκζτει τθ χρθςιμοποίθςθ 

ενόσ πλαιςίου αναφοράσ ακίνθτου ωσ προσ το δρομζα τθσ μθχανισ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ 

ςυχνότθτα που χρθςιμοποιείται ςτισ εξιςϊςεισ και αναφζρεται ςε χωρικι μετατόπιςθ των 

μεγεκϊν χρειάηεται να αναπροςαρμοςτεί κατάλλθλα. Θ ταχφτθτα ςε πλαίςιο αναφοράσ 

ςτρεφόμενο με τθν ταχφτθτα του δρομζα υπολογίηεται από τθ ςχζςθ: 
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f
p

 


 
  

 
 (3.62) 

 Θ ςυνάρτθςθ πρόςθμου sign ςτον παραπάνω τφπο παίρνει τισ τιμζσ 1 αν θ τάξθ 

αρμονικισ αντιςτοιχεί ςε ευκζωσ ςτρεφόμενθ και -1 αν αντιςτοιχεί ςε αντιςτρόφωσ 

ςτρεφόμενθ. Αςχζτωσ πρόςθμου θ ταχφτθτα προςεγγίηει για πολφ μεγάλεσ τιμζσ του ν τθν 

οριακι τιμι -2πf/pr θ οποία είναι θ αντιςτρόφωσ περιςτρεφόμενθ ςφγχρονθ ταχφτθτα. Οι 

αρμονικζσ τθσ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ επάγουν θλεκτρεγερτικι δφναμθ με ςυχνότθτα 

αρμονικϊν που δίνεται ωσ εξισ: 
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    (3.63) 
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 Θ ανάλυςθ του μοντζλου είναι διςδιάςτατθ, επομζνωσ το μαγνθτικό δυναμικό είναι 

ςυνάρτθςθ των χωρικϊν μεταβλθτϊν x,y. Λόγω τθσ κατεφκυνςθσ τθσ επιφανειακισ 

πυκνότθτασ ρεφματοσ θ μοναδικι μθ μθδενικι ςυνιςτϊςα του μαγνθτικοφ δυναμικοφ ζχει 

κατεφκυνςθ προσ τον άξονα z. Θ πεδιακι εξίςωςθ για τθν περιοχι των μαγνθτϊν που 

προκφπτει από τθν εξίςωςθ διάχυςθσ για τθ μόνιμθ θμιτονοειδι κατάςταςθ και με τισ 

υποκζςεισ που διατυπϊκθκαν για το προκφπτει: 

 

 
2 2

2 2

( , ) ( , )
2 ( , ) 0z z

r z

A x y A x y
j f A x y

x y
 

 
  

 
 (3.64) 

 

Οι ςυνοριακζσ ςυνκικεσ που ςυμπλθρϊνουν τθ μερικι διαφορικι εξίςωςθ είναι για τθν 

επιφάνεια y=0: 

 ( ,0) ( )x sH x K x  (3.65) 

και 

 ( , ) 0y mA x y   (3.66) 

 

Απαιτείται δθλαδι θ εφαπτομενικι ςυνιςτϊςα τθσ ζνταςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου ςτο 

ςφνορο y=0  να είναι ίςθ με τθν επιφανειακι πυκνότθτα ρεφματοσ. Ζχουμε πλζον ζνα καλά 

τοποκετθμζνο πρόβλθμα ςυνοριακϊν τιμϊν του οποίου θ λφςθ δίνεται από τθν εξίςωςθ: 

 

 ( , )
j x dys

z

K
A x y e e

d


  


 (3.67) 

Το μζγεκοσ d του παραπάνω τφπου είναι ίςο με: 
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  (3.68) 

Υπολογίηονται οι απϊλειεσ ςτο μζςο ωσ εξισ: 

 

 2 2 *

0
2

my

rq f AA dy   (3.69) 

 

 Θ ολοκλιρωςθ γίνεται κατά τον άξονα y. Ο παράγοντασ π/τν ςτθν εξίςωςθ (3.68) 

μετατρζπει τθν απόςταςθ x ςε ιςοδφναμθ γωνία. Θ επίλυςθ του ολοκλθρϊματοσ δίνει τθν 

αναλυτικι ζκφραςθ για τθν πυκνότθτα απωλειϊν δινορρευμάτων: 
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 (3.70) 

 

Το μζγεκοσ ξ καλείται ειδικό μικοσ κφματοσ και δίνεται ωσ εξισ: 

 

 2 


  (3.71) 
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Θ μεταβλθτι δ αντιςτοιχεί ςτο πάχοσ διείςδυςθσ και δίνεται, όπωσ είδαμε και ςε 

προθγοφμενθ παράγραφο, από τον τφπο: 

 

 1/ rf     (3.72) 

 

Θ γωνία φ ορίηεται μζςω τθσ ςχζςθσ: 

 2tan ( / )    (3.73) 

 

Τζλοσ ο όροσ kym αναπαριςτά ζναν παράγοντα μείωςθσ και δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 

 
4 442 cos( /2) /

1 m

ym

y
k e     

   (3.74) 

Ρροκφπτει ζτςι μια αρκετά απλι αναλυτικι ζκφραςθ για τον υπολογιςμό τθσ πυκνότθτασ 

απωλειϊν δινορρευμάτων. 

 Ραρακάτω παρατίκενται τα αποτελζςματα του μοντζλου για μια θλεκτρικι μθχανι 

ςυγκεντρωμζνου τυλίγματοσ 36 αυλάκων – 34 πόλων, με Lx=0,5π, ym=15mm, β0=0,4,  

ρ=1,441∙10-6s και Κsv=10000A/m. Εξετάηεται θ επίδραςθ τθσ τάξθσ τθσ αρμονικισ ςτο ειδικό 

μικοσ κφματοσ και ςτο βάκοσ διείςδυςθσ αλλά και θ επίδραςθ του εφρουσ του μαγνιτθ και 

τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ ςτθν τιμι των απωλειϊν δινορρευμάτων. Το ςχιμα 3.12 

παρουςιάηει τθ μεταβολι του ειδικοφ μικουσ κφματοσ ςυναρτιςει τθσ τάξθσ αρμονικισ. 

Βλζπουμε τισ περιβάλλουςεσ ξεχωριςτά για κάκε μια από τισ δφο ομάδεσ αρμονικϊν 

ανάλογα με τθ φορά περιςτροφισ τουσ. Ραρατθροφμε ότι το ειδικό μικοσ κφματοσ 

μθδενίηεται για τθν κφρια αρμονικι τάξθ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςι για ν=17. Αυτό 

ςυνεπάγεται ότι θ τάξθ αυτι δεν προκαλεί απϊλειεσ και δεν επάγει δινορρεφματα ςτο 

ςϊμα των μόνιμων μαγνθτϊν, κακϊσ τα πεδία ςτάτθ και δρομζα είναι ακίνθτα μεταξφ τουσ 

για τθν ταχφτθτα αυτι. Επίςθσ μποροφμε να παρατθριςουμε ότι το ειδικό μικοσ κφματοσ 

λαμβάνει υψθλζσ τιμζσ για τισ τάξεισ οι οποίεσ είναι μικρότερεσ τθσ κφριασ. Για 

μεγαλφτερεσ τάξεισ και οι δφο ομάδεσ τείνουν προσ το μθδζν. 
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χιμα 3.12. Μεταβολι του ειδικοφ μικουσ κφματοσ ςυναρτιςει τθσ τάξθσ αρμονικισ. 
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 Θ ςυμπεριφορά τθσ ςυνάρτθςθσ των απωλειϊν δινορρευμάτων  είναι γραμμικι 

όταν το ειδικό μικοσ κφματοσ παίρνει μεγάλεσ τιμζσ, ενϊ για μικρζσ τιμζσ θ ςυμπεριφορά 

είναι εκκετικι. Το ςχιμα 3.12 δείχνει ότι οι μεγαλφτερεσ τάξεισ αρμονικϊν χαρακτθρίηονται 

από μικρότερο ειδικό μικοσ κφματοσ, επομζνωσ θ περιοχι που μασ ενδιαφζρει γι’αυτζσ 

παρουςιάηει εκκετικι μεταβολι. Ραρατθροφμε επίςθσ ότι οι απϊλειεσ για το ίδιο μικοσ 

κφματοσ αυξάνονται ςθμαντικά για μεγαλφτερεσ αρμονικζσ τάξεισ.  

 Στο ςχιμα 3.13 παρουςιάηεται το βάκοσ διείςδυςθσ ςυναρτιςει τθσ τάξθσ τθσ 

αρμονικισ. Θ ςυχνότθτα για ν=pr αποτελεί τθ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ όταν θ ταχφτθτα 

περιςτροφισ του δρομζα είναι θ ςφγχρονθ και ζτςι το βάκοσ διείςδυςθσ γίνεται άπειρο για 

τθ ςυχνότθτα αυτι. Θ κφρια τάξθ δεν προκαλεί απϊλειεσ δινορρευμάτων και επομζνωσ 

αυτό δεν προκαλεί κάποιο αρικμθτικό πρόβλθμα. 
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χιμα 3.13. Βάκοσ διείςδυςθσ ςυναρτιςει τθσ τάξθσ τθσ αρμονικισ. 

 

 Στο ςχιμα 3.14 παρουςιάηεται θ μεταβολι του ςυντελεςτι μείωςθσ kym για 

διάφορεσ τάξεισ αρμονικϊν. Ο ςυντελεςτισ ζχει ςθμαντικι επίδραςθ μόνο για χαμθλζσ 

τάξεισ αρμονικϊν για τισ οποίεσ λαμβάνει τιμζσ μεταξφ 0,7 και 1. Από τθν 40θ τάξθ και 

ζπειτα είναι ςχεδόν ίςοσ με τθ μονάδα και δεν επιδρά ςτο αποτζλεςμα. 
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χιμα 3.14. Μεταβολι του ςυντελεςτι μείωςθσ για διάφορεσ τάξεισ αρμονικϊν. 

 

 Στο ςχιμα 3.15 φαίνεται θ εξάρτθςθ των απωλειϊν δινορρευμάτων από τθν 

ταχφτθτα περιςτροφισ του δρομζα. Οι απϊλειεσ αυξάνονται κακϊσ θ ταχφτθτα 
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περςτροφισ μεγαλϊνει. Από φυςικισ ςκοπιάσ γνωρίηουμε ότι θ αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ 

ζχει ωσ ςυνζπεια τθν ενίςχυςθ τθσ ζνταςθσ των επαγόμενων πεδίων και επομζνωσ και των 

δινορρευμάτων κακϊσ και των απωλειϊν που προκαλοφν. Το αποτζλεςμα αυτό είναι 

αναμενόμενο εξετάηοντασ τισ αναλυτικζσ εξιςϊςεισ του μοντζλου. 
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χιμα 3.15. Μεταβολι των απωλειϊν δινορρευμάτων ςυναρτιςει τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ του 

δρομζα τθσ μθχανισ. 

 

 Στο ςχιμα 3.16 φαίνεται θ εξάρτθςθ των απωλειϊν δινορρευμάτων από το εφροσ 

του μόνιμου μαγνιτθ. Οι απϊλειεσ αυξάνονται κακϊσ αυτό αυξάνει, όπωσ προκφπτει και 

από τισ αναλυτικζσ εξιςϊςεισ του μοντζλου. 
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χιμα 3.16. Μεταβολι των απωλειϊν δινορρευμάτων ςυναρτιςει του εφρουσ του μόνιμου 

μαγνιτθ. 

3.6.2 Πολικό μοντζλο με κεϊρθςθ αρμονικϊν χϊρου και χρόνου 

 Το μοντζλο αναπτφςςεται ςε πολικζσ ςυντεταγμζνεσ και βαςίηεται ςτθν 

αναπαράςταςθ τθσ κατανομισ των αμπερελιγμάτων του ςτάτθ μζςω ενόσ ιςοδφναμου 

ρευματικοφ ςτρϊματοσ κατανεμθμζνου ςτο άνοιγμα των αυλάκων του ςτάτθ. Θ 

αναπαράςταςθ αυτι παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 3.17. Κατά ςυνζπεια, θ εξίςωςθ Laplace, 
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που περιγράφει τθ ςυμπεριφορά του μαγνθτικοφ διανυςματικοφ δυναμικοφ ςτο διάκενο 

και ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ, μπορεί να λυκεί χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του χωριςμοφ 

των μεταβλθτϊν εφόςον υφίςταται ακτινικι γεωμετρία [3.13]. Θ προχπόκεςθ αυτι 

αποτελεί περιοριςτικό παράγοντα του μοντζλου κακϊσ δε δφναται να κεωρθκοφν 

γεωμετρίεσ με άλλου είδουσ ςυμμετρία. Το μοντζλο επιτρζπει τον υπολογιςμό των 

απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ, κεωρϊντασ τόςο αρμονικζσ χϊρου 

όςο και χρόνου. Αυτό ςθμαίνει ότι εκτόσ από τθν ακριβι διαμόρφωςθ του τυλίγματοσ, 

λαμβάνεται υπόψθ και το αρμονικό περιεχόμενο του ρεφματοσ ειςόδου. Για τισ ανάγκεσ 

του μοντζλου κεωροφνται οι εξισ υποκζςεισ: 

 

1. Οι υπό ανάλυςθ μθχανζσ είναι τριφαςικζσ, παρόλο που θ ανάλυςθ μπορεί να 

επεκτακεί και για μθχανζσ μεγαλφτερου αρικμοφ πόλων. 

2. Το ςιδθρομαγνθτικό υλικό του ςτάτθ και του δρομζα είναι απείρωσ διαπερατό και 

ζχει μθδενικι θλεκτρικι αγωγιμότθτα. 

3. Τα επαγόμενα δινορρεφματα ζχουν αξονικι κατεφκυνςθ, δθλαδι αγνοοφνται τα 

φαινόμενα άκρων. 

4. Οι μόνιμοι μαγνιτεσ ζχουν ςχετικι μαγνθτικι διαπερατότθτα ίςθ με του αζρα 

1m  . 

5. Οι μόνιμοι μαγνιτεσ ζχουν θλεκτρικι αγωγιμότθτα ίςθ με m . 

6. Θ επίδραςθ του πεδίου των επαγόμενων δινορρευμάτων ςτο πεδίο τυμπάνου 

αμελείται. 

7. Θ μεταβολι τθσ διαπερατότθτασ του διακζνου λόγω τθσ γεωμετρίασ των αυλάκων 

του ςτάτθ αμελείται, δθλαδι ο ςτάτθσ κεωρείται λείοσ. 

8. Εφόςον το βάκοσ διείςδυςθσ είναι μεγαλφτερο από το τόξο του πόλου και από το 

ακτινικό πάχοσ των μαγνθτϊν, τα επαγόμενα δινορρεφματα ςτουσ μαγνιτεσ 

κεωροφνται ότι είναι περιοριςμζνα λόγω αντίςταςθσ (resistance limited).  

 

 

χιμα 3.17. Αναπαράςταςθ του διςδιάςτατου μοντζλου πολικϊν ςυντεταγμζνων. 

 

 Υποκζτουμε ότι θ γεωμετρία του ςτάτθ και θ κατανομι του τυλίγματοσ του 

μποροφν να μοντελοποιθκοφν με ζνα ιςοδφναμο ςτρϊμα ρεφματοσ. Το ςτρϊμα 

κατανζμεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ πυκνότθτα ρεφματοσ να είναι ομοιόμορφθ κατά μικοσ 
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του τόξου που αντιςτοιχεί ςτο άνοιγμα τθσ αφλακασ β0 και μθδζν οπουδιποτε αλλοφ. Για το 

πεδίο ενόσ μόνο αγωγοφ, θ κατανομι πυκνότθτασ ρεφματοσ δίνεται ωσ εξισ [3.14]: 

 

0 0

0 2 2

0

s s

I
a

R RJ

a

 




 


  

 

 

 (3.75) 

 

 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 3.18 φαίνεται θ μοντελοποίθςθ ενόσ αγωγοφ και ενόσ 

πθνίου, με βάςθ το ιςοδφναμο ρευματικό ςτρϊμα. 

 

 

χιμα 3.18. Μοντελοποίθςθ (α) ενόσ αγωγοφ και (β) ενόσ πθνίου με βάςθ το ιςοδφναμο 

ρευματικό ςτρϊμα. 

 

 Εφόςον το μοντζλο μπορεί να ςυμπεριλάβει τθν ακριβι μορφολογία του 

τυλίγματοσ του ςτάτθ, επιτρζπει τθ ςφγκριςθ ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων κλαςματικοφ 

βιματοσ μονισ και διπλισ ςτρϊςθσ αλλά και διαμορφϊςεων ςτάτθ με άνιςθ κατανομι 

δοντιϊν και τφλιγμα μονισ ςτρϊςθσ. Σε τυλίγματα διπλισ ςτρϊςθσ, κάκε αφλακα περιζχει 

αγωγοφσ από δφο διαφορετικά πθνία ενϊ ςε τυλίγματα μονισ ςτρϊςθσ κάκε αφλακα 

περιζχει αγωγοφσ ενόσ και μοναδικοφ πθνίου. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 3.19, φαίνεται θ 

ποςοτικι θλεκτρικι φόρτιςθ, λόγω αντίδραςθσ τυμπάνου για ζναν ςτάτθ με 18 αφλακεσ για 

τρεισ διαφορετικζσ περιπτϊςεισ τυλίγματοσ, ιτοι κλαςικό θμιτονοειδζσ διανεμθμζνο 

τφλιγμα, ςυγκεντρωμζνο τφλιγμα μονισ ςτρϊςθσ και ςυγκεντρωμζνο τφλιγμα διπλισ 

ςτρϊςθσ. Γίνεται εμφανισ θ μθ θμιτονοειδισ φφςθ τθσ θλεκτρικισ φόρτιςθσ και άρα τθσ 

ΜΕΔ για ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα κλαςματικοφ βιματοσ. 
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(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

χιμα 3.19. Ποςοτικι θλεκτρικι φόρτιςθ, λόγω αντίδραςθσ τυμπάνου για ζναν ςτάτθ με 18 

αφλακεσ για (α) κλαςικό θμιτονοειδζσ διανεμθμζνο τφλιγμα, (β) ςυγκεντρωμζνο τφλιγμα μονισ 

ςτρϊςθσ και (γ) ςυγκεντρωμζνο τφλιγμα διπλισ ςτρϊςθσ. 

 

 

 Κεωροφμε ότι τα δινορρεφματα είναι περιοριςμζνα λόγω αντίςταςθσ (Resistance 

limited) όταν κακυςτεροφν ςε ςχζςθ με το ρεφμα διζγερςθσ κατά περίπου 90ο. Αυτι είναι θ 

ςυνικθσ προςζγγιςθ για εφαρμογζσ χαμθλϊν ςυχνοτιτων. Ζνασ γενικόσ κανόνασ για να 

ιςχφει αυτι θ προςζγγιςθ είναι να ζχουμε μεγάλθ τιμι μαγνθτικισ διαπερατότθτασ ςτο 

μζςο και μικρζσ διαςτάςεισ ςε ςχζςθ με το βάκοσ διείςδυςθσ. Άρα τα μθ μαγνθτικά υλικά 

δεν εμφανίηουν αυτι τθ ςυμπεριφορά. 

 Κεωροφμε ότι τα δινορρεφματα είναι περιοριςμζνα λόγω αντίδραςθσ (Inductance 

limited) όταν το μαγνθτικό πεδίο ςτον αζρα επθρεάηεται ςθμαντικά από τθν κατανομι των 

δινορρευμάτων ςτο μζςο.  Ζχουμε μείωςθ τθσ κάκετθσ ςυνιςτϊςασ κοντά ςτθ διαχωριςτικι 

επιφάνεια και ενίςχυςθ τθσ οριηόντιασ και το εξωτερικό μαγνθτικό πεδίο δεν ειςχωρεί ςτο 

μζςο. Υπ’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ, τα δινορρεφματα κακυςτεροφν κατά περίπου 45ο ςε ςχζςθ με 

το ρεφμα διζγερςθσ. Το μοντζλο αυτό ζχει πιο περιοριςμζνθ εφαρμογι, περιγράφει 

ωςτόςο μια ςυνκικθ ϊςτε να κωρακιςτεί ζνα μζςο από το περιβάλλον μαγνθτικό του 

πεδίο [3.15]. Τα ανυςματικά διαγράμματα για τισ δυο προαναφερκείςεσ περιπτϊςεισ 

παρατίκενται παρακάτω, ςτο ςχιμα 3.20. 
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χιμα 3.20. Ανυςματικά διαγράμματα για δινορρεφματα περιοριςμζνα λόγω (α) αντίςταςθσ και 

(β) επαγωγικισ αντίδραςθσ. 

 

 Θ ζκφραςθ τθσ επιφανειακισ πυκνότθτασ ρεφματοσ, κεωρϊντασ ςυμμετρικό 

τριφαςικό τφλιγμα, μπορεί να δοκεί ςε ανάπτυγμα ςειρϊν Fourier για τφλιγμα διπλισ 

ςτρϊςθσ ωσ εξισ: 
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     (3.76) 

 

Και για τφλιγμα μονισ ςτρϊςθσ ωσ εξισ: 
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    (3.77) 

 

όπου: 

 
3 ,
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v c u

c

 

  
 (3.78) 

 

Και οι ςυντελεςτζσ Juv δίνονται, για κάκε αρμονικι χϊρου και χρόνου από τθ ςχζςθ: 
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  (3.79) 

 

όπου Κsov είναι ο ςυντελεςτισ ανοίγματοσ αφλακασ, που εξαρτάται από τον ιςοδφναμο 

αρικμό πόλων του ςτάτθ και το εφροσ ανοίγματοσ αφλακασ ωσ εξισ: 
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  (3.80) 

 

 Γίνεται προφανζσ ότι όταν το άνοιγμα τθσ αφλακασ είναι πολφ μικρό ο ςυντελεςτισ 

παίρνει οριακά τθν τιμι 1. Ο ςυντελεςτισ τυλίγματοσ (winding factor) Kw δίνεται ωσ το 
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γινόμενο του ςυντελεςτι πλάτουσ Kp (winding pitch factor) και του ςυντελεςτι κατανομισ 

Kd (winding distribution factor). 

 wv pn dnK K K   (3.81) 

 

όπου pr ο αρικμόσ των ηευγϊν πόλων του μαγνιτθ, β0 
το πλάτοσ του ανοίγματοσ αφλακοσ, 

ωr θ ταχφτθτα περιςτροφισ του δρομζα, Nph είναι ο αρικμόσ εν ςειρά τυλιγμάτων ανά 

αυλάκι και φάςθ, Iu το πλάτοσ του ρεφματοσ, Rs θ ακτίνα τθσ εςωτερικισ επιφάνειασ του 

ςτάτθ και ps 
ο αρικμόσ ηευγϊν πόλων του ςτάτθ. Το ps 

εκφράηει τθ ςυμμετρία ςτάτθ-

δρομζα και υπολογίηεται από: 

 gcd( , )s ss rp N p  (3.82) 

 

 Θ τιμι του ςυντελεςτι τυλίγματοσ τθσ μθχανισ Kwv 
διαφζρει ανάλογα με τον τφπο 

ςυγκεντρωμζνου τυλίγματοσ και το ςυνδυαςμό αυλάκων πόλων. Ραρακάτω, ςτουσ πίνακεσ 

3.1 και 3.2, παρατίκενται οι εκφράςεισ των επιμζρουσ ςυντελεςτϊν του τυλίγματοσ για τισ 

πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενεσ κατανομζσ τυλιγμάτων μονισ και διπλισ ςτρϊςθσ, 

ςυναρτιςει τθσ τάξθσ τθσ αρμονικισ χϊρου [3.16],[3.17]: 

 

Πίνακασ 3.1. Εκφράςεισ των επιμζρουσ ςυντελεςτϊν του τυλίγματοσ για τισ πιο ευρζωσ 

χρθςιμοποιοφμενεσ κατανομζσ τυλιγμάτων μονισ ςτρϊςθσ. 
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18/20 
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Πίνακασ 3.2. Εκφράςεισ των επιμζρουσ ςυντελεςτϊν του τυλίγματοσ για τισ πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενεσ κατανομζσ τυλιγμάτων διπλισ ςτρϊςθσ. 
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 Για μθχανζσ με τφλιγμα μονισ ςτρϊςθσ και άνιςα δόντια ο ςυντελεςτισ τυλίγματοσ 

ζχει τθν τιμι 1 ανεξαρτιτωσ ςυνδυαςμοφ πόλων/ αυλάκων.   

 Ραρακάτω, ςτον πίνακα 3.3 παρατίκενται οι τιμζσ των ςυντελεςτϊν τυλίγματοσ για 

τισ πρϊτεσ τζςςερισ περιττζσ τάξεισ αρμονικϊν για τισ πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενεσ 

κατανομζσ τυλιγμάτων μονισ και διπλισ ςτρϊςθσ: 

 

Πίνακασ 3.3. Σιμζσ των ςυντελεςτϊν τυλίγματοσ για τισ πρϊτεσ τζςςερισ περιττζσ τάξεισ αρμονικϊν 

για τφλιγμα μονισ και διπλισ ςτρϊςθσ. 

Q/P Στρϊςθ n=1 n=3 n=5 n=7 

6/4 
Διπλι 0.866 0 -0.866 0.866 

Μονι 0.866 0 -0.866 0.866 

6/8 
Διπλι 0.866 0 -0.866 0.866 

Μονι 0.866 0 -0.866 0.866 

12/10 
Διπλι 0.933 0.5 0.067 0.067 

Μονι 0.966 -0.707 0.259 0.259 

12/14 
Διπλι 0.933 0.5 0.067 0.067 

Μονι 0.966 -0.707 0.259 0.259 

18/16 
Διπλι 0.945 -0.577 0.14 0.061 

Μονι 0.945 -0.577 0.14 0.061 

18/20 
Διπλι 0.945 -0.577 0.14 0.061 

Μονι 0.945 -0.577 0.14 0.061 

24/22 
Διπλι 0.950 -0.604 0.163 -0.096 

Μονι 0.958 -0.653 0.205 0.158 

24/26 
Διπλι 0.950 -0.604 0.163 -0.096 

Μονι 0.958 -0.633 0.205 0.158 

3/2 Διπλι 0.866 0 -0.866 0.866 

 

 Στο ςχιμα 3.21 φαίνονται οι προκφπτουςεσ κυματομορφζσ των επιμζρουσ 

ςυντελεςτϊν του τυλίγματοσ για δφο κινθτιρεσ με ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα κλαςματικισ 

αφλακασ, μονισ και διπλισ ςτρϊςθσ, για διαμορφϊςεισ με λόγο αυλάκων/πόλων ίςο με 

18/20 και 18/16 αντίςτοιχα. 
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(γ) (δ) 

χιμα 3.21. Κυματομορφζσ των επιμζρουσ ςυντελεςτϊν του τυλίγματοσ ςυναρτιςει τθσ τάξθσ 

αρμονικισ για κινθτιρα με (α) ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα μονισ ςτρϊςθσ κλαςματικισ αφλακασ 

και λόγο αυλάκων/πόλων 18/20 (β) διπλισ ςτρϊςθσ και λόγο αυλάκων/πόλων 18/20, (γ) μονισ 

ςτρϊςθσ και λόγο 18/16 και (δ) διπλισ ςτρϊςθσ και λόγο 18/16. 

Μεταςχθματίηοντασ ςτο ςτρεφόμενο πλαίςιο αναφοράσ ζχουμε: 

 

 r ra t    (3.83) 

Για ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα διπλισ ςτρϊςθσ: 
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 (3.84) 

 

Για ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα μονισ ςτρϊςθσ: 
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 (3.85) 

 

Το πρόβλθμα Laplace, που περιγράφει τθ ςυμπεριφορά του μαγνθτικοφ διανυςματικοφ 

δυναμικοφ ςτο διάκενο και ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ προκφπτει: 

 

 2 0A   (3.86)

 και ζχει γενικι λφςθ:  

      , coss snp np

v v s

v

A r C r D r vp 



   (3.87) 
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Οι ςυνιςτϊςεσ του μαγνθτικοφ πεδίου που ςχετίηονται με το διανυςματικό μαγνθτικό 

δυναμικό δίνονται ωσ εξισ: 

 

1
r

A
B

r

A
B

r





 


  

 

 (3.88) 

 Οι οριακζσ ςυνκικεσ του προβλιματοσ αφοροφν ςτθν εφαπτομενικι ςυνιςτϊςα 

του πεδίου ςτο εςωτερικό όριο του δρομζα και ςτθν εφαπτομενικι ςυνιςτϊςα τθσ ζνταςθσ 

του μαγνθτικοφ πεδίου ςτθν επιφάνεια του ςτάτθ, θ οποία ταυτίηεται με το ιςοδφναμο 

ρευματικό ςτρϊμα, και εκφράηονται ωσ εξισ: 
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 (3.89) 

 Για λόγουσ καλφτερθσ εποπτείασ κα αναλυκεί αρχικά το γενικό πρόβλθμα 

κεωρϊντασ επιφανειακζσ πυκνότθτεσ ρεφματοσ ςτισ επιφάνειεσ τόςο του ςτάτθ όςο και του 

δρομζα, μίασ μόνο ςυχνότθτασ, ςε πολικζσ ςυντεταγμζνεσ. Συνεπϊσ κα κεωρθκεί ότι το 

μαγνθτικό πεδίο είναι ανεξάρτθτο τθσ διάςταςθσ z. Το αρχικό πρόβλθμα μπορεί να λυκεί 

ωσ επαλλθλία λφςεων του γενικοφ προβλιματοσ για τισ διάφορεσ ςυχνότθτεσ, αγνοϊντασ 

τθν επιφανειακι πυκνότθτα ρεφματοσ του δρομζα. Ραρακάτω παρατίκεται λεπτομερϊσ θ 

μζκοδοσ επίλυςθσ με χωριςμό μεταβλθτϊν ςε μια βακμωτι ποςότθτα Φ για τθν οποία 

ιςχφει θ εξίςωςθ Laplace: 

 
2 2
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1 1
0

r r r r 

    
     

  
 (3.90) 

 

Εφαρμόηοντασ το χωριςμό μεταβλθτϊν υποκζτουμε λφςθ τθσ μορφισ: 

 

 ( , ) ( ) ( )r R r F    (3.91) 

και λαμβάνουμε τα ακόλουκα δφο προβλιματα: 
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F F

r R rR R





  


   
 (3.92) 

Θ λφςθ του περιοδικοφ προβλιματοσ Sturm-Liouville είναι: 

 

 ( ) cos( ) sin( )n nF A n B n     (3.93) 

 

ενϊ θ γενικι λφςθ τθσ εξίςωςθσ Euler δίνεται ςτθ μορφι: 

 

 1 2

3 4

ln , 0

, 1,2,3,..
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  (3.94) 

 

Θ μορφι τθσ γενικισ λφςθσ του προβλιματοσ προκφπτει: 

 



75 

 

 
    

0 0

1

( , ) ln

cos sin
n

n n n n

n n n n

r A B r

A r B r n C r D r n



 




 

   

   
 (3.95) 

άρα για το μαγνθτικό δυναμικό ιςχφει: 
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 (3.96) 

 

 Οι επιμζρουσ ςυντελεςτζσ μποροφν να υπολογιςτοφν μζςω τθσ κεϊρθςθσ  

κατάλλθλων οριακϊν ςυνκθκϊν. Ο χωριςμόσ μεταβλθτϊν εφαρμόηεται ςτθν εξίςωςθ 

Laplace κακϊσ το υπό εξζταςθ πρόβλθμα αφορά ςτθ μόνιμθ θμιτονοειδι κατάςταςθ, για 

τθν οποία το δεφτερο μζλοσ τθσ εξίςωςθσ (3.6), που είναι μια μερικι παράγωγοσ τθσ 

ςυνάρτθςθσ του προβλιματοσ ωσ προσ το χρόνο, εκφυλίηεται ςε γινόμενο τθσ ςυνάρτθςθσ 

με τθ ςυχνότθτα λειτουργίασ χρθςιμοποιϊντασ τον παραςτατικό μιγά τθσ ςυνάρτθςθσ. Με 

αυτόν τον τρόπο καταλιγει ςε μια εξίςωςθ Poisson, θ οποία λφνεται υπερκζτοντασ τθν 

τυπικι λφςθ του αντίςτοιχου ομογενοφσ προβλιματοσ Laplace με τθν ειδικι λφςθ που 

προκφπτει από τον μθ ομογενι όρο. 

 Κεωροφμε μια ςτοιχειϊδθ διάταξθ θλεκτρικισ μθχανισ με λείο δρομζα και ςτάτθ, 

όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Θ εξωτερικι επιφάνεια του δρομζα ζχει ακτίνα r=R1 ενϊ θ 

εςωτερικι επιφάνεια του ςτάτθ ζχει ακτίνα r=R2. Στισ επιφάνειεσ αυτζσ υπάρχουν 

θμιτονοειδείσ επιφανειακζσ πυκνότθτεσ ρεφματοσ KR και KS αντίςτοιχα, με κατεφκυνςθ προσ 

τον άξονα z. Θ διάταξθ φαίνεται παρακάτω, ςτο ςχιμα 3.22. Το πρόβλθμα ζχει πολικι 

ςυμμετρία και μπορεί να λυκεί με χωριςμό μεταβλθτϊν [3.18]. 

 

 

χιμα 3.22.  τοιχειϊδθσ διάταξθ θλεκτρικισ μθχανισ με λείο δρομζα και ςτάτθ και αντίςτοιχεσ 

επιφανειακζσ πυκνότθτεσ ρεφματοσ 

  

Κεωροφμε ότι ο ςτάτθσ ζχει ps πόλουσ και ο δρομζασ pr, τότε οι εκφράςεισ για τθν 

επιφανειακι πυκνότθτα ρεφματοσ γίνονται: 

 

 cos( )ss sK z K p  (3.97) 
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 cos( ( ))R R rK z K p a   (3.98) 

 

Θ μεταβλθτι α αντιςτοιχεί ςτθ γωνιακι μετατόπιςθ μεταξφ δρομζα και ςτάτθ, ενϊ φ είναι θ 

μθχανικι μετατόπιςθ του δρομζα. Θ διαφορικι εξίςωςθ που περιγράφει το πρόβλθμα 

προςδιοριςμοφ του μαγνθτικοφ δυναμικοφ είναι ςε αυτιν τθν περίπτωςθ θ εξισ: 
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 (3.99) 

 

Το μαγνθτικό δυναμικό ζχει ςυνιςτϊςα μόνο κατά τθν εφαπτομενικι διεφκυνςθ φ και 

εξαρτάται από τισ μεταβλθτζσ r και φ. Θ γενικι λφςθ τθσ εξίςωςθσ προκφπτει: 

 

   ( , ) sin( ) cos( ) m m

m m m m

m

A r B m A m C r D r       (3.100) 

Κεωροφμε τισ ςυνοριακζσ ςυνκικεσ: 
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 (3.101) 

όπου J είναι επιφανειακι πυκνότθτα ρεφματοσ. Υπολογίηουμε τθν ζνταςθ του μαγνθτικοφ 

πεδίου μζςω τθσ γενικισ λφςθσ: 
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 (3.102) 

 

και εφαρμόηουμε τισ οριακζσ ςυνκικεσ ςε αυτιν τθν ζκφραςθ. Οπότε προκφπτει: 
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       (3.103) 

   1 1
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m
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      (3.104) 

 

Για m≠p ιςχφει: 

  1 1

1 1 0 0m m

m m m mC R D R C D        (3.105) 

 

ενϊ για m= ps  προκφπτει: 

 

   1 1

2 2

0
2

1
| sin( ) cos( ) ( )p p

t p p p pr RH B p A p p C R D R J 


  

      (3.106) 

 

Αν κζςουμε x=R1/R2 θ λφςθ το ςυςτιματοσ των παραπάνω εξιςϊςεων προκφπτει: 



77 

 

 0 max

2 1

2

2 10 max
22

1

0

1 1

1

1

1

s s

s s

s

p

p

p p p

s

p p

p p

s

B

A

J
C

p x R

J
D x R

p x
















  



   



 (3.107) 

 

όπου Jmax είναι θ μζγιςτθ τιμι τθσ επιφανειακισ πυκνότθτασ ρεφματοσ. Εφαρμόηοντασ τθν 

αρχι τθσ επαλλθλίασ, καταλιγουμε ςτθν τελικι λφςθ για το μαγνθτικό διανυςματικό 

δυναμικό: 
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 (3.108) 

 

Από τθ ςχζςθ (3.108) μποροφμε να υπολογίςουμε τθ μαγνθτικι επαγωγι από το μαγνθτικό 

δυναμικό 
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 (3.109) 
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 (3.110) 

 

 Άρα, ςτθν περίπτωςθ του προβλιματοσ μθχανισ με κατανομι πυκνότθτασ 

ρεφματοσ με αρμονικό περιεχόμενο, που μοντελοποιεί μια ιςοδφναμθ κατανομι 

θλεκτρικισ φόρτιςθσ, μθδενίηοντασ το ρευματικό ςτρϊμα ςτθν επιφάνεια του δρομζα, 

προκφπτουν οι παρακάτω εκφράςεισ για το μαγνθτικό διανυςματικό δυναμικό και για τισ 

ςυνιςτϊςεσ του μαγνθτικοφ πεδίου. Άρα, για τφλιγμα διπλισ ςτρϊςθσ ζχουμε: 

 

 
 

 
 

 

1
2

0

0

, ,

sin

s

s s s

vp
vp vp vpuv s

r

u v v s

r r s u

J R
A r t r R r

G vp

up t vp

 

   

  


 

   


 (3.111) 
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 (3.112)
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 (3.113) 

Και για τφλιγμα μονισ ςτρϊςθσ προκφπτουν οι παρακάτω εκφράςεισ: 
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 (3.114)
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 (3.115)

 

 
   

 

1
1 2 1

0, ,

cos

s

s s s

vp
vp vp vpuv s

r

u v v

r r s u

J R
B r t r R r

G

up t vp

  

  

  
  

  

  


 (3.116)

 

όπου 
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 (3.117) 

 

 Εφόςον οι μόνιμοι μαγνιτεσ ςπάνιασ γαίασ ζχουν εν γζνει χαμθλι θλεκτρικι 

αντίςταςθ και μαγνθτικι διαπερατότθτα, ςτισ περιςςότερεσ εφαρμογζσ θλεκτρικϊν 

κινθτιρων, το βάκοσ διείςδυςθσ που προκφπτει πρακτικά για τισ επαγόμενεσ ςυχνότθτεσ 

είναι πολφ μεγαλφτερο από το εφροσ και το ακτινικό πάχοσ του μαγνιτθ, Άρα πλθρείται θ 

ςυνκικθ για resistance limited επαγόμενα δινορρεφματα και οι απϊλειεσ ςτουσ μαγνιτεσ 

μποροφν να προκφψουν κατευκείαν από το πεδίο τυμπάνου. Για να κακοριςτοφν τα 

επαγόμενα δινορρεφματα, οι εκφράςεισ του ρευματικοφ ςτρϊματοσ αλλά και του 

μαγνθτικοφ διανυςματικοφ δυναμικοφ πρζπει να μεταςχθματιςτοφν από το ςτατικό 

πλαίςιο αναφοράσ ςτο ςτρεφόμενο πλαίςιο αναφοράσ, μζςω τθσ παρακάτω αλλαγισ 

μεταβλθτισ γωνιακισ κζςθσ: 

 r ra t    (3.118) 

οπότε προκφπτει για τφλιγμα διπλισ ςτρϊςθσ θ ζκφραςθ του Α: 
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 (3.119) 

και αντίςτοιχα για τφλιγμα μονισ ςτρϊςθσ; 
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 (3.120) 

Τα επαγόμενα δινορρεφματα ςτο ςϊμα των μόνιμων μαγνθτϊν λόγω τθσ χρονικισ 

μεταβολισ του πεδίου αντίδραςθσ τυμπάνου υπολογίηονται από τθ ςχζςθ:  
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 (3.121) 

όπου C είναι θ ςτακερά ολοκλιρωςθσ που αναγκάηει το ςυνολικό ρεφμα που ρζει ςε κάκε 

τμθματοποίθςθ μαγνιτθ να είναι μθδζν ςε κάκε χρονικι ςτιγμι, με βάςθ τθν αρχι 

διατιρθςθσ του θλεκτρικοφ φορτίου: 
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   (3.122) 

Οι απϊλειεσ δινορρευμάτων ςτο μόνιμο μαγνιτθ ανά μονάδα ακτινικοφ μικουσ 

ανεξαρτιτωσ είδουσ τυλίγματοσ, για μθχανι εςωτερικοφ δρομζα δίνονται ωσ εξισ: 
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      (3.123) 

Τελικά θ επίλυςθ του ολοκλθρϊματοσ δίνει το αποτζλεςμα τθσ αναλυτικισ ζκφραςθσ των 

απωλειϊν ωσ άκροιςθ των εξισ επιμζρουσ όρων: 
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 (3.127) 

 

Για μθχανι εξωτερικοφ δρομζα, αλλάηοντασ τα άκρα ολοκλιρωςθσ, οι παραπάνω ςχζςεισ 

μετατρζπονται ωσ εξισ: 
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 (3.132) 

 

 Με βάςθ τισ παραπάνω ςχζςεισ γίνεται εμφανζσ ότι προκφπτουν μθδενικζσ 

απϊλειεσ δινορρευμάτων για τθν αρμονικι χϊρου για τθν οποία ιςχφει   0r sup vp  , 

δθλαδι για τθν αρμονικι που ςτρζφεται ςφγχρονα με το δρομζα και είναι υπεφκυνθ για 

τθν παραγωγι τθσ ροπισ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ κεμελιϊδθσ αρμονικι, εφόςον ςτρζφεται 

αςφγχρονα με το δρομζα, είναι υπεφκυνθ για τθν επαγωγι δινορρευμάτων ςτο ςϊμα των 

μαγνθτϊν. Ραράλλθλα, προκφπτει ότι όταν θ θλεκτρικι μθχανι ςτρζφεται με πολφ μεγάλθ 

ταχφτθτα, τα επαγόμενα δινορρεφματα δεν είναι πια περιοριςμζνα λόγω αντίςταςθσ, 

εξαιτίασ του επιδερμικοφ φαινομζνου ςτουσ μαγνιτεσ. Το βάκοσ διείςδυςθσ των μαγνθτϊν 

υπολογίηεται από τθ ςχζςθ:  
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 (3.133) 

 

 Οι απϊλειεσ δινορρευμάτων επθρεάηονται ιςχυρά από τθν τιμι του πλάτουσ τθσ 

πυκνότθτασ ρεφματοσ, δθλαδι τθσ θλεκτρικισ φόρτιςθσ. Συγκεκριμζνα, θ τιμι των 

απωλειϊν ςχετίηεται με το τετράγωνο τόςο τθσ πυκνότθτασ ρεφματοσ όςο και τθσ 
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ταχφτθτασ περιςτροφισ.  Με βάςθ τισ αναλυτικζσ λφςεισ προκφπτει επίςθσ ότι τα τυλίγματα 

μονισ ςτρϊςθσ παρουςιάηουν υψθλότερεσ απϊλειεσ δινορρευμάτων ςε ςχζςθ με τα 

αντίςτοιχα μονισ ςτρϊςθσ, ενϊ θ χριςθ κατανομισ ςτάτθ με άνιςα δόντια τισ αυξάνει 

ακόμθ περεταίρω.  

 Ραρακάτω παρατίκενται τα αποτελζςματα του μοντζλου για μια θλεκτρικι μθχανι 

ςυγκεντρωμζνου τυλίγματοσ 12 αυλάκων – 10 πόλων, με Nph=42, q=3, Rs=0,0165m, 

Rm=0,0157m, Rr=0,0117m, ρ=1,441∙10-6s και Im=20A. Εξετάηεται τόςο το τφλιγμα μονισ όςο 

και διπλισ ςτρϊςθσ, ενϊ διερευνάται θ επίδραςθ τθσ φπαρξθσ αρμονικϊν χρόνου ςτο 

ρεφμα ειςόδου τθσ μθχανισ και το εφροσ του ανοίγματοσ τθσ αφλακασ. Στα ςχιματα 3.23 

και 3.24 φαίνεται θ μορφι του ρευματικοφ ςτρϊματοσ για διάφορεσ τάξεισ και τιμζσ 

αρμονικϊν ρεφματοσ και για διαφορετικό άνοιγμα αφλακασ, για τυλίγματα διπλισ και 

μονισ ςτρϊςθσ αντίςτοιχα.  
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χιμα 3.23. Κυματομορφι του ιςοδφναμου ρευματικοφ ςτρϊματοσ για (α) μόνο κεμελιϊδθ 

ςυνιςτϊςα ρεφματοσ ειςόδου, (β) ρεφμα ειςόδου που περιζχει τθν 5
θ
 αρμονικι, (γ) ρεφμα 

ειςόδου που περιζχει τθν 5
θ
, 7

θ
 και 11

θ
 αρμονικι, (δ) μόνο κεμελιϊδθ ρεφματοσ και μεγαλφτερο 

άνοιγμα αφλακασ, για μθχανι με ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα διπλισ ςτρϊςθσ. 
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χιμα 3.24. Κυματομορφι του ιςοδφναμου ρευματικοφ ςτρϊματοσ για (α) μόνο κεμελιϊδθ 

ςυνιςτϊςα ρεφματοσ ειςόδου, (β) ρεφμα ειςόδου που περιζχει τθν 5
θ
 αρμονικι, (γ) ρεφμα 

ειςόδου που περιζχει τθν 5
θ
, 7

θ
 και 11

θ
 αρμονικι, (δ) μόνο κεμελιϊδθ ρεφματοσ και μεγαλφτερο 

άνοιγμα αφλακασ, για μθχανι με ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα μονισ ςτρϊςθσ. 

 

 Στα ςχιματα 3.25 και 3.26 φαίνεται θ μορφι των επιμζρουσ ςυνιςτωςϊν τθσ 

πυκνότθτασ του μαγνθτικοφ πεδίου για τισ προαναφερκείςεσ περιπτϊςεισ, για τυλίγματα 

διπλισ και μονισ ςτρϊςθσ αντίςτοιχα. 
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χιμα 3.25. Κυματομορφζσ των ςυνιςτωςϊν τθσ πυκνότθτασ του μαγνθτικοφ πεδίου για (α) μόνο 

κεμελιϊδθ ςυνιςτϊςα ρεφματοσ ειςόδου, (β) ρεφμα ειςόδου που περιζχει τθν 5
θ
 αρμονικι, (γ) 

ρεφμα ειςόδου που περιζχει τθν 5
θ
, 7

θ
 και 11

θ
 αρμονικι, (δ) μόνο κεμελιϊδθ ρεφματοσ και 

μεγαλφτερο άνοιγμα αφλακασ, για μθχανι με ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα μονισ ςτρϊςθσ. 
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χιμα 3.26. Κυματομορφζσ των ςυνιςτωςϊν τθσ πυκνότθτασ του μαγνθτικοφ πεδίου για (α) μόνο 

κεμελιϊδθ ςυνιςτϊςα ρεφματοσ ειςόδου, (β) ρεφμα ειςόδου που περιζχει τθν 5
θ
 αρμονικι, (γ) 

ρεφμα ειςόδου που περιζχει τθν 5
θ
, 7

θ
 και 11

θ
 αρμονικι, (δ) μόνο κεμελιϊδθ ρεφματοσ και 

μεγαλφτερο άνοιγμα αφλακασ, για μθχανι με ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα μονισ ςτρϊςθσ. 
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 Ραρακάτω, ςτα ςχιματα 3.27, 3.28 και 3.29 φαίνεται θ μορφι των επιμζρουσ 

ςυνιςτωςϊν τθσ πυκνότθτασ του μαγνθτικοφ πεδίου ςυναρτιςει τθσ μθχανικισ γωνίασ 

μετατόπιςθσ και τθσ ακτινικισ απόςταςθσ από το κζντρο τθσ μθχανισ, για περίπτωςθ 

φπαρξθσ μόνο κεμελιϊδουσ του ρεφματοσ, με το αρχικό άνοιγμα αφλακασ και για τυλίγματα 

διπλισ ςτρϊςθσ.  
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χιμα 3.27. Κυματομορφι του μζτρου τθσ πυκνότθτασ του μαγνθτικοφ πεδίου ςυναρτιςει τθσ 

ακτινικισ απόςταςθσ και τθσ γωνιακισ κζςθσ. 
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χιμα 3.28. Κυματομορφι τθσ εφαπτομενικισ ςυνιςτϊςασ του μαγνθτικοφ πεδίου ςυναρτιςει τθσ 

ακτινικισ απόςταςθσ και τθσ γωνιακισ κζςθσ. 
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χιμα 3.29. Κυματομορφι τθσ ακτινικισ ςυνιςτϊςασ του μαγνθτικοφ πεδίου ςυναρτιςει τθσ 

ακτινικισ απόςταςθσ και τθσ γωνιακισ κζςθσ. 

 

 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 3.30 φαίνεται θ κατανομι των ςυνολικϊν απωλειϊν 

δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ τθσ μθχανισ  ςυναρτιςει τθσ θλεκτρικισ 

ςυχνότθτασ και του αρικμοφ τμθματοποιιςεων του μαγνιτθ, για περίπτωςθ φπαρξθσ μόνο 

κεμελιϊδουσ του ρεφματοσ, με το αρχικό άνοιγμα αφλακασ και για τυλίγματα διπλισ 

ςτρϊςθσ. Στα ςχιματα 3.31 (α) και (β) φαίνονται οι προβολζσ του τριςδιάςτατου ςχιματοσ 

ςτα επιμζρουσ επίπεδα απεικόνιςθσ.  
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χιμα 3.30. Κατανομι των ςυνολικϊν απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ 

ςυναρτιςει τθσ θλεκτρικισ ςυχνότθτασ και του αρικμοφ τμθματοποιιςεων του μαγνιτθ για 

τφλιγμα διπλισ ςτρϊςθσ. 
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χιμα 3.31. Προβολζσ τθσ καμπφλθσ απωλειϊν δινορρευμάτων ςτα επιμζρουσ επίπεδα 

απεικόνιςθσ. 

 

 Αντίςτοιχα, ςτο ςχιμα 3.32 φαίνεται θ κατανομι των ςυνολικϊν απωλειϊν 

δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ τθσ μθχανισ ςυναρτιςει τθσ θλεκτρικισ 

ςυχνότθτασ και του αρικμοφ τμθματοποιιςεων του μαγνιτθ, για περίπτωςθ φπαρξθσ μόνο 

κεμελιϊδουσ του ρεφματοσ, με το αρχικό άνοιγμα αφλακασ και για τυλίγματα μονισ 

ςτρϊςθσ. Στα ςχιματα 3.33 (α) και (β) φαίνονται αντίςτοιχα οι προβολζσ του τριςδιάςτατου 

ςχιματοσ ςτα επιμζρουσ επίπεδα απεικόνιςθσ.  
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χιμα 3.32. Κατανομι των ςυνολικϊν απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ 

ςυναρτιςει τθσ θλεκτρικισ ςυχνότθτασ και του αρικμοφ τμθματοποιιςεων του μαγνιτθ για 

τφλιγμα μονισ ςτρϊςθσ. 
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(α) (β) 

χιμα 3.33. Προβολζσ τθσ καμπφλθσ απωλειϊν δινορρευμάτων ςτα επιμζρουσ επίπεδα 

απεικόνιςθσ. 

  

 Ραρακάτω, ςτα ςχιματα 3.34 και 3.35  φαίνεται θ κατανομι των ςυνολικϊν 

απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ τθσ μθχανισ  ςυναρτιςει του λόγου 

του εφρουσ του μόνιμου μαγνιτθ προσ το εφροσ του πόλου και του ανοίγματοσ τθσ αφλακασ 

για τυλίγματα διπλισ και μονισ ςτρϊςθσ αντίςτοιχα. 
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χιμα 3.34. Κατανομι των ςυνολικϊν απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ τθσ 

μθχανισ  ςυναρτιςει του λόγου του εφρουσ του μόνιμου μαγνιτθ προσ το εφροσ του πόλου και 

του ανοίγματοσ τθσ αφλακασ για τυλίγματα διπλισ ςτρϊςθσ και ταχφτθτα 6000 ΑΛ. 
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χιμα 3.35. Κατανομι των ςυνολικϊν απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ τθσ 

μθχανισ  ςυναρτιςει του λόγου του εφρουσ του μόνιμου μαγνιτθ προσ το εφροσ του πόλου και 

του ανοίγματοσ τθσ αφλακασ για τυλίγματα μονισ ςτρϊςθσ και ταχφτθτα 6000 ΑΛ. 

3.7 Υπολογιςμόσ απωλειϊν μζςω αρικμθτικισ ανάλυςθσ 

 Για τθν αρικμθτικι εκτίμθςθ και τθ μετζπειτα πειραματικι επιβεβαίωςθ των τιμϊν 

των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ, ςχεδιάςτθκε και ςτθ ςυνζχεια 

καταςκευάςτθκε μια ςχετικά απλι θλεκτρομαγνθτικι διάταξθ μετριςεων. Το βαςικό 

ςτοιχείο τθσ είναι ζνα μαγνθτικό κφκλωμα που αποτελείται από δφο ςυμμετρικζσ γζφυρεσ 

ςιδιρου ςχιματοσ U. Το ςυνολικό ςφςτθμα αποτελείται από το ςιδθροπυρινα, τουσ 

μόνιμουσ μαγνιτεσ και δφο τυλίγματα που φζρουν 200 ςπείρεσ ζκαςτο. Θ τροφοδότθςθ 

του κυκλϊματοσ εφαρμόηεται ςτο ζνα από τα δφο τυλίγματα και παρζχεται από εξωτερικι 

πθγι διζγερςθσ, που ςτθν ουςία πρόκειται για πθγι ςτακερισ τάςθσ. Στο δεφτερο τφλιγμα 

πραγματοποιείται θ μζτρθςθ τθσ επαγόμενθσ τάςθσ, με βάςθ το νόμο του Faraday. Το 

μαγνθτικό κφκλωμα τθσ διάταξθσ μετριςεων παρουςιάηεται παρακάτω, ςτο ςχιμα 3.36: 
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χιμα 3.36. Μαγνθτικό κφκλωμα τθσ πειραματικισ διάταξθσ μζτρθςθσ των απωλειϊν ςτουσ 

μόνιμουσ μαγνιτεσ. 

3.7.1 Χρονομεταβλθτά προβλιματα 

 Με αναφορά τθν ανάλυςθ του κεφαλαίου 2 ςχετικά με τθν ζκφραςθ των 

μαγνθτοςτατικϊν προβλθμάτων, επεκτείνεται θ ανάλυςθ με πεπεραςμζνα ςτοιχεία ςε 

προβλιματα όπου το πεδίο μεταβάλλεται ςτο χρόνο, που πρακτικά ςθμαίνει ότι τα 

ρεφματα διζγερςθσ είναι ςυναρτιςεισ του χρόνου [3.19]. Θ ςχζςθ μεταξφ ζνταςθσ του 

θλεκτρικοφ πεδίου και πυκνότθτασ ρεφματοσ είναι: 

 J E  (3.134) 

 

και ςυνδζεται με τθ μαγνθτικι επαγωγι ωσ εξισ: 

 

 
B

E
t


  


 (3.135) 

 

Χρθςιμοποιϊντασ τθν ζκφραςθ του μαγνθτικοφ διανυςματικοφ δυναμικοφ ζχουμε: 
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E
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 (3.136) 

Με ολοκλιρωςθ τθσ ςχζςθσ προκφπτει: 

 

 
A

E V
t


  


 (3.137) 

 

όπου V είναι το βακμωτό θλεκτρικό δυναμικό. Και άρα θ πυκνότθτα ρεφματοσ προκφπτει: 
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J V
t

 


   


 (3.138) 
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Κατϋ αντιςτοιχία με το μαγνθτοςτατικό πρόβλθμα ζχουμε: 
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A
A V J

B t
 



  
       

 
 (3.139) 

 

όπου ο όροσ  Js αναφζρεται ςτθν πθγι ρεφματοσ.   
 Στθν περίπτωςθ που το μαγνθτικό πεδίο ταλαντϊνεται με μία ςτακερι ςυχνότθτα, 

δθλαδι όταν ζχουμε κεωριςει μόνιμθ θμιτονοειδι κατάςταςθ, χρθςιμοποιϊντασ 

μεταςχθματιςμό Fourier για τθν εξίςωςθ του διανυςματικοφ δυναμικοφ Α, προκφπτει θ 

παρακάτω ςχζςθ:  
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SA j A V J
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  (3.139) 

 
 Θ παραπάνω είναι θ εξίςωςθ που διζπει τα αρμονικά χρονομεταβλθτά 

προβλιματα. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ το πρόβλθμα υπολογιςμοφ των απωλειϊν 

δινορρευμάτων ανάγεται ςτθν επίλυςθ μιασ επαλλθλίασ αρμονικϊν προβλθμάτων, για 

κάκε αρμονικι του ρεφματοσ ειςόδου. Θ μοναδικι ςτενωπόσ τθσ μεκόδου είναι θ αδυναμία 

ςυνυπολογιςμοφ τθσ επίδραςθσ του πεδίου του μόνιμου μαγνιτθ και ςυνεπϊσ θ κεϊρθςθ 

μόνο πεδίου τυμπάνου, αντίςτοιχα και με τα προαναφερκζντα αναλυτικά μοντζλα. Αυτό 

προκφπτει ωσ αναγκαιότθτα κακϊσ θ μόνιμθ θμιτονοειδισ φφςθ του προβλιματοσ δε 

μπορεί να μοντελοποιιςει μια ςτακερι ςτο χρόνο διζγερςθ, παρά μόνο θμιτονοειδϊσ 

μεταβαλλόμενεσ ποςότθτεσ. Κατά ςυνζπεια θ κεϊρθςθ αρμονικοφ προβλιματοσ οδθγεί 

ςτθ μοντελοποίθςθ των μόνιμων μαγνθτϊν ωσ υλικά χωρίσ πεδίο διζγερςθσ που 

χαρακτθρίηονται μόνο από τισ τιμζσ τθσ μαγνθτικισ διαπερατότθτασ και τθσ θλεκτρικισ 

αγωγιμότθτασ τουσ. 

 Για τισ παρακάτω αναλφςεισ υπολογίηονται οι απϊλειεσ δινορρευμάτων ςτουσ 

μαγνιτεσ για ςυχνότθτεσ f=50÷750 Hz. Θ επιλογι των ςυχνοτιτων πραγματοποιικθκε με 

βάςθ τισ πειραματικά εφικτζσ, που κακορίηονται από τθ γεννιτρια τάςθσ. Θ τιμι του 

ρεφματοσ διζγερςθσ επιλζχκθκε ίςθ με 2.2 Α rms οφτωσ ϊςτε το μαγνθτικό κφκλωμα να 

λειτουργεί οριακά ςτθ γραμμικι περιοχι. 

3.7.2 Αρμονικι διςδιάςτατθ ανάλυςθ 

 Σε μια πρϊτθ προςζγγιςθ χρθςιμοποιικθκε αρμονικι ανάλυςθ με τθν τεχνικι των 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων, μζςω ενόσ παραμετρικοφ μοντζλου του μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ 

και λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ παρατθριςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. Θ γεωμετρία 

του μοντζλου, θ προκφπτουςα πλεγματοποίθςθ και θ κατανομι του μαγνθτικοφ πεδίου 

που προκφπτει για ςυχνότθτα 50 Hz, ρεφμα διζγερςθσ 2.2 Α και ολόςωμο μαγνιτθ 

παρατίκενται παρακάτω, ςτο ςχιμα 3.37. Στο ςχιμα 3.38 φαίνονται τα αποτελζςματα των 

προςομοιϊςεων. Συγκεκριμζνα παρουςιάηονται οι ςυνολικζσ απϊλειεσ δινορρευμάτων για 

ζνα και δφο τμιματα μαγνιτθ αντίςτοιχα. 
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(α) (β) (γ) 

χιμα 3.37. Διςδιάςτατο αρμονικό μοντζλο: (α) γεωμετρία, (β) πλεγματοποίθςθ και (γ) κατανομι 

πυκνότθτασ μαγνθτικοφ πεδίου. 
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χιμα 3.38. Απϊλειεσ μόνιμου μαγνιτθ ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ για ολόςωμο και 

τμθματοποιθμζνο μαγνιτθ, όπωσ προκφπτουν από το διςδιάςτατο αρμονικό μοντζλο. 

 
 Ραρατθροφμε ότι για τμθματοποιθμζνο μαγνιτθ οι τιμζσ των απωλειϊν 

δινορρευμάτων εμφανίηονται ελαφρϊσ χαμθλότερεσ. Θ διαφορά είναι πολφ μικρι κακϊσ οι 

ςχετικζσ διαςτάςεισ του μαγνιτθ είναι τζτοιεσ που δεν ζχει μεγάλθ επίδραςθ θ 

τμθματοποίθςθ του. Και για τισ δφο περιπτϊςεισ θ καμπφλθ των απωλειϊν είναι 

τετραγωνικι ςυνάρτθςθ τθσ ςυχνότθτασ όπωσ ιταν αναμενόμενο. 

3.7.3 Ανάλυςθ με διςδιάςτατθ τεχνικι βιμα προσ βιμα 

 Σε επόμενο βιμα χρθςιμοποιείται ανάλυςθ με πεπεραςμζνα ςτοιχεία 

χρθςιμοποιϊντασ τεχνικι βιμα προσ βιμα για τθ κεϊρθςθ των χρονικϊν μεταβολϊν [3.20]. 

Θ γεωμετρία του μοντζλου, θ προκφπτουςα πλεγματοποίθςθ και θ κατανομι του 

μαγνθτικοφ πεδίου που προκφπτει για ςυχνότθτα 50 Hz, ρεφμα διζγερςθσ πλάτουσ 2.2 Α και 
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ολόςωμο μαγνιτθ παρατίκενται παρακάτω, ςτο ςχιμα 3.39. Στο ςχιμα 3.40 φαίνονται τα 

αποτελζςματα των προςομοιϊςεων. Συγκεκριμζνα παρουςιάηονται οι ςυνολικζσ απϊλειεσ 

δινορρευμάτων για ζνα και δφο τμιματα μαγνιτθ αντίςτοιχα. 

 

   

 

(α) (β) (γ) 

χιμα 3.39. Διςδιάςτατο μοντζλο με ανάλυςθ βιμα προσ βιμα ςτο χρόνο: (α) γεωμετρία, (β) 

πλεγματοποίθςθ και (γ) κατανομι πυκνότθτασ μαγνθτικοφ πεδίου. 
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χιμα 3.40. Απϊλειεσ μόνιμου μαγνιτθ ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ για ολόςωμο και 

τμθματοποιθμζνο μαγνιτθ, όπωσ προκφπτουν από το διςδιάςτατο μοντζλο με ανάλυςθ βιμα 

προσ βιμα ςτο χρόνο. 

  

 Ραρατθροφμε ότι για τμθματοποιθμζνο μαγνιτθ οι τιμζσ των απωλειϊν 

δινορρευμάτων εμφανίηονται ελαφρϊσ χαμθλότερεσ. Και για τισ δφο περιπτϊςεισ θ 

καμπφλθ των απωλειϊν είναι πάλι τετραγωνικι ςυνάρτθςθ τθσ ςυχνότθτασ. Οι τιμζσ των 

απωλειϊν εμφανίηονται ελαφρϊσ χαμθλότερεσ ςε ςχζςθ με αυτζσ που υπολογίςτθκαν από 
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το αρμονικό μοντζλο ενϊ φαίνεται και λίγο πιο ζντονα θ διαφοροποίθςθ λόγω τθσ 

τμθματοποίθςθσ. 

3.8 Πειραματικι επιβεβαίωςθ 

 Κατά τθ διαδικαςία των μετριςεων χρθςιμοποιικθκαν δοκίμια μόνιμων μαγνθτϊν 

NdFeB δφο διαφορετικϊν διαςτάςεων ϊςτε να μελετθκεί και θ επίδραςθ τθσ  

τμθματοποίθςθσ του μαγνιτθ ςτθ μεταβολι των απωλειϊν δινορρευμάτων [3.21]. 

Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 3.41 φαίνονται τα εν λόγω δοκίμια. Το πρϊτο ζχει διαςτάςεισ 

10x10x10 mm και τα άλλα 5x10x10 mm. Στα ςχιματα 3.42 και 3.43 φαίνονται αντίςτοιχα τα 

επιμζρουσ τμιματα τθσ διάταξθσ, δθλαδι τα πθνία και το μαγνθτικό κφκλωμα, και θ 

ςυνολικι διάταξθ από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. 

 

  

(α) (β) 

χιμα 3.41. Γεωμετρία δοκιμίων μόνιμου μαγνιτθ: (α) ολόςωμοσ μαγνιτθσ και  (β) μαγνιτθσ με 

μία τμθματοποίθςθ. 

 

   

(α) (β) (γ) 

χιμα 3.42. υνιςτϊςεσ πειραματικισ διάταξθσ (α), (β) καταςκευαςμζνο πθνίο και (γ) μαγνθτικό 

κφκλωμα. 
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(α) (β) 

 

(γ) 

χιμα 3.43. υνολικι πειραματικι διάταξθ από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. 

 

 Για τθν εξαγωγι τθσ καμπφλθσ κορεςμοφ του ςιδθροπυρινα τροφοδοτοφμε τθ 

διάταξθ χωρίσ τουσ μαγνιτεσ, με μθδενικό διάκενο, μζςω ενόσ αυτομεταςχθματιςτι, ο 

οποίοσ παρζχει θμιτονικι τροφοδοςία, με ςτακερι ςυχνότθτα 50 Hz και τιμι ρεφματοσ 

Irms=0.1÷0.965 A. Σε κάκε περίπτωςθ λαμβάνουμε μετριςεισ για τθν τιμι τθσ επαγόμενθσ 

τάςθσ ςτο δεφτερο τφλιγμα, του ρεφματοσ ειςόδου και τθσ τάςθσ ειςόδου, οι οποίεσ μασ 

δίνουν ςτοιχεία για το γόνατο κορεςμοφ τθσ χαρακτθριςτικισ καμπφλθσ τθσ λαμαρίνασ.   

 Κατά τον υπολογιςμό των ςθμείων τθσ καμπφλθσ  χρθςιμοποιοφνται οι νόμοι  του 

Ampere και του Faraday και αξιοποιοφνται οι μετριςεισ ςτο μαγνθτικό κφκλωμα χωρίσ 

μαγνιτεσ [3.22]. Για τιμι ρεφματοσ Irms=0.15 Α, θ επαγόμενθ ςτο τφλιγμα τάςθ είναι Vrms=23 

V.  Για το ςυγκεκριμζνο ηεφγοσ τιμϊν παρατθρείται για πρϊτθ φορά παραμόρφωςθ ςτθν 

κυματομορφι του ρεφματοσ διζγερςθσ οπότε κεωροφμε ότι είμαςτε οριακά ςτο ςθμείο 

κορεςμοφ του πυρινα.  Υπολογίηεται επίςθσ προςεγγιςτικά το μζςο μικοσ τθσ διαδρομισ 

τθσ μαγνθτικισ ροισ και προκφπτει lmean=0.1625 m ενϊ θ διατομι του πυρινα ζχει 

επιφάνεια S=4.16×10-4 m2. Επομζνωσ από το νόμο του Ampere προκφπτει θ ζνταςθ του 

μαγνθτικοφ πεδίου ίςθ με  Η=261 Α/m και από το νόμο του Faraday προκφπτει θ μαγνθτικι 

επαγωγι ίςθ με Β=1.24 Τ. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίηονται και οι υπόλοιπεσ τιμζσ τθσ 

ζνταςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου και οι αντίςτοιχεσ τιμζσ τθσ μαγνθτικισ επαγωγισ. 

Επομζνωσ μια προςζγγιςθ τθσ ακριβοφσ καμπφλθσ μαγνιτιςθσ του πυρινα είναι θ εξισ: 
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Β
 (

Τ)

Θ (Α/m)
 

χιμα 3.44. Χαρακτθριςτικι καμπφλθ B-H ςιδθρομαγνθτικοφ πυρινα. 

 

 Ραρατθροφμε λοιπόν ότι το γόνατο κορεςμοφ τθσ καμπφλθσ βρίςκεται κοντά ςτθ 

τιμι κορεςμοφ, που υπολογίςτθκε αρικμθτικά  Β =1.24 Τ  κατά τθ μζτρθςθ όπου υπιρχε 

παραμόρφωςθ ςτθ κυματομορφι του ρεφματοσ ειςόδου. Επίςθσ, με χριςθ πολφμετρου 

μετρικθκε θ αντίςταςθ του τυλίγματοσ και προζκυψε ίςθ με 1.3 Ω. Υπολογίηονται, λοιπόν 

οι απϊλειεσ χαλκοφ ίςεσ με  Ι2×R=2.925 W.  

 Στθ ςυνζχεια το μαγνθτικό κφκλωμα διεγείρεται με θμιτονοειδζσ ρεφμα 2.2 A rms 

ϊςτε να ζχουμε λειτουργία ςτθ γραμμικι περιοχι, για ςυχνότθτεσ f=50÷750 Hz, και 

μετρϊνται οι ςυνολικζσ απϊλειεσ για τισ περιπτϊςεισ μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ με ολόςωμο 

και τμθματοποιθμζνο μαγνιτθ αλλά και χωρίσ μαγνιτθ με διάκενο ίςο με το πάχοσ του 

ολόςωμου μαγνιτθ. Ζπειτα υπολογίηονται με αφαίρεςθ οι απϊλειεσ δινορρευμάτων ςτουσ 

μαγνιτεσ. Ραρακάτω, ςτα ςχιματα 3.45 με 3.47 παρουςιάηονται οι κυματομορφζσ τάςθσ 

και ρεφματοσ ειςόδου για τζςςερισ τιμζσ ςυχνότθτασ και για τισ τρεισ προαναφερκείςεσ 

καταςτάςεισ λειτουργίασ.  Για τθν περίπτωςθ τθσ λειτουργίασ χωρίσ μαγνιτθ ςτα ςχιματα 

φαίνεται και θ επαγόμενθ ΘΕΔ ςτο δεφτερο τφλιγμα. Στα ςχιματα 3.48 και 3.49 

παρουςιάηονται οι μετρθμζνεσ τιμζσ των ςυνολικϊν απωλειϊν και των απωλειϊν 

δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ για τισ προαναφερκείςεσ καταςτάςεισ 

λειτουργίασ. 
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χιμα 3.45. Κυματομορφζσ τάςθσ και ρεφματοσ ειςόδου και επαγόμενθσ ΗΕΔ για μαγνθτικό 

κφκλωμα χωρίσ μαγνιτθ και ςυχνότθτα (α) 50 Hz, (β) 300 Hz, (γ) 550 Hz και (δ) 750 Hz. 
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χιμα 3.46. Κυματομορφζσ τάςθσ και ρεφματοσ ειςόδου για μαγνθτικό κφκλωμα με 1 μαγνιτθ και 

ςυχνότθτα (α) 50 Hz, (β) 300 Hz, (γ) 550 Hz και (δ) 750 Hz. 
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χιμα 3.47. Κυματομορφζσ τάςθσ και ρεφματοσ ειςόδου για μαγνθτικό κφκλωμα με 2 μαγνιτεσ 

και ςυχνότθτα (α) 50 Hz, (β) 300 Hz, (γ) 550 Hz και (δ) 750 Hz. 
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χιμα 3.48. υνολικζσ απϊλειεσ μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ όπωσ προζκυψαν από τισ τρεισ 

προαναφερκείςεσ ςειρζσ μετριςεων. 
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χιμα 3.49. Μετρθμζνεσ απϊλειεσ δινορρευμάτων για ολόςωμο και τμθματοποιθμζνο μαγνιτθ. 

 

 Ραρακάτω, ςτα ςχιματα 3.50 και 3.51 παρουςιάηονται ςε κοινό διάγραμμα οι 

προςομοιωμζνεσ και οι μετρθμζνεσ τιμζσ των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ 

μαγνιτεσ για ολόςωμο και τμθματοποιθμζνο μαγνιτθ. 
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χιμα 3.50. φγκριςθ αποτελεςμάτων προςομοίωςθσ και μζτρθςθσ για ολόςωμο μαγνιτθ. 
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χιμα 3.51. φγκριςθ αποτελεςμάτων προςομοίωςθσ και μζτρθςθσ για τμθματοποιθμζνο 

μαγνιτθ. 

 

 Ραρατθροφμε ότι, ςε ότι αφορά ςτισ μετριςεισ, οι τιμζσ των απωλειϊν 

δινορρευμάτων εμφανίηονται υψθλότερεσ, ιδιαίτερα για χαμθλζσ ςυχνότθτεσ λειτουργίασ 

ςε ςχζςθ με τισ προςομοιωμζνεσ. Σε ότι αφορά ςτθν τμθματοποίθςθ του μαγνιτθ, φαίνεται 

ότι οι απϊλειεσ προκφπτουν ελαφρϊσ χαμθλότερεσ αλλά θ διαφορά είναι μεγαλφτερθ από 

αυτι που υπολογίςτθκε από τα μοντζλα πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Αυτό οφείλεται ςτθν 

αδυναμία διατιρθςθσ τελείωσ ςτακερισ τιμισ ρεφματοσ ειςόδου κατά τθ διαδικαςία tvn 

μετριςεων. Για τισ τρεισ περιπτϊςεισ μετριςεων, θ καμπφλθ των απωλειϊν μπορεί να 

προςεγγιςτεί με πολυϊνυμο δευτζρου βακμοφ ωσ προσ τθ ςυχνότθτα. 

3.9 Μελζτθ κερμικισ ςυμπεριφοράσ μόνιμων μαγνθτϊν 

 Θ κερμικι μοντελοποίθςθ των υλικϊν μόνιμου μαγνιτθ ςυγκεντρϊνει 

επιςτθμονικό ενδιαφζρον λόγω τθσ ανάπτυξθσ υλικϊν με μόνιμθ μαγνιτιςθ πάνω από 1.5Τ 

και κερμικι ςτακερότθτα που επιτρζπει τθν εφαρμογι τουσ ςε κινθτιρεσ θλεκτρικϊν 

οχθμάτων. Θ μθ γραμμικι και εξαρτϊμενθ από τθ κερμοκραςία ςυμπεριφορά των 

μαγνθτικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν αποτελεί τθ βαςικι πρόκλθςθ. 

 Οι τεχνολογίεσ υλικϊν μόνιμου μαγνιτθ, που βρίςκουν ςιμερα εφαρμογι ςτουσ 

θλεκτρικοφσ κινθτιρεσ, είναι οι τεχνολογίεσ καταςκευισ με βάςθ κράματα Σαμαρίου 

(SmCo) και Νεοδυμίου (NdFeB). Θ επιλογι μεταξφ των δφο τεχνολογιϊν αποτελεί 

ςυνάρτθςθ τθσ εφαρμογισ. Ραρότι θ πυκνότθτα ενζργειασ των κραμάτων Νεοδυμίου είναι 

ανϊτερθ αυτισ των κραμάτων Σαμαρίου ςε κερμοκραςία δωματίου, το Σαμάριο 

παρουςιάηει βελτιωμζνθ κερμικι ςυμπεριφορά, κακϊσ διατθρεί τθ μαγνιτιςθ του ςε 

υψθλζσ κερμοκραςίεσ. 

 Για τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των υλικϊν μόνιμου μαγνιτθ ςε μεγάλο εφροσ 

κερμοκραςιϊν λειτουργίασ αναπτφχκθκαν δφο μεκοδολογίεσ μοντελοποίθςθσ βάςει 
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πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Οι μεκοδολογίεσ αυτζσ εφαρμόςτθκαν για τθν αξιολόγθςθ 

κραμάτων Σαμαρίου και Νεοδυμίου και θ ακρίβεια τθσ μοντελοποίθςθσ επαλθκεφτθκε 

μζςω πειραματικϊν μετριςεων. Συγκεκριμζνα, υπολογίςτθκε θ δφναμθ μαγνθτϊν SmCo 

και NdFeB για διάφορεσ κερμοκραςίεσ λειτουργίασ και τα αποτελζςματα επιβεβαιϊκθκαν 

πειραματικά με χριςθ κατάλλθλου μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ [3.23].  

 Σε ζνα πρϊτο βιμα αναπτφχκθκε ζνα διςδιάςτατο μαγνθτοςτατικό μοντζλο 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Θ επίλυςθ του προβλιματοσ βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ μζςω του 

μαγνθτικοφ διανυςματικοφ δυναμικοφ. Θ γεωμετρία τθσ διάταξθσ και τα αποτελζςματα των 

προςομοιϊςεων παρατίκενται ςτο ςχιμα 3.52.    

 

  

(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

χιμα 3.52.Αποτελζςματα του διςδιάςτατου μοντζλου: (α) γεωμετρία μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ, 

(β) πλεγματοποίθςθ και (γ), (δ) μαγνθτικό πεδίο για δφο διαφορετικά μικθ διακζνου. 

 

 Σε ζνα δεφτερο βιμα αναπτφςςεται ζνα τριςδιάςτατο μοντζλο πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων με βάςθ το βακμωτό μαγνθτικό δυναμικό. Θ γεωμετρία τθσ διάταξθσ και τα 

αποτελζςματα των προςομοιϊςεων παρατίκενται ςτο ςχιμα 3.53.    
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(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

χιμα 3.53. Αποτελζςματα του τριςδιάςτατου μοντζλου: (α) γεωμετρία μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ, 

(β) πλεγματοποίθςθ και (γ), (δ) κατανομι μαγνθτικοφ πεδίου. 

 

 Για τθν επιβεβαίωςθ των προςομοιωμζνων μαγνθτικϊν δυνάμεων αναπτφςςεται 

πειραματικι διάταξθ για τθ μζτρθςθ των δυνάμεων αποκόλλθςθσ των μαγνθτϊν. Τόςο ςτισ 

προςομοιϊςεισ όςο και ςτο πείραμα χρθςιμοποιείται κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο μαγνθτικό 

κφκλωμα που αποτελείται από ζνα ςτακερό και ζνα κινοφμενο μζροσ, ζμβολο, ςτθ βάςθ 

του οποίου τοποκετείται το δοκίμιο. Στο ζμβολο κάκε ςτιγμι αςκείται ςτακερι δφναμθ 

αποκόλλθςθσ, θ οποία καταγράφεται μζςω θλεκτρονικοφ δυναμόμετρου. Θ δφναμθ αυτι 

αυξάνεται ςταδιακά μζχρι τθ ςτιγμι που ο μαγνιτθσ αποκολλάται από το ςτακερό μζροσ 

του μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ. Θ ζνδειξθ του δυναμόμετρου τθ ςτιγμι εκείνθ μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για τον υπολογιςμό τθσ ςυνζχουςασ δφναμθσ του μόνιμου μαγνιτθ, και ςε 

κάκε περίπτωςθ ςυγκρίνεται με τθν αντίςτοιχθ προςομοιωμζνθ. 

 Για τθν αξιολόγθςθ και επιβεβαίωςθ του βακμοφ υποβάκμιςθσ των μαγνθτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ, θ διάταξθ τοποκετείται ςτο εςωτερικοφ 
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κλιματικοφ καλάμου, του οποίου θ κερμοκραςία μεταβάλλεται από τουσ 26 oC μζχρι και 

τουσ 200 οC, όπου και λαμβάνονται μετριςεισ. Στον κλιματικό κάλαμο τοποκετοφνται 

πολλαπλζσ αντιςτάςεισ για τθν επίτευξθ ομοιόμορφθσ κερμοκραςιακισ κατανομισ, θ οποία 

ελζγχεται με χριςθ ανάδραςθσ κερμοκραςίασ ςε πραγματικό χρόνο. Θ κερμοκραςία 

μετράται με χριςθ αιςκθτιρα, ο οποίοσ τοποκετείται δίπλα ςτο δοκίμιο.  

 Οι δυνάμεισ που αναπτφχκθκαν για διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ και διάκενα ςτον 

αιςκθτιρα τθσ διάταξθσ καταγράφθκαν ςτθν περίπτωςθ δφο τφπων υλικϊν μόνιμου 

μαγνιτθ. Συγκεκριμζνα, δοκιμάςτθκαν ζνασ μαγνιτθσ NdFeB (Neomax 34-EH) και ζνασ 

SmCo (Hicorex 2-17 Series). Για το ςκοπό αυτό χρθςιμοποιικθκαν δείγματα τετραγωνικισ 

διατομισ, πάχουσ 2mm. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 3.54 φαίνονται τα δοκίμια μόνιμων 

μαγνθτϊν και  οι αντίςτοιχεσ καμπφλεσ μαγνιτιςθσ όπωσ δίνονται από τον καταςκευαςτι: 

 

  
  

  
  

  

(α) (β) 

χιμα 3.54. Δοκίμια μόνιμων μαγνθτϊν και καμπφλθ μαγνιτιςθσ καταςκευαςτι: (α) τφπου NdFeB 

και (β) τφπου SmCo. 
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 Στουσ πίνακεσ 3.4 και 3.5 παρατίκενται τα κυριότερα λειτουργικά χαρακτθριςτικά 

των δφο διαφορετικϊν τφπων μαγνιτθ. 

Πίνακασ 3.4. Χαρακτθριςτικά δοκιμίου μόνιμου μαγνιτθ τφπου NdFeB. 

Type NMX-33UH 

Br (mT) 1130 -1170 

Hcb (kA/m) 852 

Hcj (kA/m) 1990 

(BH)max (kJ/cm^3) 247-271 

Block dimensions (mm) 10x10x2 

Coating NO 

Magnetized through 2mm 

 

Πίνακασ 3.5. Χαρακτθριςτικά δοκιμίου μόνιμου μαγνιτθ τφπου SmCo. 

Type Sintered S28G 

Br (mT) 1100 

Hcb (kA/m) 820 

Hcj (kA/m) 2070 

(BH)max (kJ/cm^3) 220 

Block dimensions (mm) 10x10x2 

Coating NO 

Magnetized through 2mm 

 

 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 3.55, παρουςιάηεται θ ςυνολικι πειραματικι διάταξθ 

μζτρθςθσ τθσ κερμικισ ςτιβαρότθτασ των μόνιμων μαγνθτϊν και τα κφρια μζρθ τθσ, ιτοι, ο 

κλιματικόσ κάλαμοσ και οι μονάδεσ τροφοδοςίασ και ελζγχου: 

 

  

(α) (β) 

χιμα 3.55.  Πειραματικι διάταξθ μζτρθςθσ κερμικισ ςτιβαρότθτασ μόνιμων μαγνθτϊν: (α) 

υνολικι διάταξθ και (β) μονάδεσ τροφοδοςίασ και ελζγχου κερμοκραςίασ. 

  

 Στο ςχιμα 3.56, παρουςιάηεται ςε μεγαλφτερθ λεπτομζρεια ο κλιματικόσ κάλαμοσ 

και το μαγνθτικό κφκλωμα με το κινθτό μζροσ: 
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(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

χιμα 3.56. Πειραματικι διάταξθ μζτρθςθσ κερμικισ ςτιβαρότθτασ μόνιμων μαγνθτϊν: (α), (β) 

Ειδικόσ κερμικά μονωμζνοσ κλιματικόσ κάλαμοσ και (γ), (δ) μαγνθτικό κφκλωμα μετριςεων. 

 

 Στο ςχιμα 3.57 φαίνονται τα αποτελζςματα προςομοίωςθσ που αφοροφν ςτθ 

μείωςθ τθσ δφναμθσ του μαγνιτθ ςυναρτιςει του μικουσ του διακζνου για διάφορεσ 

κερμοκραςίεσ για τα δφο υπό μελζτθ δοκίμια μόνιμων μαγνθτϊν:  

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
20

25

30

35

40

45

Distance (mm)

M
a
g
n
e
ti
c
 F

o
rc

e
 (

N
)

Magnetic force of SmCo magnets as a function of airgap
length for different operating temperatures

 

 

T = 26

T = 50

T = 100

T = 125

T = 150

T = 175

T = 200

Απόςταςθ (mm)

Δ
φ

να
μ

θ
 (

Ν
)

 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
15

20

25

30

35

40

45

50

Distance (mm)

M
a
g
n
e
ti
c
 F

o
rc

e
 (

N
)

Magnetic force of NdFeB magnets as a function of airgap
length for different operating temperatures

 

 

T = 26

T = 50

T = 100

T = 125

T = 150

T = 175

T = 200

Απόςταςθ (mm)

Δ
φ

να
μ

θ
 (

Ν
)

 

(α) (β) 

χιμα 3.57. Προςομοιωμζνθ δφναμθ του μόνιμου μαγνιτθ ςυναρτιςει του μικουσ του διακζνου 

για διάφορεσ κερμοκραςίεσ για μόνιμο μαγνιτθ τφπου (α) SmCo και (β) NdFeB. 
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 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 3.58, ςυγκρίνονται τα αποτελζςματα προςομοίωςθσ, που 

ελιφκθςαν με χριςθ του διςδιάςτατου μοντζλου πεπεραςμζνων ςτοιχείων, με χριςθ 

διανυςματικοφ δυναμικοφ, με τισ αντίςτοιχεσ πειραματικζσ ενδείξεισ του δυναμόμετρου, 

για διαφορετικά διάκενα του μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ ςε κερμοκραςίεσ 26 οC και 175 οC. 
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(β) 

χιμα 3.58. φγκριςθ αποτελεςμάτων προςομοίωςθσ (διςδιάςτατο μοντζλο) με πειραματικζσ 

μετριςεισ για μόνιμο μαγνιτθ τφπου (α) SmCo και (β) NdFeB. 

 

  Ππωσ προζκυψε μζςω των προςομοιϊςεων και επιβεβαιϊκθκε πειραματικά, οι 

μαγνιτεσ NdFeB (Neomax 34-EH) ζχουν επιτφχει μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ 200 οC, 

θ οποία είναι επαρκισ για τθν πλειοψθφία των εφαρμογϊν τθσ θλεκτρικισ κίνθςθσ, με 
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εξαίρεςθ εφαρμογζσ υψθλισ και πολφ υψθλισ κερμοκραςίασ λειτουργίασ (~300 οC). 

Ωςτόςο, οι μαγνιτεσ SmCo (Hicorex 2-17 Series) είναι πιο αποδοτικοί από τουσ Neomax ςε 

κερμοκραςίεσ άνω των 150 οC και για διάκενα των 0.5mm, που χρθςιμοποιοφνται ςε 

εφαρμογζσ πολφ υψθλισ επίδοςθσ. 
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Κεφάλαιο 4.  Αρχζσ πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ και 

ανάπτυξθ  εξελικτικϊν αλγορίκμων  

 

4.1 Ειςαγωγι 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται το υπόβακρο τθσ κεωρίασ βελτιςτοποίθςθσ. 

Ειδικότερα, δίνονται οι απαραίτθτοι οριςμοί, ειςάγονται οι κεμελιϊδεισ ζννοιεσ που 

αφοροφν ςτθν αναηιτθςθ ακρότατων και διατυπϊνεται θ γενικευμζνθ μορφι του 

προβλιματοσ ωσ πολυκριτθριακοφ και εξθγοφνται οι ιδιαιτερότθτεσ του. Ραράλλθλα, 

πραγματοποιείται ςυνοπτικι βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ των μεκόδων αναηιτθςθσ 

ακρότατων μθ γραμμικϊν ςυναρτιςεων. Αναλφονται οι απαιτιςεισ μιασ ςυςτθματικισ 

διαδικαςίασ αναηιτθςθσ και περιγράφονται οι ςφγχρονεσ υβριδικζσ προςεγγίςεισ για τον 

εντοπιςμό του ολικοφ βζλτιςτου, με κφριο άξονα τουσ εξελικτικοφσ αλγορίκμουσ. 

 Ραράλλθλα, γίνεται μια ολοκλθρωμζνθ βιβλιογραφικι ζρευνα των τεχνικϊν 

πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ. Αρχικά, γίνεται αναφορά ςτισ κλαςικζσ προςεγγίςεισ, οι 

οποίεσ επιδιϊκουν τον μεταςχθματιςμό του διανυςματικοφ προβλιματοσ ςε βακμωτό, 

αποςκοπϊντασ ςτον εντοπιςμό μιασ εκ των προτζρων διαμορφωμζνθσ ςυμβιβαςτικισ 

λφςθσ του προβλιματοσ. Ακολουκεί μια κριτικι παρουςίαςθ των ςφγχρονων ςχθμάτων, 

που με υπόβακρο τουσ εξελικτικοφσ αλγορίκμουσ επιδιϊκουν τθν ταυτόχρονθ παραγωγι 

αντιπροςωπευτικϊν ανταγωνιςμϊν των επιμζρουσ κριτθρίων. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται 

ςτθ μζκοδο τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ και του Εξελικτικοφ Αλγορίκμου Pareto Λςχφοσ, οι 

οποίοι αποτζλεςαν και τθ βάςθ των μεκοδολογιϊν που αναπτφχκθκαν ςτα πλαίςια τθσ 

διατριβισ. 

 Τζλοσ, περιγράφονται αναλυτικά τα δφο αλγορικμικά ςχιματα που αναπτφχκθκαν 

ςτα πλαίςια τθσ διατριβισ. Αρχικά, εξθγείται θ μζκοδοσ τθσ πολυκριτθριακισ Διαφορικισ 

Εξζλιξθσ και ζπειτα ο Εξελικτικόσ Αλγόρικμοσ Pareto Λςχφοσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ. Θ 

ευρωςτία των μεκόδων αποδεικνφεται μζςω τθσ εφαρμογισ τουσ ςε κλαςικά 

πολυκριτθριακά προβλιματα με ςυναρτιςεισ δοκιμισ, τα αποτελζςματα των οποίων 

παρατίκενται ςτο τζλοσ του κεφαλαίου.   

4.2 Θεμελιϊδεισ ζννοιεσ βελτιςτοποίθςθσ 

4.2.1 Η ζννοια του ςυςτιματοσ  

 Θ ζννοια του ςυςτιματοσ (system) είναι κεμελιϊδθσ για τθν διατφπωςθ του 

οριςμοφ τθσ βελτιςτοποίθςθσ ςε πραγματικά προβλιματα, τα οποία καλείται να 

αντιμετωπίςει ζνασ μθχανικόσ. Ο πλθρζςτεροσ από τουσ ςφγχρονουσ οριςμοφσ του 

ςυςτιματοσ είναι αυτόσ των Mays and Tung (1992): 

 

Ωσ ςφςτθμα νοείται ζνα ςφνολο ανεξάρτθτων μεταξφ τουσ ςτοιχείων που αλλθλεπιδροφν, το 

οποίο χαρακτθρίηεται από: (α) ζνα ςφνορο που κακορίηει αν ζνα ςτοιχείο ανικει ςτο 

ςφςτθμα ι ςτο περιβάλλον, (β) αλλθλεπιδράςεισ µε το περιβάλλον (είςοδοι-ζξοδοι), και (γ) 

ςχζςεισ μεταξφ των ςτοιχείων του και των ειςόδων-εξόδων [4.1].  
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 Από τον οριςμό προκφπτουν τρεισ ακόμα κεμελιϊδεισ ζννοιεσ, των οποίων οι 

οριςμοί δίνονται παρακάτω: 

 

 Είςοδοσ (input) ι φόρτιςθ (stress) ενόσ ςυςτιματοσ καλείται κάκε ςφνολο δράςεων 

που προζρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και επιφζρουν μεταβολζσ ςτθν 

κατάςταςθ του ςυςτιματοσ.  

 Ζξοδοσ (output) ι απόκριςθ (response) ενόσ ςυςτιματοσ καλείται κάκε αντίδραςθ 

που παράγεται από το ςφςτθμα και γίνεται αντιλθπτι από το περιβάλλον. 

 Μεταβλθτζσ κατάςταςθσ (state variables) καλοφνται οι εςωτερικζσ ιδιότθτεσ που 

περιγράφουν τo τρζχον κακεςτϊσ του ςυςτιματοσ και μεταβάλλονται ωσ ςυνζπεια 

των ειςόδων. 

 

 Στθν πράξθ, οι αναλφςεισ του μθχανικοφ δε γίνονται πάνω ςτα εξαιρετικά 

πολφπλοκα φυςικά ςυςτιματα, αλλά ςε ρεαλιςτικζσ απλοποιιςεισ αυτϊν, που 

περιγράφονται από μακθματικά μοντζλα. Τα μακθματικά μοντζλα ςυνιςτοφν και αυτά 

ςυςτιματα, απλοποιθμζνα μεν, ςε ςχζςθ με τα φυςικά ςυςτιματα που ερμθνεφουν, με 

επαρκι ακρίβεια όμωσ, δε. Συνεπϊσ και τα μακθματικά μοντζλα, ωσ ςυνζπεια των 

εφαρμοηόμενων ειςόδων, παράγουν εξόδουσ και μεταβάλλουν τθν κατάςταςι τουσ. 

4.2.2  Γενικόσ οριςμόσ τθσ βελτιςτοποίθςθσ  

 Θ επίλυςι ενόσ προβλιματοσ βαςίηεται ςε ζνα ςφνολο εναλλακτικϊν αποφάςεων 

(decisions) και αποτιμιςεων/αξιολογιςεων (evaluations) των επιπτϊςεων κάκε απόφαςθσ. 

Αν κάκε μια από τισ εναλλακτικζσ αποφάςεισ, που ικανοποιοφν τουσ περιοριςμοφσ του 

προβλιματοσ, δφναται να περιγραφεί από ζνα ςφνολο (x1, x2,… xn) και αν για κάκε τζτοια 

περιγραφι μπορεί να αντιςτοιχιςτεί ζνα πραγματικό μζτρο επίδοςθσ (performance 

measure), τότε ωσ βζλτιςτθ (optimal) κεωρείται θ απόφαςθ που μεγιςτοποιεί το μζτρο τθσ 

επίδοςθσ. Σφμφωνα µε τον οριςμό του Pierre(1984): 

 

Ζνα ςφςτθμα είναι βζλτιςτο ωσ προσ ζνα δεδομζνο μζτρο επίδοςθσ και ζνα δεδομζνο 

ςφνολο περιοριςμϊν, εφόςον λειτουργεί/αποδίδει τουλάχιςτον ίςα αν όχι καλφτερα από 

κάκε άλλο ςφςτθμα που ικανοποιεί τουσ ίδιουσ περιοριςμοφσ [4.2].  

4.2.3 Οριςμόσ ακρότατων 

 Μια πραγματικι ςυνάρτθςθ f(x) οριςμζνθ ςτο nD R  παρουςιάηει τοπικό 

ελάχιςτο (local minimum) ςτο ςθμείο *x D  όταν υπάρχει περιοχι 0D D  του x* τζτοια 

ϊςτε για κάκε 0x D  να ιςχφει: 

    *f x f x  (4.1) 

 

 Αντίςτοιχα ορίηεται και το τοπικό μζγιςτο (local maximum). Κάκε ςθμείο τοπικοφ 

ελαχίςτου ι τοπικοφ μεγίςτου καλείται τοπικό ακρότατο (local extreme), ενϊ όταν επιπλζον 

ιςχφει πωσ 0D D  χαρακτθρίηεται ωσ απόλυτο ι, ςυνθκζςτερα, ολικό (global) ακρότατο. 

Κατά ςυνζπεια, το ολικό ελάχιςτο (global minimum) μιασ ςυνάρτθςθσ, δεν είναι τίποτα 

άλλο παρά το μικρότερο από τα τοπικά τθσ ελάχιςτα που ανικουν ςτο πεδίο οριςμοφ τθσ, 
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και αντίςτοιχα το ολικό μζγιςτο (global maximum) είναι το μεγαλφτερο από τα τοπικά τθσ 

μζγιςτα *4.3],[4.4]. 
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χιμα 4.1.  Παράδειγμα ολικϊν και τοπικϊν ακρότατων. 

4.3 Βελτιςτοποίθςθ πραγματικϊν ςυναρτιςεων 

 Ζςτω P=f(x1, x2,… xn) το βακμωτό μζτρο επίδοςθσ ενόσ ςυςτιματοσ, όπου f(x1, x2,… 

xn)  είναι μια πραγματικι ςυνάρτθςθ οριςμζνθ ςτο πεδίο nD R και x=(x1, x2,… xn)T  το 

διάνυςμα ςτιλθ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν. Το μζτρο f καλείται ςτοχικι ςυνάρτθςθ 

(objective function), ενϊ οι ςυνιςτϊςεσ του x καλοφνται μεταβλθτζσ απόφαςθσ (decision 

variables) ι παράμετροι (parameters) του ςυςτιματοσ. Επίςθσ θ ςτοχικι ςυνάρτθςθ ςυχνά 

αναφζρεται ωσ, ςυνάρτθςθ κόςτουσ (cost function) ι αντικειμενικι ςυνάρτθςθ. Το πεδίο 

οριςμοφ τθσ ςυνάρτθςθσ καλείται εφικτι περιοχι (feasible region) ι εφικτόσ χϊροσ 

(feasible space) ι χϊροσ αναηιτθςθσ (search space), και ςυμβολίηεται µε D. Το πεδίο τιμϊν, 

ονομάηεται χϊροσ αποτίμθςθσ (evaluation space), ι αντικειμενικόσ χϊροσ και ςυμβολίηεται 

µε F. 

 Στα πλαίςια αυτισ τθσ εργαςίασ, κεωροφμε ότι το μζτρο επίδοςθσ είναι βακμωτό 

μζγεκοσ. Ωσ απόρροια αυτοφ, ςε κάκε διάνυςμα x αντιςτοιχεί μια πραγματικι τιμι P=f(x). Θ 

τιμι αυτι αντιπροςωπεφει ζνα κριτιριο του υπό μελζτθ ςυςτιματοσ, ωσ προσ τισ 

μεταβλθτζσ ειςόδου του. Το κριτιριο αυτό μπορεί να είναι ζνα πραγματικό, μετριςιμο 

μζγεκοσ, ι ζνασ ςυνδυαςμόσ πραγματικϊν μεγεκϊν. Με βάςθ τα παραπάνω, το πρόβλθμα 

βελτιςτοποίθςθσ διατυπϊνεται ωσ [4.3]: 

 

  min ,P f x x D   (4.2)

Αντί του τελεςτι ελαχιςτοποίθςθσ “min” κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ο δυικόσ του, 

δθλαδι ο τελεςτισ μεγιςτοποίθςθσ (maximization). Βζβαια, ςε κάκε περίπτωςθ μποροφμε 

να οδθγθκοφμε από τθν μία μορφι ςτθν άλλθ μζςω των κατάλλθλων μεταςχθματιςμϊν. Οι 

ςυνθκζςτεροι μεταςχθματιςμοί είναι: 

 

    f x f x   (4.3) 

ι 

    
1f x

f x
   (4.4) 
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 Στθν παροφςα εργαςία κα χρθςιμοποιιςουμε καταχρθςτικά μόνο τθν μορφι 

ελαχιςτοποίθςθσ. Συνεπϊσ, όποτε αναφερόμαςτε πλζον, ςε βελτιςτοποίθςθ κα 

ςυνεπάγεται το πρόβλθμα ελαχιςτοποίθςθσ. Τονίηεται επίςθσ, ότι ωσ ςτοχικι ςυνάρτθςθ 

δεν νοείται κατ’ ανάγκθ μια αναλυτικι ζκφραςθ. Τόςο γενικά, όςο και ειδικά ςτθν παροφςα 

εργαςία, μπορεί να ςυνιςτά μια πολφπλοκθ διαδικαςία που επιςτρζφει μια μοναδικι τιμι 

ςυναρτιςει των τιμϊν των μεταβλθτϊν ειςόδου. Εν προκειμζνω, θ ςτοχικι ςυνάρτθςθ 

αποτιμάται, μζςω τθσ ανάλυςθσ πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Ζπειτα από ζνα ςφνολο 

πολφπλοκων υπολογιςτικϊν διαδικαςιϊν, λαμβάνουμε τελικά το αποτζλεςμα τθσ 

διαδικαςίασ, που είναι ζνασ πραγματικόσ αρικμθτικόσ δείκτθσ, αποτίμθςθσ τθσ επίδοςθσ 

του ςυςτιματοσ ωσ προσ τισ αντίςτοιχεσ μεταβλθτζσ απόφαςθσ. 

4.4 Χϊροι αναηιτθςθσ και αποτίμθςθσ 

4.4.1 Βελτιςτοποίθςθ υπό ι άνευ περιοριςμϊν 

 Στθ γενικότερθ περίπτωςθ, όπου nD R , το πεδίο οριςμοφ, ι ιςοδφναμα ο χϊροσ 

αναηιτθςθσ, ταυτίηεται με τον n-διάςτατο ευκλείδειο χϊρο, και το πρόβλθμα 

βελτιςτοποίθςθσ διατυπϊνεται άνευ περιοριςμϊν (unconstrained optimization). Αντίκετα, 

θ ςυνθκζςτερθ περίπτωςθ ςτισ πραγματικζσ εφαρμογζσ, διατυπϊνεται ωσ ζνα πρόβλθμα 

βελτιςτοποίθςθσ υπό περιοριςμοφσ (constrained optimization). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, το 

πεδίο D περιγράφεται από ζνα ςφνολο μακθματικϊν περιοριςμϊν (constraints) τθσ 

μορφισ: 

  1 2, ,..., , , 0nc x x x     (4.5) 

Συχνά όμωσ, οι περιοριςμοί διατυπϊνονται υπό τθν μορφι διπλισ ανιςότθτασ με ανϊτερα 

και κατϊτερα όρια. Ζτςι διατυπϊνονται ςτθν ακόλουκθ μορφι: 

 

 j j jl x u   (4.6) 

 Οι περιοριςμοί ορίου, αυτισ τθσ μορφισ εκφράηουν όρια διακφμανςθσ 

παραμζτρων ι περιοριςμοφσ τφπου χωρθτικότθτασ και απαντϊνται ςτθν βιβλιογραφία και 

ωσ ρθτοί (explicit). Πςον αφορά ςτουσ πιο πολφπλοκουσ ανιςωτικοφσ περιοριςμοφσ, αυτοί 

ςυνικωσ δεν ζχουν φυςικι αντιςτοίχιςθ, αλλά ςχετίηονται με τουσ ςτόχουσ και τισ 

λειτουργικζσ απαιτιςεισ του υπό μελζτθ ςυςτιματοσ. 

4.4.2 Η εφικτότθτα ςτο χϊρο αποτίμθςθσ 

 Κάκε διάνυςμα μεταβλθτϊν nx R  που δεν ικανοποιεί τουσ κεςπιςμζνουσ 

περιοριςμοφσ του προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ κεωρείται μθ εφικτό (non-feasible). Σε 

προβλιματα με περιοριςμοφσ, το κεωρθτικό ολικό ακρότατο τθσ ςτοχικισ ςυνάρτθςθσ 

ενδζχεται να είναι μθ εφικτό, εφόςον βρίςκεται εκτόσ των ορίων του χϊρου αναηιτθςθσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, ηθτείται το ςθμείο όπου μεγιςτοποιείται/ελαχιςτοποιείται θ τιμι τθσ 

ςυνάρτθςθσ εντόσ του εφικτοφ χϊρου [4.4]. 

 Συχνά, θ υπό περιοριςμοφσ βζλτιςτθ λφςθ κείται ςτο όριο του εφικτοφ χϊρου, 

βρίςκεται δθλαδι ςτθν τομι κάποιων από τουσ περιοριςμοφσ του προβλιματοσ. Οι 

περιοριςμοί αυτοί καλοφνται δεςμευτικοί (binding), ενϊ οι υπόλοιποι καλοφνται χαλαροί 

(slack), δεδομζνου ότι δεν επθρεάηουν τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, κάκε εφικτό ςθμείο που δεν επαλθκεφει τουσ δεςμευτικοφσ περιοριςμοφσ καλείται 
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υποβζλτιςτο (sub-optimal), ενϊ κάκε μθ εφικτό ςθμείο που ζχει καλφτερθ επίδοςθ από το 

βζλτιςτο καλείται υπερβζλτιςτο (over-optimal). 

 Θ φπαρξθ περιοριςμϊν ειςάγει επιπλζον απαίτθςθ ςτθ διαδικαςία 

βελτιςτοποίθςθσ, αφοφ επιβάλλει τθν αναηιτθςθ εφικτϊν, αποκλειςτικά, λφςεων. Αυτό 

ςθμαίνει ότι οι κανόνεσ μετάβαςθσ πρζπει να διατυπωκοφν με τρόπο τζτοιο ϊςτε να 

εξαςφαλίηουν τθ διερεφνθςθ εφικτϊν και μόνο περιοχϊν, μθ επιτρζποντασ τθν παραβίαςθ 

των ορίων του πεδίου D. Σε κάκε περίπτωςθ, θ φπαρξθ περιοριςμϊν αυξάνει ςθμαντικά τθν 

δυςχζρεια του προβλιματοσ, όχι μόνο επειδι κακιςτά τισ ςχετικζσ υπολογιςτικζσ 

διαδικαςίεσ ςαφϊσ πιο πολφπλοκεσ αλλά και επειδι ςυνεπάγεται πολλαπλάςιο αρικμό 

δοκιμϊν ςε ςχζςθ με τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ ίδιασ ςυνάρτθςθσ, αλλά χωρίσ περιοριςμοφσ. 

4.4.3 Μορφζσ πεδίων αναηιτθςθσ και απόκριςθσ 

 Θ γεωμετρικι απεικόνιςθ του πεδίου αναηιτθςθσ D, μζςω τθσ ςτοχικισ ςυνάρτθςθσ 

f(x), ονομάηεται επιφάνεια απόκριςθσ (response surface) ι χϊροσ απόκριςθσ ι 

αντικειμενικόσ χϊροσ [4.5]. Αναφζρεται εδϊ, πωσ ςε περιπτϊςεισ πολυκριτθριακισ 

βελτιςτοποίθςθσ, θ απεικόνιςθ ξεπερνά τισ 3 διαςτάςεισ και ςυνεπϊσ δεν μπορεί να 

αποτυπωκεί άμεςα, ενϊ ςυνιςτά πλζον ζναν υπζρ-χϊρο m-διαςτάςεων, όπου m ο αρικμόσ 

των ςτοχικϊν ςυναρτιςεων. Θ κατανόθςθ τθσ γεωμετρίασ τθσ επιφάνειασ απόκριςθσ τθσ 

ςτοχικισ ςυνάρτθςθσ κεωρείται κομβικι προχπόκεςθ για τον επιτυχι χειριςμό του 

προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 4.2, φαίνεται ζνα παράδειγμα 

απεικόνιςθσ:  

 

 

χιμα 4.2. Απεικόνιςθ τθσ επιφάνειασ απόκριςθσ (αριςτερά) και των ιςοςτακμικϊν καμπυλϊν τθσ 

(δεξιά) ςε μθ γραμμικό πρόβλθμα δφο μεταβλθτϊν [4.5]. 

 

 Ανάλογα με τον τφπο των περιοριςμϊν, διαφοροποιείται θ γεωμετρία του πεδίου 

αναηιτθςθσ και, ςυνακόλουκα, θ ςτρατθγικι αναηιτθςθσ λφςεων. Στα προβλιματα 

βελτιςτοποίθςθσ, μποροφμε να διακρίνουμε τισ εξισ κατθγορίεσ πεδίων, και τουσ 

αντίςτοιχουσ ςυνδυαςμοφσ αυτϊν: 

 

 ςυνεχι και διακριτά. 

 γραμμικά και μθ γραμμικά. 

 κυρτά και μθ κυρτά. 
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χιμα 4.3. Συπικζσ μορφζσ διςδιάςτατων χϊρων αναηιτθςθσ. 

 

 Θ κυρτότθτα υποδθλϊνει ότι κάκε γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ εγγυάται τθ γζννθςθ 

ςθμείων εντόσ του χϊρου αναηιτθςθσ X, και ςυνακόλουκα τθν de facto παραγωγι εφικτϊν 

λφςεων. Εξ οριςμοφ, κάκε υπερ-ορκογϊνιο είναι κυρτό, ενϊ κάκε διακριτό πεδίο είναι μθ 

κυρτό. Ππωσ ςυμβαίνει με το πεδίο αναηιτθςθσ, ζτςι και για τθν επιφάνεια απόκριςθσ τθσ 

ςυνάρτθςθσ θ κυρτότθτα αποτελεί κεμελιϊδθ ιδιότθτα. Πταν μια μθ γραμμικι ςυνάρτθςθ 

είναι κυρτι, θ επιφάνεια απόκριςθσ ζχει τθν χαρακτθριςτικι μορφι “κρεμαςμζνου 

ςεντονιοφ”, και περιλαμβάνει ζνα και μόνο ακρότατο, που προφανϊσ αντιςτοιχεί ςτο ολικό 

τθσ ελάχιςτο. Αντίκετα, όταν θ ςυνάρτθςθ είναι μθ κυρτι, ζχει μια πιο πολφπλοκθ 

γεωμετρία, και περιλαμβάνει περιςςότερα από ζνα ακρότατα, που απεικονίηονται ωσ 

κορυφζσ ι βυκίςματα τθσ επιφάνειασ απόκριςθσ. Εκτόσ από το ολικό ακρότατο, όλα τα 

υπόλοιπα είναι τοπικά ελάχιςτα ι/και μζγιςτα 

4.5 Η κλαςςικι βελτιςτοποίθςθ  

 Θ μακθματικι διατφπωςθ ενόσ προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ αποτελείται από 

δφο μζρθ: τθν ςυνάρτθςθ ςτόχου f(x) και τουσ περιοριςμοφσ [4.6]. Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, 

αν θ ςυνάρτθςθ ςτόχου f(x) είναι απλι, τότε ορίηεται το πρόβλθμα τθσ κλαςςικισ 

βελτιςτοποίθςθσ ι βελτιςτοποίθςθσ ενόσ κριτθρίου. Τότε, θ ςυνάρτθςθ ςτόχου είναι ζνα 

βακμωτό μζγεκοσ και το πρόβλθμα ανάγεται ςτθν εφρεςθ των τιμϊν των μεταβλθτϊν 

απόφαςθσ x που ελαχιςτοποιοφν ι μεγιςτοποιοφν τθn f(x). Ζχοντασ ζνα πλικοσ n 

μεταβλθτϊν απόφαςθσ x, ορίηουμε το διάνυςμα-ςτιλθ των μεταβλθτϊν απόφαςθσ ωσ 

εξισ: 

  1 2, , ,
T

nx x x x   (4.7) 

 

όπου ο εκκζτθσ Σ δθλϊνει ανάςτροφθ μιτρα. Θ μακθματικι ζκφραςθ του προβλιματοσ 

είναι θ εξισ:  
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max min

. .

1,2,...,i i

f x

s t

g x b i m 

 (4.8) 

 

όπου x είναι οι μεταβλθτζσ απόφαςθσ, f(.) θ ςυνάρτθςθ ςτόχου, gi(.) οι ςυναρτιςεισ 

αριςτεροφ μζλουσ των περιοριςμϊν (ςυναρτιςεισ των μεταβλθτϊν απόφαςθσ), το ςφμβολο 

  ςθμαίνει είτε  , είτε =, ι  , και bi eίναι ο ςυντελεςτισ δεξιοφ μζλουσ του περιοριςμοφ i 

και m είναι το πλικοσ των περιοριςμϊν. Θ ζκφραςθ <<s.t.>> είναι θ ςυντομογραφία τθσ 

φράςθσ <<υποκείμενο ςε>> (subject to). Οι περιοριςμοί εκφράηονται ωσ ανιςωτικζσ ςχζςεισ 

ανάμεςα ςε κάποιεσ ςυναρτιςεισ των μεταβλθτϊν απόφαςθσ και κάποιουσ ςτακεροφσ 

όρουσ. Γενικά, για τθν επίλυςθ προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ ακολουκείται μια 

διαδικαςία τυπικϊν βθμάτων, θ οποία παρουςιάηεται παρακάτω: 

 

Βιμα  1α : Σχθματοποίθςθ υπό μελζτθ ςυςτιματοσ  

Βιμα  1β : Κακοριςμόσ μεταβλθτϊν απόφαςθσ 

Βιμα  2   : Κακοριςμόσ ςυνάρτθςθσ ςτόχου 

Βιμα  3   : Μακθματικι ζκφραςθ φυςικϊν διεργαςιϊν – Κατάρτιςθ περιοριςμϊν  

Βιμα  4   : Διάςπαςθ ι απλοποίθςθ του προβλιματοσ (εφόςον κρίνεται απαραίτθτο) 

Βιμα  5   : Επίλυςθ με εφαρμογι τεχνικισ βελτιςτοποίθςθσ 

Βιμα  6   : Ζλεγχοσ αποτελεςμάτων – Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ 

 

 Για τον γραμμικό προγραμματιςμό, όπωσ και για κάκε τεχνικι μονοκριτθριακισ 

βελτιςτοποίθςθσ ο κφριοσ ςτόχοσ είναι ο εντοπιςμόσ μιασ μονοςιμαντθσ λφςθσ του 

προβλιματοσ. Αυτό είναι και το ςθμαντικότερο μειονζκτθμα των κλαςικϊν μεκόδων. Σε 

πολφπλοκα ςυςτιματα, θ χριςθ ενόσ και μόνο κριτθρίου βελτιςτοποίθςθσ είναι μθ 

ρεαλιςτικι και μπορεί να οδθγιςει ςε απαράδεκτα μερολθπτικζσ λφςεισ. Ακόμθ και όταν 

πολλαπλά κριτιρια εντάςςονται ςε μια ενιαία ςυνάρτθςθ ςτόχου, θ προςζγγιςθ 

εξακολουκεί να είναι πολφ υποκειμενικι. Επίςθσ, θ μονοκριτθριακι προςζγγιςθ ζρχεται και 

ςε αντίφαςθ με τθν υποχρζωςθ του μθχανικοφ να προτείνει εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ 

δράςθσ. Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, θ πολυκριτθριακι προςζγγιςθ προβλθμάτων 

εξαςφαλίηει ςθμαντικά πλεονεκτιματα, όπωσ τθ ρεαλιςτικότερθ διατφπωςθ του 

προβλιματοσ και τθ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν. 

4.6 Πολυκριτθριακι βελτιςτοποίθςθ 

4.6.1 Ιςτορικι αναδρομι 

 Το πλαίςιο ενόσ προβλιματοσ πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ είναι πολφ 

διαφορετικό από αυτό τθσ μονοκριτθριακισ. Δεν γίνεται αναηιτθςθ ενόσ μοναδικοφ 

ςθμείου ακρότατου αλλά ενόσ ςυνόλου ςθμείων τα οποία είναι βζλτιςτα ςφμφωνα με τον 

οριςμό του Pareto, δθλαδι δεν μποροφν να βελτιϊςουν τθν τιμι κάποιου κριτθρίου χωρίσ 

να χειροτερζψουν τθν επίδοςθ ενόσ τουλάχιςτον άλλου κριτθρίου [4.7]. Θ παραπάνω 

απαίτθςθ ζχει καταςτιςει τισ εξελικτικζσ τεχνικζσ ωσ το μοναδικό, ςτθν πράξθ, εργαλείο 

αντιμετϊπιςθσ τζτοιων προβλθμάτων. Οι τεχνικζσ αυτζσ βαςίηουν τθν διαδικαςία 

αναηιτθςθσ ςε τυχαία επιλεγμζνεσ λφςεισ που εξελίςςονται παράλλθλα και επιτυγχάνουν 
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καλφτερθ διερεφνθςθ του εφικτοφ χϊρου, χωρίσ να κζτουν περιοριςμοφσ ςχετικά με τα 

γεωμετρικά χαρακτθριςτικά του. Για τον λόγο αυτό, μποροφν να χειριςτοφν με τθν ίδια 

επιτυχία προβλιματα ςυνεχϊν και διακριτϊν μεταβλθτϊν, κυρτϊν και μθ κυρτϊν 

ςυναρτιςεων, κακϊσ και ςυναρτιςεων που χαρακτθρίηονται από αβεβαιότθτεσ ι 

τυχαιότθτα [4.5],[4.8]. 

 Οι τεχνικζσ που αναπτφχκθκαν για τθν αντιμετϊπιςθ πολυκριτθριακϊν 

προβλθμάτων με χριςθ εξελικτικϊν αλγορίκμων βαςίηονται ςτισ ζννοιεσ τθσ κυριαρχίασ και 

τθσ διαςποράσ. Οι εξελικτικοί αλγόρικμοι ςτθρίηουν τθ λειτουργία τουσ ςτθ βαςικι κεωρία 

τθσ βιολογικισ εξζλιξθσ. Σφμφωνα με αυτι τθ κεωρία, οι λφςεισ παρουςιάηονται ωσ άτομα 

γενεϊν και μζςα από μια διαδικαςία εξζλιξθσ επιβιϊνουν μόνο τα καλφτερα και πιο ιςχυρά 

άτομα. Θ επιλογι των ατόμων - λφςεων που κα περάςουν ςτθν επόμενθ γενιά, κακορίηεται 

από ζνα μζτρο κυριαρχίασ   και ζνα μζτρο διαςποράσ  . Το μζτρο κυριαρχίασ κακορίηει τα 

άτομα που κα προκρικοφν ςτθν επόμενθ γενιά, ενϊ το μζτρο διαςποράσ ευνοεί τθν επιλογι 

ατόμων με λιγότερα γειτονικά μζλθ πλθκυςμοφ. 

 Οι αρχικζσ προςεγγίςεισ που αναπτφχκθκαν με βάςθ τουσ εξελικτικοφσ 

αλγορίκμουσ (γνωςτζσ ωσ αλγόρικμοι πρϊτθσ γενιάσ), με κυριότερο αλγόρικμο τον 

διανυςματικό γενετικό αλγόρικμο (VEGA), αποςκοποφν ςτθν ταυτόχρονθ παραγωγι μθ 

κατωτζρων λφςεων, χωρίσ να κάνουν άμεςθ χριςθ τθσ ζννοιασ τθσ κυριαρχίασ για τθν 

ςφγκριςθ διανυςμάτων [4.9]. Συνεπϊσ, κατά τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ και επιλογισ των 

εναλλακτικϊν λφςεων, δεν χρθςιμοποιοφνται διανυςματικά αλλά βακμωτά κριτιρια 

καταλλθλότθτασ, πράγμα που περιορίηει ςθμαντικά τθν αποτελεςματικότθτα των 

ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν. 

 Οι επόμενεσ προςεγγίςεισ, θ λεγόμενθ δεφτερθ γενιά αλγορίκμων, λαμβάνουν ωσ 

κφριο κριτιριο επιλογισ τθν ςχζςθ κυριαρχίασ μεταξφ των εξεταηόμενων λφςεων, 

αντιςτοιχϊντασ ςε κάκε μζλοσ του πλθκυςμοφ ζνα βακμωτό μζτρο κυριαρχίασ που 

εξαρτάται από τθν ςχετικι του κζςθ, ςτο πεδίο αποτίμθςθσ [4.10]. Θ πρϊτθ τεχνικι που 

αναπτφχκθκε με βάςθ τθν ζννοια τθσ κυριαρχίασ, αναφζρεται ωσ μθ-κυριαρχοφμενθ 

ταξινόμθςθ (NSGA), και προτάκθκε από τον Goldberg. Άλλεσ τεχνικζσ που ανικουν ςτθν 

δεφτερθ αυτι γενιά πολυκριτθριακϊν εξελικτικϊν μεκόδων, είναι ο γενετικόσ αλγόρικμοσ 

πολλαπλϊν ςτόχων (MOGA) και ο γενετικόσ αλγόρικμοσ με κφλακεσ Pareto (NPGA). 

 Οι λεγόμενοι αλγόρικμοι τρίτθσ γενιάσ, που ξεκίνθςαν να αναπτφςςονται ςτα τζλθ 

τθσ δεκαετίασ του 1990, ειςάγουν τθν ζννοια του εκλεκτικιςμοφ (elitism). Ζνα ςοβαρό 

μειονζκτθμα των ςχθμάτων δεφτερθσ γενιάσ είναι θ απϊλεια οριςμζνων εξαιρετικά 

ςθμαντικϊν λφςεων, εξαιτίασ τθσ ςτοχαςτικισ δομισ των μθχανιςμϊν επιλογισ. Με τον 

εκλεκτικιςμό, κακορίηεται θ χριςθ μεκόδων ι κανόνων προςταςίασ των εν λόγω λφςεων. 

Οι πλζον ςφγχρονεσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ που βαςίηονται, άμεςα ι ζμμεςα, ςτθν 

ζννοια του εκλεκτικιςμοφ είναι: ο εξελικτικόσ αλγόρικμοσ Pareto ιςχφοσ (SPEA), ο οποίοσ 

μάλιςτα αποτελεί ορόςθμο, θ εξελικτικι ςτρατθγικι με αρχεία Pareto (PAES),  ο αλγόρικμοσ 

επιλογισ Pareto λφςεων με βάςθ φακζλουσ (PESA) και θ πολυκριτθριακι εκδοχι του 

αλγόρικμου τθσ διαφορικισ εξζλιξθσ (DE).  

 Τθν τελευταία δεκαετία, θ ζρευνα ςτο πεδίο τθσ πολυκριτθριακισ εξελικτικισ 

βελτιςτοποίθςθσ, και θ ανάπτυξθ ςχετικϊν αλγορίκμων, χαρακτθρίηεται εκρθκτικι [4.5]. 

Χαρακτθριςτικό είναι το διάγραμμα του ςχιματοσ 4.4, ςτο οποίο παρουςιάηονται οι 

ςυναφείσ προσ το αντικείμενο δθμοςιεφςεισ κάκε ζτουσ (ζωσ το 2006), ξεκινϊντασ από τθν 

κεωροφμενθ ωσ εργαςία-ορόςθμο του Rosenberg, το 1967.  
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χιμα 4.4. Ετιςιο πλικοσ δθμοςιεφςεων ςτο αντικείμενο των εξελικτικϊν αλγορίκμων. 

4.6.2 Διανυςματικά μζτρα επίδοςθσ 

 Στθν ζωσ τϊρα ανάλυςθ, υποτζκθκε ότι θ επίδοςθ του υπό μελζτθ ςυςτιματοσ 

αντιπροςωπεφεται από ζνα βακμωτό μζγεκοσ, το οποίο καλείται ςτοχικι ςυνάρτθςθ και 

χρθςιμοποιείται ςτθν αξιολόγθςθ των εναλλακτικϊν λφςεων. Το εν λόγω μζτρο ζχει 

κεωρθκεί κακολικό, με τθν ζννοια ότι αποτυπϊνει μια αντιπροςωπευτικι εικόνα του 

ςυςτιματοσ. Ακόμθ και αν περιλαμβάνει περιςςότερα του ενόσ κριτιρια, ζςτω ,Ρ1, ..., Ρm}, 

αυτά είναι ενταγμζνα ςε μια ενιαία, ςυνδυαςμζνθ αρικμθτικι ζκφραςθ P. Στθν περίπτωςθ 

αυτι, οι εναλλακτικζσ λφςεισ δεν αξιολογοφνται ωσ προσ τα επιμζρουσ κριτιρια, παρά μόνο 

ωσ προσ τθν ςυνάκροιςθ αυτϊν, μζςω τθσ ςτοχικισ ςυνάρτθςθσ. Αυτό ςυνεπάγεται τθν 

απϊλεια ςθμαντικισ πλθροφορίασ ςτθν αξιολόγθςθ των πτυχϊν του προβλιματοσ, που 

ενδεχομζνωσ κα επζβαλλε μια διαφορετικι πορεία αναηιτθςθσ. Ρράγματι, όταν ςε ζνα 

πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ, διατυπωμζνου ςτθν τυπικι βακμωτι μορφι, εμπλζκονται 

πολλαπλά κριτιρια, θ επιφάνεια απόκριςθσ διαμορφϊνεται ανάλογα με τθ μακθματικι 

διατφπωςθ του ςυνδυαςμζνου μζτρου επίδοςθσ. Το γεγονόσ αυτό, εκτόσ του ότι εμποδίηει 

τθ διερεφνθςθ των επιμζρουσ κριτθρίων, ειςάγει ζντονθ υποκειμενικότθτα, ςε μια 

αντικειμενικι, κεωρθτικά, διαδικαςία, όπωσ είναι θ βελτιςτοποίθςθ. 

 

χιμα 4.5. Γεωμετρικι ερμθνεία τθσ ζννοιασ των αντικρουόμενων αποφάςεων. ε ςχζςθ με μια 

τρζχουςα επιλογι Α, είναι πάντοτε δυνατι είτε θ βελτίωςθ ενόσ κριτθρίου εισ βάροσ ενόσ άλλου 

(π.χ. επιλογζσ Β και Γ), είτε θ ταυτόχρονθ επιδείνωςθ και των δφο κριτθρίων. Αντίκετα, θ 

ταυτόχρονθ βελτίωςθ του ςυνόλου των κριτθρίων δεν είναι πάντα εφικτι. 
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 Τα μειονεκτιματα τθσ μονοκριτθριακισ προςζγγιςθσ γίνονται εμφανι όταν τα 

κριτιρια επίδοςθσ του ςυςτιματοσ είναι αντικρουόμενα (conflicting) ι/και μθ ςφμμετρα 

(non-commensurable), δθλαδι μθ αποτιμϊμενα ςε κοινι μονάδα μζτρθςθσ. Στθν πρϊτθ 

περίπτωςθ, θ διαδικαςία περιπλζκεται, αφοφ θ βελτίωςθ οριςμζνων κριτθρίων οδθγεί ςε 

αναπόφευκτθ επιδείνωςθ των υπολοίπων. Αναγκαςτικά, ο οριςμόσ του μζτρου επίδοςθσ 

υποκρφπτει ζναν αυκαίρετο «ςυμβιβαςμό» μεταξφ των κριτθρίων, που περιγράφεται 

μακθματικά (χωρίσ ωςτόςο να ερμθνεφεται ξεκάκαρα) από τον τρόπο που γίνεται θ 

αρικμθτικι ςυνάκροιςθ των κριτθρίων ςτθν ενιαία ςτοχικι ςυνάρτθςθ. 

 Θ περίπτωςθ των μθ ςφμμετρων κριτθρίων αναφζρεται ςε μεγζκθ που δεν 

αξιολογοφνται με ζνα κοινό μζτρο (π.χ. χρθματικό αντίτιμο), με αποτζλεςμα το κακολικό 

μζτρο που προκφπτει από τθν ςυνάκροιςι τουσ να μθν ζχει φυςικό νόθμα, παρόλο που τα 

επιμζρουσ κριτιρια ζχουν πλιρεσ φυςικό νόθμα. Επιπλζον, θ αποτίμθςθ των κριτθρίων ςε 

εφρθ τιμϊν που διαφζρουν ακόμθ και κατά τάξεισ μεγζκουσ, επιβάλλει μια αυκαίρετθ 

επίςθσ διαδικαςία κλιμάκωςθσ (scaling), ζτςι ϊςτε ςτο τελικό αποτζλεςμα να μθν 

αποκρφπτεται θ βαρφτθτα οριςμζνων κριτθρίων ζναντι των υπολοίπων. 

 Από τα παραπάνω προκφπτει θ ανάγκθ αναδιατφπωςθσ του προβλιματοσ 

βελτιςτοποίθςθσ, ϊςτε τα επιμζρουσ κριτιρια να αντιπροςωπεφονται με ςαφινεια ςτο 

μζτρο επίδοςθσ του ςυςτιματοσ, κακϊσ και ςτο μακθματικό τθσ ανάλογο, δθλαδι τθν 

ςτοχικι ςυνάρτθςθ. Ππωσ εξθγείται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια, θ απαίτθςθ αυτι επιφζρει 

κεμελιϊδεισ διαφοροποιιςεισ ςτον οριςμό του βζλτιςτου, και ςυνακόλουκα ςτισ 

ςτρατθγικζσ αναηιτθςθσ και αποτίμθςθσ λφςεων. 

4.7 Οριςμόσ προβλιματοσ πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ 

 Κατ` αναλογία με τθν μονοκριτθριακι βελτιςτοποίθςθ ορίηεται και το πρόβλθμα 

πολυκριτθριακισ [4.11]. Ζςτω το διανυςματικό μζτρο επίδοςθσ ενόσ ςυςτιματοσ: 

 

  1 2, , , ( )
T

mP P P P f x   (4.9) 

όπου f(x)=[f1(x), f2(x), …, fm(x)]T ςυνάρτθςθ-διάνυςμα οριςμζνθ ςτο D⊆ Rn και x=[x1, x2, ..., 

xn]Σ διάνυςμα ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν. Οι ςυνιςτϊςεσ Ρι=fι(x) τθσ διανυςματικισ 

ςυνάρτθςθσ είναι βακμωτζσ ςυναρτιςεισ, που αντιπροςωπεφουν m κριτιρια επίδοςθσ του 

ςυςτιματοσ. Θ ςυνάρτθςθ f(x) αντιςτοιχεί ςτο πεδίο οριςμοφ D⊆ Rn ςτο διανυςματικό 

πεδίο τιμϊν F⊆ Rm, που υποδθλϊνει το ςφνολο όλων των εφικτϊν τιμϊν των επιμζρουσ 

ςυναρτιςεων. Το γενικό πρόβλθμα πολυκριτθριακισ (multi-criteria) βελτιςτοποίθςθσ, 

γνωςτισ και ωσ πολυςτοχικι (multi-objective) ι διανυςματικι (vector) βελτιςτοποίθςθ, 

διατυπϊνεται ωσ εξισ: 

 

       1 2, ,..., ,moptf x optf x optf x x D  (4.10) 

 

 Ππωσ και ςτα μονοκριτθριακά προβλιματα, ζτςι και για τισ ςυνιςτϊςεσ fι(x) του 

πολυκριτθριακοφ προβλιματοσ κεωροφμε, κατά ςφμβαςθ, ωσ κοινό τελεςτι τθν 

ελαχιςτοποίθςθ. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 4.6, φαίνεται θ γεωμετρικι ερμθνεία των πεδίων 

αναηιτθςθσ και αποτίμθςθσ ςε ζνα πρόβλθμα πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ: 
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χιμα 4.6. Γεωμετρικι ερμθνεία των πεδίων αναηιτθςθσ και αποτίμθςθσ ςε ζνα πρόβλθμα 

πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ. 

 

Το πρόβλθμα μπορεί εναλλακτικά να εκφραςτεί ωσ: 

 

 min ( ), ,f x x D  (4.11) 

υπό περιοριςμοφσ: 

 
j j j

j j j

l x u

L P U

 


 
 (4.12) 

 Αν κάκε κριτιριο δφναται να ελαχιςτοποιθκεί ολικά και ανεξάρτθτα, τότε το 

πρόβλθμα μεταςχθματίηεται ςε επίλυςθ m μονοκριτθριακϊν προβλθμάτων. Πμωσ κάτι 

τζτοιο ςπάνια ιςχφει και κατά ςυνζπεια το διάνυςμα που αποτελείται από τα ελάχιςτα 

κάκε κριτιριου ςυχνά καλείται και ουτοπικό, κακϊσ ανικει ςυνικωσ ςτον μθ εφικτό χϊρο 

λφςεων. Αν λοιπόν τα κριτιρια είναι αντικρουόμενα (που είναι και θ ςυνθκζςτερθ 

περίπτωςθ), κάκε ςθμείο του πεδίου αποτίμθςθσ είναι υποβζλτιςτο για ζνα τουλάχιςτον 

κριτιριο, και ςυνεπϊσ δεν υφίςταται μονοςιμαντα οριςμζνθ λφςθ. Ρροκειμζνου λοιπόν να 

ξεπεραςκεί αυτι θ δυςκολία ορίςτθκε θ ζννοια τθσ κυριαρχίασ και των βζλτιςτων κατά 

Pareto λφςεων. 

4.7.1 Η ζννοια τθσ κυριαρχίασ 

 Κακϊσ ςτα πολυκριτθριακά προβλιματα αναφερόμαςτε ςυνικωσ ςε διανφςματα 

και χϊρουσ 2 και 3 διαςτάςεων (ςυχνά και παραπάνω), θ ζννοια τθσ διάταξθσ είναι 

ςυγκεχυμζνθ εν ςυγκρίςει με τθν απόλυτθ διάταξθ που προςφζρει θ μια διάςταςθ και οι 

πραγματικοί αρικμοί, κακϊσ δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν άμεςα οι τελεςτζσ ςφγκριςθσ 

ςε διανφςματα. Αυτό το πρόβλθμα είναι και ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ ςτισ δυςκολίεσ λιψθσ 

αποφάςεων, κακϊσ άμεςθ ςυνζπεια του, είναι θ αδυναμία απόλυτα αντικειμενικισ 

αξιολόγθςθσ των λφςεων, και αδυναμία οριςμοφ τθσ ζννοιασ του βζλτιςτου 

[4.5],[4.6],[4.11]. Σε πρϊτο βιμα ορίηεται θ ζννοια τθσ μερικισ διάταξθσ (partial ordering) 

των διανυςμάτων. Για κάκε ηεφγοσ διανυςμάτων u και v, ορίηουμε τισ ακόλουκεσ ςχζςεισ 

μερικισ διάταξθσ, βάςει τθσ ςφγκριςθσ των ςυνιςτωςϊν των διανυςμάτων: 

 

 u = v αν ui = vi για κάκε i 

 u ≤ v αν ui ≤ vi για κάκε i 
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 u < v αν ui ≤ vi για κάκε i και ui < vi για ζνα τουλάχιςτον i 

 u ~ v  αν δεν ιςχφει τίποτα από τα παραπάνω 

 

 Θ τελευταία περίπτωςθ εξθγείται εκτενζςτερα κακϊσ παίηει ςθμαντικότατο ρόλο 

ςτθν πολυκριτθριακι βελτιςτοποίθςθ. Αν δεν ικανοποιείται καμία από τισ τρεισ πρϊτεσ 

ςυνκικεσ, τότε τα διανφςματα u και v αναφζρονται ωσ αδιάφορα (indifferent). Θ 

αδιαφορία, εκφράηει τθν φπαρξθ ανταγωνιςτικισ ςχζςθσ μεταξφ των διανυςμάτων, κακϊσ 

από μακθματικισ ςκοπιάσ κεωροφνται ιςοδφναμα μεταξφ τουσ. 

 Βαςιηόμενοι ςτθ μερικι διάταξθ, επεκτείνουμε λίγο και ορίηουμε τισ ςχζςεισ 

κυριαρχίασ (dominance) μεταξφ δφο εφικτϊν λφςεων a, b , ενόσ προβλιματοσ 

πολυκριτθριακισ ελαχιςτοποίθςθσ:  

 

 Το a κυριαρχεί ιςχυρϊσ ωσ προσ το b αν f(a) < f(b) 

 Το a κυριαρχεί αςκενϊσ ωσ προσ το b αν f(a) ≤  f(b) 

 Το a είναι αδιάφορο ωσ προσ το b αν f(a) ~ f(b) 

 

 Στο ςχιμα 4.7 απεικονίηονται οι δυνατζσ ςχζςεισ κυριαρχίασ ςε ζνα πεδίο 

αποτίμθςθσ F ⊆ Rm ενόσ υποκετικοφ προβλιματοσ ελαχιςτοποίθςθσ δφο κριτθρίων. Αν 

κεωρθκεί ζνα ςθμείο Α που αντιςτοιχεί ςτθν επιλογι αναφοράσ, τότε, με βάςθ τον οριςμό 

τθσ κυριαρχίασ, το πεδίο F χωρίηεται ςε τρεισ υποπεριοχζσ: 

 

 τθν υποπεριοχι κάτω αριςτερά από το ςθμείο Α, που περιλαμβάνει επιλογζσ που 

κυριαρχοφν επί τθσ αντίςτοιχθσ επιλογισ αναφοράσ. 

 τθν υποπεριοχι πάνω δεξιά από το ςθμείο Α, που περιλαμβάνει επιλογζσ που 

κυριαρχοφνται από τθν αντίςτοιχθ επιλογι αναφοράσ. 

 τθν υποπεριοχι πάνω αριςτερά και κάτω δεξιά από το ςθμείο Α, που περιλαμβάνει 

επιλογζσ που είναι αδιάφορεσ ωσ προσ τθν αντίςτοιχθ επιλογι αναφοράσ. 

 

 Είναι προφανζσ ότι ο τρόποσ διαχωριςμοφ του πεδίου αποτίμθςθσ εξαρτάται από 

το ςθμείο αναφοράσ. Επιπλζον, ο προςανατολιςμόσ των τριϊν υποπεριοχϊν εξαρτάται από 

τον τελεςτι βελτιςτοποίθςθσ που ορίηεται για κάκε κριτιριο (min ι max). Με τθ ςυμβατικι 

κεϊρθςθ τθσ ταυτόχρονθσ ελαχιςτοποίθςθσ όλων των κριτθρίων, θ βελτίωςθ ςε ςχζςθ με 

μιασ επιλογι αναφοράσ επιτυγχάνεται αποκλειςτικά προσ τθν κάτω αριςτερά περιοχι του 

πεδίου αποτίμθςθσ. 
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χιμα 4.7. Γεωμετρικι απεικόνιςθ των δυνατϊν ςχζςεων κυριαρχίασ ωσ προσ ζνα τυχαίο ςθμείο Α 

του χϊρου αποτίμθςθσ ςε ζνα πρόβλθμα ελαχιςτοποίθςθσ δφο κριτθρίων. 

4.7.2 Οριςμόσ βζλτιςτου κατά Pareto 

 Ζχοντασ ορίςει τθν κυριαρχία, μποροφμε να ξεπεράςουμε το πρόβλθμα του 

οριςμοφ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ και ςτα πολυκριτθριακά προβλιματα. Ζτςι ορίηουμε: 

 

Ζνα εφικτό ςθμείο *x D , καλείται βζλτιςτο εφόςον δεν υπάρχει άλλο εφικτό ςθμείο 

x D , τζτοιο ϊςτε f(x) ≤ f(x*), δθλαδι δεν υπάρχει εφικτό ςθμείο που κυριαρχεί επί του x*. 

 

ι ιςοδφναμα και πιο εφλθπτα: 

 

Σο ςθμείο *x D , είναι βζλτιςτο, αν και μόνο αν, δεν υπάρχει εφικτό ςθμείο, x D  το 

οποίο να μπορεί να βελτιϊςει κάποιο κριτιριο fi, χωρίσ ταυτόχρονα να χειροτερζψει 

τουλάχιςτον ζνα άλλο κριτιριο fj. 

4.7.3 Σφνολο και μζτωπο Pareto 

 Συχνά, παρατθρείται θ ςφγχυςθ πωσ θ πολυκριτθριακι βελτιςτοποίθςθ, οδθγεί ςε 

μοναδικι λφςθ. Θ λφςθ αυτι, αν υπιρχε κα ιταν το ουτοπικό διάνυςμα, που ορίςτθκε 

προθγουμζνωσ. Κάτι τζτοιο όμωσ δεν ιςχφει, κακϊσ το ουτοπικό διάνυςμα ανικει ςτον μθ 

εφικτό χϊρο. Αυτό που ιςχφει, και γίνεται πιο εφκολα κατανοθτό από τον δεφτερο οριςμό 

του βζλτιςτου είναι το εξισ: Οι ικανζσ και αναγκαίεσ ςυνκικεσ περί βζλτιςτου ιςχφουν για 

περιςςότερα του ενόσ εφικτά ςθμεία *x D , που καλοφνται βζλτιςτα Pareto ι μθ-

κατϊτερα (non-inferior) ι μθ-κυριαρχοφμενα (non-dominated). Το ςφνολο, των μθ 

κυριαρχοφμενων ςθμείων, που ςυμβολίηεται με X*, είναι γνωςτό ωσ ςφνολο Pareto (Pareto 

set). 

 Θ απεικόνιςθ f(x*) των μθ-κυριαρχοφμενων ςθμείων *x D  ςτο m-διάςτατο πεδίο 

αποτίμθςθσ ορίηει ζνα υποςφνολο του πεδίου, που ονομάηεται μζτωπο Pareto (Pareto 

front). Κάκε τζτοιο ςθμείο του μετϊπου, είτε κυριαρχεί, είτε είναι αδιάφορο, ωσ προσ κάκε 
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άλλο ςθμείο του εφικτοφ υποχϊρου αποτίμθςθσ, ενϊ είναι αυςτθρά αδιάφορο ςε ςχζςθ με 

τα υπόλοιπα ςθμεία του μετϊπου. 

 Πςον αφορά ςτθν μορφι του μετϊπου Pareto αυτι ςε προβλιματα δφο κριτθρίων 

(m=2), είναι μια καμπφλθ, που είναι γνωςτι από τισ οικονομικζσ επιςτιμεσ και ωσ καμπφλθ 

αντιςτάκμιςθσ (trade-off curve). Σε προβλιματα τριϊν κριτθρίων, είναι μια επιφάνεια, ενϊ 

ςε προβλιματα περιςςότερων κριτθρίων (ζςτω m), μολονότι δεν μπορεί να αποτυπωκεί 

ϊςτε να γίνει αντιλθπτό, εν γζνει γενικεφεται και το μζτωπο ςυνιςτά μια υπερ-επιφάνεια 

(m-1)-διαςτάςεων. 

 

χιμα 4.8. Απεικόνιςθ του μετϊπου Pareto ςε ζνα πρόβλθμα ελαχιςτοποίθςθσ δφο κριτθρίων. 

4.7.4 Το πρόβλθμα επιλογισ τθσ καλφτερθσ ςυμβιβαςτικισ λφςθσ 

 Με βάςθ τον οριςμό τθσ κυριαρχίασ και του βζλτιςτου, αν και ξεπεράςαμε το 

πρόβλθμα τθσ αςάφειασ όςον αφορά τον οριςμό του βζλτιςτου ςτα πολυκριτθριακά 

προβλιματα, μοιραία ανακφπτει ζνα νζο και τελικό πρόβλθμα. Αυτό τθσ επιλογισ τθσ 

καλφτερθσ λφςθσ, πρόβλθμα που ζχει πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςε οποιαδιποτε πρακτικι 

εφαρμογι και επαφίεται ςτον ςχεδιαςτι κακιςτϊντασ υποκειμενικι τθν όλθ διαδικαςία.  

 Κακϊσ από το μζτωπο Pareto, ζχουμε ζνα ςφνολο ιςοδφναμων λφςεων, κα πρζπει 

να επιλεχκεί μια, ωσ προτιμθτζα λφςθ, για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι/λιψθ απόφαςθσ. 

Ρροκειμζνου να ςυμβεί αυτό πρζπει να ειςαχκοφν κάποια επιπλζον κριτιρια από τον 

αποφαςίηων/ςχεδιαςτι, ϊςτε να βρεκεί θ καλφτερα ςυμβιβαςτικι λφςθ (best compromise) 

του προβλιματοσ, όπωσ αναφζρεται ςτθ κεωρία τθσ βελτιςτοποίθςθσ. Δυςτυχϊσ, με όποιο 

τρόπο και αν ςυμβεί αυτό (αυκαίρετο τελείωσ ι εντελϊσ μθχανιςτικό και μακθματικό 

τρόπο), ςυνιςτά μια υποκειμενικι απόφαςθ. Συνακόλουκα, μολονότι, επιλζγεται από ζνα 

κακαρά αντικειμενικά προςδιοριςμζνο ςφνολο εναλλακτικϊν επιλογϊν, δθλαδι το ςφνολο 

Pareto, εν τζλει αποδίδει ςτθν πολυκριτθριακι βελτιςτοποίθςθ ζναν υποκειμενικό 

χαρακτιρα [4.8]. Ο υποκειμενικόσ χαρακτιρασ ζγκειται ςτο γεγονόσ πωσ για τθν επιλογι 

τθσ τελικισ λφςθσ, κα υφίςταται παρζμβαςθ από τον λαμβάνοντα τθν απόφαςθ-ςχεδιαςτι, 

και ζτςι χάνεται θ απόλυτθ αντικειμενικότθτα και αμερολθψία τθσ λφςθσ. 
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 Οι τρόποι προςδιοριςμοφ τθσ καλφτερα ςυμβιβαςτικισ λφςθσ ενόσ 

πολυκριτθριακοφ προβλιματοσ είναι *4.5]: 

 

 Επιλογι πριν τθν αναηιτθςθ: Τα επιμζρουσ κριτιρια ςτακμίηονται ςε μια ενιαία 

αρικμθτικι ζκφραςθ που αντιπροςωπεφει τισ προτιμιςεισ του αναλυτι και ςυνιςτά 

τθν ςτοχικι ςυνάρτθςθ ενόσ προβλιματοσ βακμωτισ βελτιςτοποίθςθσ. Συνεπϊσ, θ 

βζλτιςτθ λφςθ του βακμωτοφ προβλιματοσ ταυτίηεται με τθν καλφτερα 

ςυμβιβαςτικι του πολυκριτθριακοφ προβλιματοσ. 

 Επιλογι μετά τθν αναηιτθςθ: Διατυπϊνεται μια πολυςτοχικι ςυνάρτθςθ, 

ςυνιςτϊςεσ τθσ οποίασ είναι τα επιμζρουσ κριτιρια, και επιλφεται το 

πολυκριτθριακό πρόβλθμα με ςκοπό τον εντοπιςμό του ςυνόλου των μθ 

κατωτζρων λφςεων ι μιασ ικανοποιθτικισ προςζγγιςθσ αυτοφ. Στθν ςυνζχεια, 

επιλζγεται μία εξ αυτϊν, με βάςθ τθν κρίςθ του αναλυτι. 

 Επιλογι κατά τθν αναηιτθςθ: Θ βελτιςτοποίθςθ γίνεται κατά τρόπο διαδραςτικό 

(interactive), ϊςτε να ενθμερϊνεται ο αναλυτισ για τθν εξζλιξθ τθσ υπολογιςτικισ 

διαδικαςίασ και να παρεμβαίνει ςε αυτι. Αξιολογϊντασ τα επίκαιρα αποτελζςματα, 

ο αναλυτισ μπορεί να αναπροςαρμόςει τισ προτιμιςεισ του ι και να ςυμπεριλάβει 

επιπλζον κριτιρια, κακοδθγϊντασ ζτςι τθν διαδικαςία αναηιτθςθσ προσ τθν πλζον 

πρόςφορθ κατεφκυνςθ. 

 

 Οι παραπάνω προςεγγίςεισ, με τθν ςειρά που παρουςιάηονται, χαρακτθρίηουν τθν 

ιςτορικι διαδρομι τθσ πολυκριτθριακισ ανάλυςθσ. H κλαςικι προςζγγιςθ του 

πολυκριτθριακοφ προβλιματοσ βαςίηεται ςε μια διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ του ςε 

μονοκριτθριακό, οδθγϊντασ ζτςι ςτον εντοπιςμό μίασ και μόνο μίασ βζλτιςτθσ λφςθσ, που 

κεωρείται ότι αντιπροςωπεφει τον καλφτερο ςυμβιβαςμό μεταξφ των κριτθρίων. Εξάλλου, θ 

ςφγχρονθ προςζγγιςθ ςτοχεφει ςτθν μετεπεξεργαςία του ςυνόλου Pareto, που 

προχποκζτει τθν ταυτόχρονθ παραγωγι όςο το δυνατόν πιο αντιπροςωπευτικϊν λφςεων 

του πολυκριτθριακοφ προβλιματοσ, με χριςθ κατάλλθλων αλγορίκμων. Τζλοσ, θ τελευταία 

προςζγγιςθ αποτελεί τθν τάςθ του μζλλοντοσ, όπου άνκρωποσ και υπολογιςτισ κα 

διακζτουν ζνα πλαίςιο «ςυνεργαςίασ» τζτοιο που κα επιτρζπει τον χειριςμό εξαιρετικά 

ςφνκετων προβλθμάτων. 

4.7.5 Κλαςικι προςζγγιςθ με ςυνάκροιςθ κριτθρίων 

 Ο κλαςικόσ χειριςμόσ ενόσ προβλιματοσ ταυτόχρονθσ βελτιςτοποίθςθσ πολλϊν 

κριτθρίων ςυνίςταται ςτον εκ των προτζρων κακοριςμό των προτιμιςεων του αναλυτι 

ςχετικά με τθν μορφι τθσ καλφτερα ςυμβιβαςτικισ λφςθσ [4.9]. Αυτό προχποκζτει τθν 

χριςθ ενόσ τελεςτι ενςωμάτωςθσ των επιμζρουσ κριτθρίων ςε μια ενιαία ζκφραςθ, που 

είναι ιςοδφναμθ τθσ ςτοχικισ ςυνάρτθςθσ ενόσ βακμωτοφ προβλιματοσ.  

 Θ μζκοδοσ των βαρϊν είναι θ πλζον τετριμμζνθ προςζγγιςθ, θ οποία ςυνίςταται 

ςτθν ςτάκμιςθ των κριτθρίων βελτιςτοποίθςθσ με χριςθ προεπιλεγμζνων ςυντελεςτϊν 

βάρουσ, οπότε θ ςυνάρτθςθ χρθςιμότθτασ προκφπτει ωσ γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ των 

ςυνιςτωςϊν τθσ διανυςματικισ ςτοχικισ ςυνάρτθςθσ. Συνεπϊσ, το πολυκριτθριακό 

πρόβλθμα μεταςχθματίηεται ςε βακμωτό τθσ μορφισ: 
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όπου wi ςυντελεςτζσ βάρουσ που υποδθλϊνουν τθν ςχετικι ςθμαςία των επιμζρουσ 

κριτθρίων. Κατά κανόνα κεωρείται ότι: 
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 Δεδομζνου ότι θ βζλτιςτθ λφςθ εξαρτάται δραςτικά από τισ τιμζσ των ςυντελεςτϊν 

βάρουσ και κακϊσ δεν υπάρχει αντικειμενικόσ τρόποσ επιλογισ τουσ, απαιτείται μια 

ανάλυςθ ευαιςκθςίασ, βάςει τθσ οποίασ επιλφεται το ιςοδφναμο πρόβλθμα πολλζσ φορζσ, 

με χριςθ διαφορετικϊν τιμϊν των wi. Στθν περίπτωςθ αυτι, όλεσ οι λφςεισ που 

προκφπτουν ανικουν ςτο μζτωπο Pareto, και θ επιλογι τθσ καλφτερα ςυμβιβαςτικισ 

ζγκειται ςτθν υποκειμενικι κρίςθ του αναλυτι. Στθν πραγματικότθτα, με τον τρόπο που 

διατυπϊνεται το μεταςχθματιςμζνο πρόβλθμα, θ βζλτιςτθ λφςθ δεν εξαρτάται μόνο από τθ 

ςχετικι ςθμαςία που εκφράηουν οι ςυντελεςτζσ βάρουσ αλλά και από το εφροσ τιμϊν και 

τισ μονάδεσ μζτρθςθσ των fi(x). Για να αποκτιςουν οι ςυντελεςτζσ βάρουσ το πραγματικό 

τουσ νόθμα απαιτείται κάποιοσ μεταςχθματιςμόσ (αδιαςτατοποίθςθ), ϊςτε όλα τα κριτιρια 

του προβλιματοσ να είναι ςυγκρίςιμα. 

 Θ μζκοδοσ των βαρϊν είναι θ πρϊτθ που αναπτφχκθκε για τθν εφρεςθ μθ 

κατϊτερων λφςεων ςτθν πολυκριτθριακι βελτιςτοποίθςθ, και θ μακθματικι τθσ 

τεκμθρίωςθ αποτελεί άμεςθ ςυνζπεια των αντίςτοιχων κεωρθμάτων Kuhn-Tucker για τον 

πολυςτοχικό προγραμματιςμό. Θ γεωμετρικι ερμθνεία τθσ μεκόδου απεικονίηεται ςτο 

ςχιμα 4.9. Θ βζλτιςτθ λφςθ κείται ςτο ςθμείο όπου θ ςυνάρτθςθ χρθςιμότθτασ: 
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  (4.15) 

εφάπτεται του πεδίου τιμϊν. Εφόςον το πεδίο είναι κυρτό, τότε μεταβάλλοντασ τισ τιμζσ 

των ςυντελεςτϊν βάρουσ, δθλαδι τθν κλίςθ τθσ ευκείασ u(x), εντοπίηονται διαφορετικζσ 

βζλτιςτεσ λφςεισ που είναι εξ οριςμοφ μθ κατϊτερεσ. 

 Στο ςχιμα 4.9, αριςτερά, απεικονίηεται ζνα υποκετικό κυρτό πεδίο τιμϊν για τθν 

περίπτωςθ ενόσ προβλιματοσ ελαχιςτοποίθςθσ δφο κριτθρίων, f1 και f2. Το μζτωπο Pareto 

αντιςτοιχεί ςτο κάτω όριο του πεδίου, και περιλαμβάνει το ςφνολο των μθ κατϊτερων 

λφςεων που κείνται μεταξφ των ςθμείων Β και C. Θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ ςυνάρτθςθσ u = w1 

x1 + w2 x2, που ςτον χϊρο των δφο διαςτάςεων ζχει τθν μορφι κεκλιμζνου επιπζδου, οδθγεί 

ςτον εντοπιςμό όλων των μθ κατωτζρων λφςεων του προβλιματοσ, όπου θ κάκε μία 

αντιςτοιχεί μονοςιμαντα ςε ςυγκεκριμζνο ςυνδυαςμό ςυντελεςτϊν βάρουσ. Σε ζνα 

πολυκριτθριακό πρόβλθμα ςυνεχϊν μεταβλθτϊν υπάρχουν άπειροι ςυνδυαςμοί τιμϊν των 

ςυντελεςτϊν βάρουσ. Συνεπϊσ, άπειρο είναι και το πλικοσ των μθ κατωτζρων λφςεων, με 

τισ ακραίεσ να αντιςτοιχοφν ςε μθδενικά βάρθ για όλα πλθν ενόσ κριτθρίου. Στο υποκετικό 

πρόβλθμα του ςχιματοσ, οι ακραίεσ λφςεισ Β και C προκφπτουν για τα ηεφγθ βαρϊν (1, 0) 

και (0, 1), αντίςτοιχα.  
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χιμα 4.9. Γεωμετρικι ερμθνεία τθσ μεκόδου βαρϊν ςε ζνα πρόβλθμα ελαχιςτοποίθςθσ δφο  

ςυναρτιςεων, για τθν περίπτωςθ κυρτοφ (αριςτερά) και μθ κυρτοφ (δεξιά) μετϊπου Pareto. Σο 

ςκιαςμζνο πεδίο είναι ο εφικτόσ χϊροσ. Με διακεκομμζνθ παρίςτανται οι ιςοςτακμικζσ τθσ 

ςυνάρτθςθσ χρθςιμότθτασ. 

 

 Εξαιρϊντασ τισ υπολογιςτικζσ δυςχζρειεσ τθν ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθσ, που 

οφείλονται ςτθν ανάγκθ επίλυςθσ εναλλακτικϊν διατυπϊςεων του ίδιου προβλιματοσ 

πολλζσ φορζσ, υπάρχει ζνα άλλο ςοβαρό μειονζκτθμα, που ςχετίηεται με τθν ανεπάρκεια 

τθν μεκόδου εφόςον το μζτωπο Pareto είναι  μθ κυρτό. Στθν περίπτωςθ αυτι, είναι 

αδφνατοσ ο εντοπιςμόσ των μθ κατωτζρων λφςεων του προβλιματοσ. Μάλιςτα, 

αποδεικνφεται ότι αυτό ιςχφει για οποιοδιποτε ςυνδυαςμό ςυντελεςτϊν βάρουσ. Θ 

γεωμετρικι ερμθνεία τθν παραπάνω παρατιρθςθσ δίνεται ςτο ςχιμα 4.9, δεξιά, όπου 

απεικονίηεται ζνα υποκετικό μθ κυρτό πεδίο τιμϊν για τθν περίπτωςθ ενόσ προβλιματοσ 

ελαχιςτοποίθςθσ δφο κριτθρίων, f1 και f2 Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ 

γραμμικισ ςυνάρτθςθσ χρθςιμότθτασ u = w1 x1 + w2 x2 οδθγεί ςτα όρια Α και Β του μθ 

κυρτοφ πεδίου, όπου θ καμπφλθ χρθςιμότθτασ εφάπτεται του εφικτοφ χϊρου. Ωςτόςο, 

καμία άλλθ ενδιάμεςθ λφςθ δεν είναι δυνατόν να εντοπιςτεί, και μάλιςτα αυτό ιςχφει για 

κάκε ςυνδυαςμό βαρϊν.  

 Συνοψίηοντασ, μπορεί να ειπωκεί ότι θ μζκοδοσ των βαρϊν είναι θ πλζον απλι 

ςτθν διατφπωςι τθσ, και μπορεί να εφαρμοςτεί για τθν γζννθςθ ιςχυρά μθ κατϊτερων 

λφςεων που χρθςιμοποιοφνται ωσ αρχικζσ ςε άλλεσ τεχνικζσ. Μια πρϊτθ αδυναμία τθσ 

μεκόδου ζγκειται ςτον αυκαίρετο προςδιοριςμό των τιμϊν των ςυντελεςτϊν βάρουσ, κάτι 

που ενδζχεται να οδθγιςει ςε μθ αποδεκτζσ, τελικά, λφςεισ ςτθν περίπτωςθ που δεν 

υπάρχει επαρκισ γνϊςθ του προβλιματοσ. Το κφριο, ωςτόςο, μειονζκτθμα προκφπτει όταν 

ο εφικτόσ χϊροσ είναι μθ κυρτόσ (κάτι που ιςχφει ςε πολλζσ πραγματικζσ εφαρμογζσ), γιατί 

ςτθν περίπτωςθ αυτι θ μζκοδοσ δεν μπορεί εντοπίςει τισ κοίλεσ περιοχζσ του μετϊπου 

Pareto για κανζναν ςυνδυαςμό ςυντελεςτϊν βάρουσ. 

4.8 Εξελικτικοί αλγόρικμοι επίλυςθσ πολυκριτθριακϊν προβλθμάτων 

 Για τθν επίλυςθ των πολυκριτθριακϊν προβλθμάτων υφίςτανται διάφορεσ 

μζκοδοι. Οι πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενεσ είναι οι εξισ: 
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 Αναλυτικζσ μζκοδοι, που βαςίηονται ςυνικωσ ςτον υπολογιςμό τθσ κλίςθσ του 

πεδίου αποτίμθςθσ. Ρροχποκζτει ςυνεχι και παραγωγίςιμθ ςυνάρτθςθ κάτι που 

δεν ιςχφει πάντα, ενϊ φυςικά ςε εφαρμογζσ όπωσ θ παροφςα είναι πρακτικά 

ανζφικτο. 

 Αρικμθτικζσ μζκοδοι, οι οποίεσ αναηθτοφν το βζλτιςτο μζςα από ζνα πεπεραςμζνο 

ςφνολο υποψθφίων λφςεων ι ςε ζνα άπειρο ςφνολο διακριτϊν υποψθφίων 

λφςεων, υπολογίηοντασ τθν τιμι τθσ ςτοχικισ ςυνάρτθςθσ για κάκε υποψιφιο 

ςθμείο ξεχωριςτά. Λόγω τθσ απλότθτασ εφαρμόηονται ςε αρκετζσ εφαρμογζσ όπου 

το υπολογιςτικό κόςτοσ είναι μικρό. 

 Τυχαίεσ ι ςτοχαςτικζσ μζκοδοι, οι οποίεσ επεκτείνονται και διαδίδονται ολοζνα και 

περιςςότερο κακϊσ δεν ζχουν τουσ περιοριςμοφσ των αναλυτικϊν και των 

αρικμθτικϊν μεκόδων και ζτςι προτιμϊνται όλο και περιςςότερο ειδικά ςε κλάδουσ 

όπωσ των μθχανικϊν οποφ ο χϊροσ αναηιτθςθσ είναι πολφ μεγάλοσ, οι ςτοχικζσ 

ςυναρτιςεισ υλοποιοφνται μζςω πολφπλοκων διαδικαςιϊν (προςομοιϊςεισ κλπ), 

και οι χϊροι αποτίμθςθσ ζχουν απρόβλεπτεσ τοπολογίεσ, κακιςτϊντασ τισ 

ςτοχαςτικζσ μεκόδουσ ιδιαίτερα κελκτικζσ. Οι γενετικοί και εξελικτικοί αλγόρικμοι 

ανικουν ςε αυτι τθν κατθγορία και κα γίνει εκτενισ αναφορά ςτθ ςυνζχεια. 

 

 Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ αλλά και τθ κζςπιςθ μια κοινισ νομενκλατοφρασ, 

μζςω κάποιων βαςικϊν οριςμϊν, ακολουκεί μια μικρι ειςαγωγι περί εξελικτικϊν 

αλγόρικμων βελτιςτοποίθςθσ (evolutionary algorithms). Ωσ τζτοιοι, νοοφνται οι 

υπολογιςτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιϊντασ ωσ πρότυπο εξελικτικζσ διεργαςίεσ που 

απαντϊνται ςτθν φφςθ και ςτον άνκρωπο, επιχειροφν μζςω υπολογιςτικά ανάλογων 

διαδικαςιϊν να επιλφςουν ςφνκετα προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ.  

 Ριο ςυγκεκριμζνα, βάςθ των περιςςότερων αλγόρικμων είναι θ παρατιρθςθ πωσ, θ 

εξζλιξθ οργανιςμϊν ωσ φυςικι διαδικαςία οδθγεί τόςο ςτθ διαιϊνιςθ, όςο και ςτθ 

βελτίωςθ του εκάςτοτε είδουσ [4.11]. Κατ’ αναλόγια λοιπόν, οι εξελικτικοί αλγόρικμοι, 

προςομοιϊνουν τθν εξζλιξθ ενόσ πλθκυςμοφ (population) εφικτϊν ςθμείων, , μζςω 

υπολογιςτικϊν διαδικαςιϊν που είναι εμπνευςμζνεσ από τθν φφςθ και αφοροφν: 

 

  Τθν φυςικι διαλογι (selection), ςφμφωνα με τθν οποία τα ιςχυρότερα μζλθ ενόσ 

είδουσ ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα επιβίωςθσ. 

  Τθν αναπαραγωγι ι αναςυνδυαςμό (recombination), ςφμφωνα με τθν οποία 

κάποια γενετικά χαρακτθριςτικά των γονζων μεταφζρονται ςτα παιδιά τουσ μζςω 

τθσ διαδικαςίασ διαςταφρωςθσ (crossover). 

  Τθν μετάλλαξθ (mutation), ςφμφωνα με τθν οποία τυχαίεσ αλλαγζσ λαμβάνουν 

χϊρα ςτο γονιδιακό υλικό των απόγονων οδθγϊντασ ςε διαφοροποίθςθ των 

ειδϊν.  

 

 Θ ζννοια του πλθκυςμοφ είναι κεμελιϊδθσ ςτουσ εξελικτικοφσ αλγορίκμουσ, και 

τουσ διαφοροποιεί ςε ςχζςθ με κάκε άλλθ μζκοδο που βαςίηεται ςε διαδοχικοφσ 

μεταςχθματιςμοφσ ενόσ αρχικοφ ςθμείου ι διανφςματοσ. Ο πλθκυςμόσ απαρτίηεται από 

ζνα ςφνολο ατόμων (individuals) όπου κάκε άτομο δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ζνα εφικτό 

διάνυςμα μεταβλθτϊν. Για κάκε άτομο, θ κζςθ του ςτον χϊρο αναηιτθςθσ, ςυνιςτά τα 

γενετικά του χαρακτθριςτικά. Με άλλα λόγια οι μεταβλθτζσ απόφαςθσ, είναι το 
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μακθματικό ανάλογο των γενετικϊν χαρακτθριςτικϊν. Ππωσ ςτθν πραγματικότθτα, ζτςι και 

ςτθν βελτιςτοποίθςθ ζχουμε ςυχνά τθν φπαρξθ των διαδικαςιϊν τθσ μετάλλαξθσ και τθσ 

διαςταφρωςθσ. Θ μετάλλαξθ αφορά τθν τυχαία αλλοίωςθ-μεταβολι κάποιων γενετικϊν 

χαρακτθριςτικϊν, ενϊ θ διαςταφρωςθ αφορά τθν αποκοπι αυτοφςιων αλλθλουχιϊν 

γενετικϊν χαρακτθριςτικϊν των γονζων και τθν δθμιουργία μζςω αυτϊν, των απογόνων 

όπου ζχουν τμιματα γενετικοφ υλικοφ και από τουσ δφο γονείσ. 

 Το μζγεκοσ του αρχικοφ πλθκυςμοφ ορίηεται από τον χριςτθ και, ωσ επί το 

πλείςτον, διατθρείται ςτακερό. Συνικωσ ο αρχικόσ πλθκυςμόσ δθμιουργείται με τυχαίο 

τρόπο. Για κάκε νζα γενιά, μζςω του λεγόμενου τελεςτι επιλογισ (selection), κακορίηονται 

οι ευκαιρίεσ αναπαραγωγισ κάκε ατόμου, αντιςτοιχϊντασ ςε κάκε μζλοσ του πλθκυςμοφ 

μια ςυγκεκριμζνθ πικανότθτα επιβίωςθσ. Δθμιουργείται θ λεγόμενθ δεξαμενι 

ηευγαρϊματοσ (mating pool), ςτθν οποία αντιγράφονται τα πλζον ικανά άτομα 

περιςςότερεσ από μία φορζσ, ενϊ και τα λιγότερο ικανά άτομα αντιγράφονται λιγότερεσ ι 

καμία φορά. Μζτρο τθσ ικανότθτασ επιβίωςθσ είναι ο βακμόσ καταλλθλότθτασ (fitness 

rate), που αντιπροςωπεφει τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά του κάκε ατόμου, και ταυτίηεται, 

πρακτικά, με τθ ςυνάρτθςθ ςτόχου του προβλιματοσ. Θ διαδικαςία αυτι μπορεί να είναι 

ςτοχαςτικι ωσ και πλιρωσ προςδιοριςτικι και αποςκοπεί ςτθν βελτίωςθ των μζςων 

χαρακτθριςτικϊν του πλθκυςμοφ, παρζχοντασ ςε άτομα-λφςεισ υψθλότερθσ ποιότθτασ 

μεγαλφτερθ πικανότθτα επιβίωςθσ ςτθν επόμενθ γενιά. Οι ςυνθκζςτεροι μθχανιςμοί  

επιλογισ είναι οι εξισ: 

 

  Επιλογι μζςω του “τροχοφ τθσ ρουλζτασ” (roulette wheel): Διαμορφϊνεται ζνασ 

εικονικόσ τροχόσ, με πλικοσ εγκοπϊν όςο και το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ, ενϊ το 

πλάτοσ κάκε εγκοπισ είναι ανάλογο του βακμοφ καταλλθλότθτασ κάκε ατόμου, 

ζτςι ϊςτε ακόμα και το πλζον αδφναμο μζλοσ να ζχει μθ μθδενικι πικανότθτα 

επιλογισ. 

  Επιλογι με διαγωνιςμό (tournament): Επιλζγονται τυχαία δφο ι περιςςότερα μζλθ 

του πλθκυςμοφ, και το ιςχυρότερο εξ αυτϊν αντιγράφεται ςτο βοθκθτικό ςφνολο. 

Θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται τόςεσ φορζσ όςεσ απαιτείται για να ςυμπλθρωκεί 

το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ. 

  Εκλεκτικιςμόσ (elitism): Θ τρζχουςα βζλτιςτθ λφςθ ςτον πλθκυςμό αντιγράφεται 

πάντοτε ςτθ δεξαμενι ηευγαρϊματοσ, ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ να χακεί 

εξαιτίασ τθσ τυχαιότθτασ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ. 

  Επιλογι βακμολόγθςθσ (rank selection): Θ μζκοδοσ αυτι μειϊνει τθν πίεςθ τθσ 

επιλογισ όταν θ διαςπορά των τιμϊν τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ είναι μεγάλθ και 

τθν αυξάνει ςε αντίκετθ περίπτωςθ, με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου 

τθσ πρϊιμθσ ςφγκλιςθσ. 

  Επιλογι ςτακερισ κατάςταςθσ (steady-state selection): Αντικακίςτανται λίγα 

άτομα ςε κάκε γενιά, ςε αντίκεςθ με τισ προθγοφμενεσ μεκόδουσ. Ζνασ μικρόσ 

αρικμόσ των λιγότερο κατάλλθλων ατόμων αντικακίςταται από απογόνουσ των πιο 

ιςχυρϊν χρωμοςωμάτων. 

 

 Αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ επιλογισ, και ζχουν κακοριςτεί τα άτομα που 

κα αποτελζςουν το νζο πλθκυςμό, εφαρμόηεται θ διαδικαςία τθσ διαςταφρωςθσ 

(crossover). Από τθ δεξαμενι ηευγαρϊματοσ επιλζγονται τυχαία ηεφξθ ατόμων-γονζων που, 
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μζςω του τελεςτι διαςταφρωςθσ, ανταλλάςςουν τθν γενετικι τουσ πλθροφορία, με ςκοπό 

τθν παραγωγι ςτατιςτικά ιςχυρότερων απογόνων, με δεδομζνο ότι οι ιςχυρότερεσ 

γονιδιακζσ δομζσ αντιγράφονται ςτισ επόμενεσ γενιζσ. Για τθν απομίμθςθ του ςτοχαςτικοφ 

χαρακτιρα τθσ αντίςτοιχθσ φυςικισ διεργαςίασ, ορίηεται μια πικανότθτα (ςυχνότθτα) 

διαςταφρωςθσ, τθσ τάξθσ του 60-90%. Συνεπϊσ, το υπόλοιπο μζροσ του πλθκυςμοφ δεν 

ςυμμετζχει ςτθν διαδικαςία αναπαραγωγισ, και αντιγράφεται ωσ ζχει ςτθν επόμενθ γενιά. 

Υπάρχουν διάφορεσ μζκοδοι διαςταφρωςθσ, οι κυριότερεσ είναι οι εξισ: 

 

 Διαςταφρωςθ ενόσ ςθμείου (simple crossover) 

 Αρικμθτικι διαςταφρωςθ (arithmetic crossover) 

 Ευρετικι διαςταφρωςθ (heuristic crossover) 

 Διαςταφρωςθ δζντρου (tree crossover) 

 

 Στθ ςυνζχεια, εφαρμόηεται ο τελεςτισ μετάλλαξθσ (mutation), που επιφζρει 

τυχαίεσ τροποποιιςεισ ςε πολφ μικρό ποςοςτό των γενετικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ νζασ 

γενιάσ, αποςκοπϊντασ ςτθν αφξθςθ τθσ ποικιλίασ του πλθκυςμοφ και τθν διαφυγι από 

τοπικά ακρότατα. Θ ςυχνότθτα μετάλλαξθσ είναι τθσ τάξθσ του 0.1-1%, ϊςτε να μθν 

επιβραδφνεται θ πορεία ςφγκλιςθσ. Τα κυριότερα είδθ μετάλλαξθσ είναι τα εξισ: 

 

 Ομοιόμορφθ μετάλλαξθ (uniform mutation) 

 Οριακι μετάλλαξθ (boundary mutation) 

 Ανομοιόμορφθ μετάλλαξθ (Non-uniform mutation) 

 

 Με τθν εφαρμογι και τθσ διαδικαςίασ τθσ μετάλλαξθσ, ολοκλθρϊνεται θ 

δθμιουργία μιασ νζασ γενιάσ λφςεων - ατόμων. Θ διαδικαςία αυτι ςυνεχίηεται μζχρι να 

ικανοποιθκεί ζνα κριτιριο τερματιςμοφ του αλγόρικμου, το οποίο ορίηεται εξαρχισ από τον 

αναλυτι. Με τον τερματιςμό του αλγόρικμου, ζχουμε τον τελικό πλθκυςμό των λφςεων 

του προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ.  

 Μετά τθν κεμελίωςι τουσ από τουσ Holland (1975) και De Jong (1975), οι 

εξελικτικοί αλγόρικμοι ζχουν βρει ζνα εξαιρετικά ευρφ πεδίο εφαρμογισ, κακϊσ 

χρθςιμοποιοφνται με επιτυχία και ςε προβλιματα γενετικοφ προγραμματιςμοφ (genetic 

programming), αυτο-εκμάκθςθσ μθχανϊν (machine learning) και νευρωνικϊν δικτφων 

(neural networks). Ζωσ τϊρα ζχει αναπτυχκεί μια πολφ μεγάλθ ποικιλία εξελικτικϊν 

αλγόρικμων, που βαςίηονται ςε κοινι λογικι, παρόλο που διαφοροποιοφνται ςε επιμζρουσ 

λεπτομζρειεσ. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 4.10, φαίνεται θ γενικι δομι ενόσ προβλιματοσ 

πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ με γενετικοφσ- εξελικτικοφσ αλγόρικμουσ. 

 



129 

 

 

χιμα 4.10. Γενικι δομι ενόσ προβλιματοσ πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ με εξελικτικοφσ 

αλγόρικμουσ. 

4.9 Ανάπτυξθ αλγορίκμων 

4.9.1 Ο μονοκριτθριακόσ αλγόρικμοσ τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ (Single objective 

Differential Evolution - SODE) 

 Θ μζκοδοσ τθσ Διαφορικισ εξζλιξθσ (Differential Evolution - DE) είναι µια από τισ 

ςτοχαςτικζσ μεκόδουσ που αναδείχκθκε τα τελευταία χρόνια και ζχει αποδείξει κατά το 

παρελκόν τθν ικανότθτα τθσ ςτθν γριγορθ προςζγγιςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ ςε πλικοσ 

θλεκτρολογικϊν προβλθμάτων ενόσ ςτόχου [4.12]. Ρροτάκθκε το 1995 από τουσ Reiner 

Storn και Kenneth Price. Θ Διαφορικι Εξζλιξθ είναι μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςε πλθκυςμό και 

παρουςιάηει τρία κφρια πλεονεκτιματα: προςεγγίηει το πραγματικό ελάχιςτο τθσ 

ςυνάρτθςθσ κόςτουσ ανεξαρτιτωσ των αρχικϊν τιμϊν των παραμζτρων, παρουςιάηει πολφ 

γριγορθ ςφγκλιςθ και εμπλζκει τθ χριςθ ελάχιςτων παραμζτρων ελζγχου. Λόγω του 

ιδιαίτερου χειριςμοφ τθσ διαδικαςίασ τθσ μετάλλαξθσ με χριςθ διανυςμάτων διαφορϊν, ο 

αλγόρικμοσ DE διαφοροποιείται από τουσ κλαςικοφσ εξελικτικοφσ αλγορίκμουσ [4.13]. Τα 

κφρια βιματα κάκε γενιάσ t ζχουν ωσ εξισ: 

 

 Βιμα 1: Δθμιουργείται ο πλθκυςμόσ μεταλλαγμζνων διανυςμάτων δοτϊν (donor 

vectors) Vi,G
 μζςω του ςυνδυαςμοφ τριϊν διαφορετικϊν διανυςμάτων του 

τρζχοντοσ πλθκυςμοφ Xi,G. Στθ διαδικαςία αξιοποιείται για κάκε λφςθ ζνα 

ςτακμιςμζνο διαφορικό διάνυςμα. 

 Βιμα 2: Δθμιουργείται ο δοκιμαςτικόσ πλθκυςμόσ διανυςμάτων γονζων (trial 

vectors) Ui,G μζςω μιασ διαδικαςίασ διαςταφρωςθσ.  Στθ διαδικαςία αξιοποιείται 

μια ςτοχαςτικι διαδικαςία μεταβολισ των παραμζτρων των διανυςμάτων και μια 

διαδικαςία αφξθςθσ τθσ διαφοροποίθςθσ. 

 Βιμα 3: Αξιολογοφνται οι υποψιφιεσ λφςεισ με υπολογιςμό τθσ ςυνάρτθςθσ 

κόςτουσ F(Ui,G). Για κάκε μζλοσ ςτόχου του πλθκυςμοφ τθσ τρζχουςασ γενιάσ (target 

vector) Xi,G, αν F(Ui,G)< F(Xi,G) τότε θ υποψιφια λφςθ παίρνει τθ κζςθ τθσ λφςθσ Xi
G 

ςτον πλθκυςμό, αλλιϊσ θ υποψιφια λφςθ απορρίπτεται. 
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 Βιμα 4: Εντοπίηεται θ υποψιφια λφςθ με τθ μικρότερθ τιμι τθσ ςυνάρτθςθσ 

κόςτουσ και ελζγχεται το κριτιριο ςφγκλιςθσ.  

 

 Θ διαδικαςία τθσ παραγωγισ των διανυςμάτων δοτϊν (μετάλλαξθ) βαςίηεται ςτθ 

διαταραχι ενόσ διανφςματοσ βάςθσ (base vector) xr1,G μζςω ενόσ ςτακμιςμζνου 

διανφςματοσ διαφοράσ (weighted difference vector) xr2,G -xr3,G ωσ εξισ: 

 

  , 1, 2, 3,i G r G r G r Gv x F x x    (4.16) 

όπου τα διανφςματα xr1,G, xr2,G και xr3,G είναι τρία τυχαία διανφςματα του τρζχοντοσ 

πλθκυςμοφ διαφορετικά μεταξφ τουσ και F είναι ζνασ πραγματικόσ ςτακερόσ ςυντελεςτισ 

που λαμβάνει τιμζσ ςτο διάςτθμα *0,2+ και ελζγχει ουςιαςτικά τθν επίδραςθ του 

διαφορικοφ διανφςματοσ. Θ οριακι τιμι του ςυντελεςτι δίνεται από τθ ςχζςθ: 

 

 

1
2

crit

P

CR

F
N

 
 

 
  (4.17) 

όπου Νp είναι ο αρικμόσ των διανυςμάτων μελϊν του πλθκυςμοφ. Ο μθχανιςμόσ 

παραγωγισ των διανυςμάτων δοτϊν μζςω των διαφορικϊν διανυςμάτων, παρουςιάηεται 

παρακάτω, ςτο ςχιμα 4.11: 

 

 

χιμα 4.11. Απεικόνιςθ του μθχανιςμοφ παραγωγισ των διαφορικϊν διανυςμάτων και των 

διανυςμάτων δοτϊν. 

 

Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 4.12, απεικονίηονται 5 τυχαία διανφςματα πλθκυςμοφ κακϊσ και τα 

20 διαφορικά διανφςματα που μποροφν να παραχκοφν από αυτά: 
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(α) (β) 

χιμα 4.12. Απεικόνθςθ (α) 5 τυχαίων διανυςμάτων πλθκυςμοφ και (β) των 20 διαφορικϊν 

διανυςμάτων που μποροφν να παραχκοφν από αυτά. 

  

 Για τθν αφξθςθ τθσ διαςποράσ και τθσ διαφοροποίθςθσ ςτο χϊρο των μεταβλθτϊν 

ςχεδίαςθσ  χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ τθσ διαςταφρωςθσ, που ουςιαςτικά αναμειγνφει τισ 

παραμζτρουσ του διανφςματοσ μετάλλαξθσ με αυτζσ του διανφςματοσ ςτόχου με ςκοπό τθ 

δθμιουργία ενόσ δοκιμαςτικοφ διανφςματοσ [4.14]. Θ πιο κοινι φόρμα για τθν ανταλλαγι 

είναι θ ομοιόμορφθ, θ οποία περιγράφεται από τθν παρακάτω ςχζςθ: 

 

 
,

,

,

[0,1)i G

i G

i G

v if rand CR
u

x otherwise


 


 (4.18) 

όπου rand[0,1) είναι ζνασ ομοιόμορφα κατανεμθμζνοσ αρικμόσ που ανικει ςτο διάςτθμα 

*0,1) και υπολογίηεται εκ νζου για κάκε παράμετρο του εκάςτοτε διανφςματοσ i. Ο CR 

ονομάηεται ςυντελεςτισ διαςταφρωςθσ (crossover coefficient)και είναι ζνασ  πραγματικόσ 

αρικμόσ που ανικει ςτο διάςτθμα *0,1].  

 Για τον αποκλειςμό τθσ περίπτωςθσ αντιγραφισ κάποιου διανφςματοσ 

χρθςιμοποιείται θ εξαναγκαςμζνθ διαςταφρωςθ, που ςθμαίνει ότι τουλάχιςτον μια 

παράμετροσ κάκε δοκιμαςτικοφ διανφςματοσ προζρχεται από το διάνυςμα δότθ, ωσ εξισ:  

 
, ,

, ,

, ,

j i G rand

j i G

j i G rand

v if j I
u

x if j I


 


 (4.19) 

 

όπου D είναι ο αρικμόσ των παραμζτρων κάκε διανφςματοσ μζλουσ του πλθκυςμοφ, 

i=1,2,…,Np, j=1,2,…,D, και Irand μια διάςταςθ (παράμετροσ) του διανφςματοσ που επιλζγεται 

τυχαία, δθλαδι ανικει ςτο ςφνολο *1,2,…,D].  

 Θ διαφορικι εξζλιξθ χρθςιμοποιεί ζνα μθχανιςμό επιλογισ κατά τον οποίο το 

διανυςματικό διάνυςμα ανταγωνίηεται το διάνυςμα ςτόχο. Το διάνυςμα που δίνει τθν 

μικρότερθ τιμι ςτθ ςυνάρτθςθ κόςτουσ επιλζγεται και ειςάγεται ςτον πλθκυςμό τθσ 

επόμενθσ γενιάσ ωσ εξισ: 

 
, , ,

, 1

,

( ) ( )i G i G i G

i G

i G

u if f u f x
x

x otherwise


 


 (4.20) 

 Ζχουν διατυπωκεί αρκετζσ παραλλαγζσ του αρχικοφ αλγορίκμου τθσ διαφορικισ 

εξζλιξθσ ςε ότι αφορά ςτισ διαδικαςίεσ τθσ μετάλλαξθσ και τθσ διαςταφρωςθσ. Θ γενικι 

ςφμβαςθ που χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι του αλγορίκμου τθσ διαφορικισ εξζλιξθσ 

είναι θ DE/x/y/z. Το x αντιπροςωπεφει μια ςυμβολοςειρά που προςδιορίηει τον τρόπο 
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επιλογισ του διανφςματοσ βάςθσ. Είναι “rand” όταν το διάνυςμα βάςθσ επιλζγεται τυχαία 

και “best” όταν επιλζγεται το καλφτερο ωσ τθν τρζχουςα γενιά διάνυςμα του πλθκυςμοφ 

(το διάνυςμα που δίνει τθ μικρότερθ τιμι τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ). Το y δθλϊνει τον 

αρικμό των διανυςμάτων διαφοράσ που προςτίκενται ςτο διάνυςμα βάςθσ. Το z είναι μια 

ςυμβολοςειρά που προςδιορίηει τον τφπο τθσ διαςταφρωςθσ που χρθςιμοποιείται. Είναι 

“bin”  όταν χρθςιμοποιείται διωνυμικι διαςταφρωςθ και “exp” όταν χρθςιμοποιείται 

εκκετικι. Οι κυριότεροι εναλλακτικοί τφποι μετάλλαξθσ είναι οι εξισ: 

 

 DE/best/1 

  , , 1, 2,i G best G r G r Gv x F x x    (4.21) 

 DE/target-to-best/1 ι DE/local-to-best/1  

 

    , , , , 2, 3,i G i G best G i G r G r Gv x F x x F x x      (4.22) 

 DE/best/2 

 

    , , 1, 2, 3, 4,i G best G r G r G r G r Gv x F x x F x x      (4.23) 

 DE/rand/2 

 

    , 1, 2, 3, 4, 5,i G r G r G r G r G r Gv x F x x F x x      (4.24) 

 

Ππου οι δείκτεσ των επιμζρουσ διανυςμάτων ςτα διάφορα διανφςματα διαφορϊν είναι 

φυςικοί αρικμοί διάφοροι του i.  

 Θ διαδικαςία τθσ διαςταφρωςθσ μπορεί να είναι διωνυμικι ι εκκετικι. Στθν 

εκκετικι διαςταφρωςθ επιλζγεται με τυχαίο τρόπο ζνασ ακζραιοσ αρικμόσ n από το 

διάςτθμα *1,D+, ο οποίοσ αποτελεί το ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ διαςταφρωςθσ ςτο διάνυςμα 

ςτόχο. Επιλζγεται επίςθσ ζνασ δεφτεροσ ακζραιοσ αρικμόσ L από το διάςτθμα *1,D+ ο 

οποίοσ υποδθλϊνει τον αρικμό των παραμζτρων που προςφζρονται από το διάνυςμα δότθ 

ςτο δοκιμαςτικό διάνυςμα. Ζπειτα από τθν επιλογι των παραμζτρων n, L δοκιμαςτικό 

διάνυςμα ζχει τθ μορφι:  

 

 
, ,

, ,

, ,

, 1 ,..., 1

[1, ]

j i G D D D
j i G

j i G

v for j n n n L
u

x for all other j D

    
 


 (4.25) 

 

όπου ο τελεςτισ .
D

δθλϊνει μια πράξθ modulo με διαιρζτθ το D. 

 Το δομικό διάγραμμα των διαδικαςιϊν δθμιουργίασ του δοκιμαςτικοφ πλθκυςμοφ, 

μετάλλαξθσ και επιλογισ του αλγορίκμου τθσ μονοκριτθριακισ διαφορικισ εξζλιξθσ 

παρουςιάηεται παρακάτω, ςτο ςχιμα 4.13. 
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χιμα 4.13. Δομικό διάγραμμα των διαδικαςιϊν δθμιουργίασ του δοκιμαςτικοφ πλθκυςμοφ, 

μετάλλαξθσ και επιλογισ τθσ μονοκριτθριακισ διαφορικισ Εξζλιξθσ. 

 

 Στθ διαφορικι εξζλιξθ, κάκε διάνυςμα του πλθκυςμοφ διαςταυρϊνεται με ζνα 

μεταλλαγμζνο διάνυςμα που δθμιουργείται με τυχαίο τρόπο, ανάλογα με τθν παραλλαγι 

του αλγορίκμου. Εφόςον τα διανφςματα-μζλθ του τρζχοντοσ πλθκυςμοφ βρίςκονται εντόσ 

των προκακοριςμζνων πεδίων οριςμοφ, ικανοποιοφν όλουσ τουσ ςυνοριακοφσ 

περιοριςμοφσ (boundary constraints) και κατϋ επζκταςθ μόνο θ ςυνειςφορά από τα 

διανφςματα μετάλλαξθσ μπορεί να προκαλζςει πικανζσ παραβιάςεισ ορίων. Συνεπϊσ τα 

όρια χρειάηεται να ελεγχκοφν μόνο όταν κάποια παράμετροσ μεταλλαγμζνου διανφςματοσ 

επιλζγεται ςτο δοκιμαςτικό διάνυςμα.  

 Στον αλγόρικμο που αναπτφχκθκε οι παραβιάςεισ των ορίων του πεδίου οριςμοφ 

αντιμετωπίηονται μζςω ενόσ ςχιματοσ επαναφοράσ (resetting scheme). Τα ςχιματα αυτά 

μεταςχθματίηουν τισ παραμζτρουσ που δεν ικανοποιοφν τα όρια ςε καινοφριεσ που δεν τα 

παραβιάηουν. Συγκεκριμζνα χρθςιμοποιείται θ τεχνικι τθσ αναπιδθςθσ (bounce-back 

method), ςφμφωνα με τθν οποία κάκε διάνυςμα που δεν ικανοποιεί τουσ ςυνοριακοφσ 

περιοριςμοφσ αντικακίςταται από ζνα άλλο διάνυςμα που κείται εντόσ ορίων. Θ ςτρατθγικι 

αυτι βοθκάει ςτθν ταχφτερθ προςζγγιςθ του ολικοφ βζλτιςτου κακϊσ για κάκε παράμετρο 

που παραβιάηει τα όρια επιλζγει μια καινοφρια που βρίςκεται ανάμεςα ςτο όριο και τθν 

παράμετρο του διανφςματοσ βάςθσ. Επίςθσ, αν ο πλθκυςμόσ μετακινείται προσ τα όρια του 

πεδίου οριςμοφ, θ μζκοδοσ αναπιδθςθσ δθμιουργεί διανφςματα που βρίςκονται ακόμα 
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πιο κοντά ςτα όρια. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 4.14, φαίνεται θ ςχθματοποίθςθ του 

μθχανιςμοφ τθσ μεκόδου αναπιδθςθσ.  

 

 

χιμα 4.14. Απεικόνιςθ του μθχανιςμοφ διαχείριςθσ των ςυνοριακϊν περιοριςμϊν με χριςθ τθσ 

μεκόδου ¨bounce back¨.  

4.9.2 Ο πολυκριτθριακόσ αλγόρικμοσ τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ (Multi- Objective 

Differential Evolution - MODE) 

 Θ αρχικι ζκδοςθ τθσ μεκόδου τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ μπορεί να αντιμετωπίςει 

μόνο μονοκριτθριακά προβλιματα, δθλαδι προβλιματα με μία μόνο ςυνάρτθςθ κόςτουσ. 

Στα πλαίςια τθσ διατριβισ, θ μεκοδολογία γενικεφτθκε για προβλιματα πολυκριτθριακισ 

βελτιςτοποίθςθσ, δθλαδι ταυτόχρονθσ αναηιτθςθσ μθ κατωτζρων λφςεων, που 

περιγράφουν αντιπροςωπευτικά το μζτωπο Pareto που δθμιουργείται από τα 

αντικρουόμενα κριτιρια. Τα κφρια βιματα κάκε γενιάσ t ζχουν ωσ εξισ: 

 

 Βιμα 1: Δθμιουργείται το αρχικό εξωτερικό ςφνολο, P0(t), που περιζχει όλεσ τισ 

ιςχυρά μθ κατϊτερεσ λφςεισ του τρζχοντοσ πλθκυςμοφ, P(t). 

 Βιμα 2: Δθμιουργείται ο πλθκυςμόσ μεταλλαγμζνων διανυςμάτων δοτϊν (donor 

vectors) Vi,G
 μζςω του ςυνδυαςμοφ τριϊν διαφορετικϊν διανυςμάτων του 

τρζχοντοσ πλθκυςμοφ Xi,G. Θ διαδικαςία είναι θ ίδια με αυτι τθσ μονοκριτθριακισ 

ΔΕ. 

 Βιμα 3: Δθμιουργείται ο δοκιμαςτικόσ πλθκυςμόσ διανυςμάτων γονζων (trial 

vectors) Ui,G μζςω μιασ διαδικαςίασ διαςταφρωςθσ.  Θ διαδικαςία είναι επίςθσ θ 

ίδια με αυτι τθσ μονοκριτθριακισ ΔΕ. 

 Βιμα 4: Εφαρμόηεται μια διαδικαςία δυαδικισ επιλογισ, που κα εξθγθκεί 

λεπτομερϊσ παρακάτω, και παράγονται τα μζλθ τθσ επόμενθσ γενιάσ, P(t + 1). 

 Βιμα 5: Εφόςον πλθροφνται οι ςυνκικεσ τερματιςμοφ του αλγορίκμου, τότε θ 

βζλτιςτθ λφςθ του πολυκριτθριακοφ προβλιματοσ είναι το τρζχον εξωτερικό 

ςφνολο, P0(t). 
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Κατά τθ διαδικαςία τθσ δυαδικισ επιλογισ, κάκε δοκιμαςτικό διάνυςμα 

ςυγκρίνεται με το αντίςτοιχο τρζχον μζλοσ τθσ γενιάσ για να βρεκεί θ μεταξφ τουσ ςχζςθ 

κυριαρχίασ. Αν το νζο μζλοσ κυριαρχείται απορρίπτεται από τθν επόμενθ γενιά. Αν 

κυριαρχεί τότε ειςάγεται ςτθν επόμενθ γενιά πλθκυςμοφ και ταυτόχρονα διαγωνίηεται με 

όλα τα μζλθ του τρζχοντοσ ςυνόλου Pareto και το μζτωπο ανανεϊνεται. Στθν περίπτωςθ 

που ζνα νζο μζλοσ δεν εμφανίηει ξεκάκαρθ ςχζςθ κυριαρχίασ ωσ προσ το αντίςτοιχο μζλοσ 

τθσ γενιάσ με το οποίο διαγωνίηεται  τότε προάγεται τυχαία μία από τισ δφο με πικανότθτα 

προαγωγισ 0.5PNDF  ςτθν επόμενθ γενιά. Θ ςτρατθγικι ΔΕ που χρθςιμοποιείται ςτον 

αλγόρικμο είναι θ DE/local-to-best/1/bin, όπου το βζλτιςτο μζχρι ςτιγμισ διάνυςμα 

προκφπτει με τυχαίο τρόπο μζςα από το ςφνολο Pareto. Για κάκε δοκιμαςτικό διάνυςμα 

χρθςιμοποιοφνται δφο διανφςματα διαφορϊν ωσ εξισ: 

 

    , , , , 2, 3,i G i G best G i G r G r Gv x F x x F x x      (4.26) 

 

 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 4.15, απεικονίηεται λεπτομερϊσ ο μθχανιςμόσ επιλογισ του 

αλγορίκμου τθσ πολυκριτθριακισ ΔΕ που αναπτφχκθκε: 

 

 

χιμα 4.15. Απεικόνιςθ του μθχανιςμοφ επιλογισ του ανεπτυγμζνου αλγορίκμου 

MODE.  

4.9.3 Ο εξελικτικόσ αλγόρικμοσ Pareto ιςχφοσ (Strength Pareto Evolutionary 

Algorithm - SPEA) 

 Ο εξελικτικόσ αλγόρικμοσ Pareto ιςχφοσ (strength Pareto evolutionary algorithm, 

SPEA) είναι μια από τισ πλζον δθμοφιλείσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ, που παρουςιάςτθκε 

για πρϊτθ φορά από τουσ Zitzler and Thiele [4.15]. Μάλιςτα, λίγο μετά τθν δθμοςίευςι του, 
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αναπτφχκθκε βελτιωμζνθ εκδοχι του αλγορίκμου. Θ κεντρικι ιδζα ςυνίςταται ςτθν 

διατιρθςθ ενόσ εξωτερικοφ ςυνόλου (external set), που ςυμβολίηεται με P0 και περιζχει τισ 

μθ κατϊτερεσ λφςεισ του πλθκυςμοφ. Το ςφνολο αυτό χρθςιμοποιείται, μεταξφ άλλων, για 

τον κακοριςμό του μζτρου καταλλθλότθτασ. Το μζγεκόσ του κακορίηεται εξ αρχισ, κάτι που 

ζχει ωσ ςυνζπεια τθν φπαρξθ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ εναλλακτικϊν επιλογϊν, μετά το 

πζρασ τθσ υπολογιςτικισ διαδικαςίασ. Λόγω του ιδιαίτερου χειριςμοφ του εξωτερικοφ 

ςυνόλου, ο αλγόρικμοσ  SPEA κεωρείται θ πρϊτθ από τισ εκλεκτικζσ μεκόδουσ, δθλαδι 

τουσ πολυκριτθριακοφσ αλγορίκμουσ τρίτθσ γενιάσ. Τα κφρια βιματα κάκε γενιάσ t ζχουν 

ωσ εξισ: 

 Βιμα 1: Δθμιουργείται το αρχικό εξωτερικό ςφνολο, P0(t), που περιζχει όλεσ τισ 

ιςχυρά μθ κατϊτερεσ λφςεισ του τρζχοντοσ πλθκυςμοφ, P(t). 

 Βιμα 2: Αν το πλικοσ των μελϊν του εξωτερικοφ ςυνόλου ξεπερνά τθν τιμι p0, τότε 

αφαιροφνται τα περίςςια άτομα μζςω μιασ διαδικαςίασ ςυςτοίχιςθσ (clustering), με 

τρόπο ϊςτε να εξαςφαλιςτεί μια ομοιόμορφθ κατανομι των μθ κατωτζρων λφςεων 

ςτο πεδίο αποτίμθςθσ. Με τον τρόπο αυτό,  διαμορφϊνονται τα τελικά ςφνολα P0(t) 

και P1(t), όπου το πρϊτο περιζχει τισ ιςχυρά μθ κατϊτερεσ λφςεισ, ενϊ το δεφτερο 

περιζχει όλα τα υπόλοιπα μζλθ του πλθκυςμοφ, ιτοι P1(t) = P(t) – P0(t). 

 Βιμα 3: Υπολογίηονται οι τιμζσ καταλλθλότθτασ (ςτθν πραγματικότθτα, πρόκειται 

για τιμζσ ποινισ) του πλθκυςμοφ, με βάςθ μια πρωτότυπθ μζκοδο που βαςίηεται 

ςτθν ζννοια τθσ κυριαρχίασ Pareto ζναντι των μελϊν μόνο του εξωτερικοφ ςυνόλου, 

P0(t), θ οποία περιγράφεται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. 

 Βιμα 4: Εφαρμόηεται μια διαδικαςία δυαδικισ επιλογισ με διαγωνιςμό, με τθν 

οποία εντοπίηονται τα μζλθ του βοθκθτικοφ πλθκυςμοφ. Αυτό γίνεται επιλζγοντασ 

τυχαία δφο άτομα από όλον τον τρζχοντα πλθκυςμό, και ςυγκρίνοντασ τισ 

καταλλθλότθτεσ αυτϊν (με τον τρόπο που ορίηονται οι τελευταίεσ, κεωρείται ότι 

υπεριςχφει το άτομο με τθ μικρότερθ τιμι-ποινι). 

 Βιμα 5: Με εφαρμογι των τυπικϊν τελεςτϊν διαςταφρωςθσ και μετάλλαξθσ, 

παράγονται τα μζλθ τθσ επόμενθσ γενιάσ, P(t + 1). 

 Βιμα 6: Εφόςον πλθροφνται οι ςυνκικεσ τερματιςμοφ του αλγορίκμου, τότε θ 

βζλτιςτθ λφςθ του πολυκριτθριακοφ προβλιματοσ είναι το τρζχον εξωτερικό 

ςφνολο, P0(t). 

 

 Ο παραπάνω κφκλοσ περιλαμβάνει δυο κομβικζσ διαδικαςίεσ [4.16]. Θ πρϊτθ 

αφορά ςτθν αποτίμθςθ του μζτρου ποινισ των μελϊν του πλθκυςμοφ, και εκτελείται ςε 

δφο ςτάδια. Αρχικά, υπολογίηεται θ λεγόμενθ ιςχφσ (strength) των μελϊν του εξωτερικοφ 

ςυνόλου, με βάςθ τθ ςχζςθ: 

 
( , )

( , )
1

dn i t
s i t

p



 (4.27) 

όπου nd(i,t) ο αρικμόσ των ατόμων επί των οποίων κυριαρχεί το μζλοσ i κατά τθν γενιά t, και 

p το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ. Με βάςθ τον παραπάνω οριςμό, θ ιςχφσ των μθ κατωτζρων 

λφςεων είναι εξ οριςμοφ μικρότερθ τθσ μονάδασ, και μθδενίηεται όταν όλα τα μζλθ του 

πλθκυςμοφ ανικουν ςτο μζτωπο Pareto. Στθ ςυνζχεια, υπολογίηεται θ ιςχφσ των 

υπόλοιπων ςθμείων ωσ εξισ: 

 ( , ) 1 ( , )ds i t S i t   (4.28) 
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όπου Sd(i,t) το άκροιςμα τθσ ιςχφοσ όλων των μελϊν του εξωτερικοφ ςυνόλου που 

κυριαρχοφν επί του ατόμου i. Πςο πιο πολλά είναι τα μζλθ του εξωτερικοφ ςυνόλου που 

κυριαρχοφν επί του εκάςτοτε ατόμου του λοιποφ πλθκυςμοφ τόςο μεγαλφτερθ θ τιμι τθσ 

ιςχφοσ του. Δθλαδι, άτομα που είναι πολφ απομακρυςμζνα ςε ςχζςθ με το τρζχον μζτωπο 

Pareto λαμβάνουν μεγάλθ τιμι ιςχφοσ, οπότε ςε αυτά αποδίδεται αντίςτοιχα μικρι 

πικανότθτα επιβίωςθσ. 

 Θ δεφτερθ διαδικαςία αποςκοπεί ςτθ μείωςθ του μεγζκουσ του εξωτερικοφ 

ςυνόλου, ςτθν περίπτωςθ που αυτό υπερβαίνει μια μζγιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι, p0. Θ 

κζςπιςθ του ανϊτατου ορίου αφενόσ εξυπθρετεί πρακτικοφσ λόγουσ, κακϊσ ο αναλυτισ 

δεν χρειάηεται να διερευνιςει υπερβολικά μεγάλο αρικμό εναλλακτικϊν βζλτιςτων λφςεων 

Pareto, και αφετζρου ςυμβάλλει ςτθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ ςφγκλιςθσ. Θ τεχνικι 

που ακολουκείται βαςίηεται ςτθ μζκοδο ςυςτοίχιςθσ του Morse (1980), ςφμφωνα με τθν 

οποία διαμορφϊνονται p0 ομάδεσ γειτονικϊν ςθμείων (κφλακεσ), και από κάκε κφλακα 

διατθρείται το κεντροειδζσ. Με τον τρόπο αυτό, εξαςφαλίηεται ομοιόμορφθ διαςπορά των 

μθ κατωτζρων ςθμείων που περιλαμβάνονται ςτο τρζχον εξωτερικό ςφνολο. Θ διαδικαςία 

παρουςιάηεται παρακάτω, ςτο ςχιμα 4.16. 

 

 

χιμα 4.16. Απεικόνιςθ τθσ διαδικαςίασ ςυςτοίχιςθσ τθσ SPEA I. 

4.9.4 Ο βελτιωμζνοσ εξελικτικόσ αλγόρικμοσ Pareto ιςχφοσ (SPEA-ΙΙ) 

 Οι Zitzler et al. (2002), αφοφ εντόπιςαν οριςμζνα μειονεκτιματα τθσ μεκόδου SPEA, 

ανζπτυξαν μια βελτιωμζνθ εκδοχι τθσ *4.17+, με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 

 ζνα καινοτόμο ςχιμα αποτίμθςθσ τθσ καταλλθλότθτασ, το οποίο λαμβάνει υπόψθ 

του επί πόςων ατόμων κυριαρχεί και από πόςα άτομα κυριαρχείται κάκε μζλοσ του 

πλθκυςμοφ. 

 μια μζκοδο εκτίμθςθσ τθσ πυκνότθτασ του πλθκυςμοφ, που επιτρζπει μια καλφτερθ 

κατεφκυνςθ τθσ διαδικαςίασ αναηιτθςθσ. 

 μια εναλλακτικι μζκοδο περικοπισ του εξωτερικοφ ςυνόλου, ςε αντικατάςταςθ τθσ 

μεκόδου ομαδοποίθςθσ που χρθςιμοποιεί θ μζκοδοσ SPEA. 

 

 Μια επιπλζον διαφορά ςε ςχζςθ με τθν αρχικι εκδοχι τθσ μεκόδου SPEA είναι το 

γεγονόσ ότι το μζγεκοσ του εξωτερικοφ ςυνόλου, p0, διατθρείται ςτακερό. Αν λοιπόν ςε μια 
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γενιά ο αρικμόσ των μθ κυριαρχοφμενων ατόμων είναι μικρότεροσ από p0, τότε το 

εξωτερικό ςφνολο ςυμπλθρϊνεται από κυριαρχοφμενα, και ωσ εκ τοφτου μθ βζλτιςτα, 

άτομα. 

 Ο κακοριςμόσ του μζτρου καταλλθλότθτασ γίνεται ωσ εξισ: Αρχικά, για κάκε μζλοσ i 

του πλθκυςμοφ υπολογίηεται θ ιςχφσ του, s(i), που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των ατόμων επί 

των οποίων κυριαρχεί. Υπενκυμίηεται ότι ςτον αρχικό αλγόρικμο, ο υπολογιςμόσ τθσ ιςχφοσ 

γινόταν αποκλειςτικά για τα μζλθ του εξωτερικοφ ςυνόλου. Ακολοφκωσ, υπολογίηεται θ 

αρχικι καταλλθλότθτα R(i), ωσ το άκροιςμα όλων των τιμϊν s(j) των ατόμων που 

κυριαρχοφν επί του μζλουσ i. Θ τιμι R(i)=0 αντιςτοιχεί αποκλειςτικά ςτα μθ κυριαρχοφμενα 

μζλθ του τρζχοντοσ πλθκυςμοφ, ενϊ όςο αυξάνει θ τιμι αυτι τόςο αυξάνει ο αρικμόσ των 

ατόμων που κυριαρχοφν επί του ςυγκεκριμζνου μζλουσ i. Ππωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 4.17, θ 

διαδικαςία αυτι εξαςφαλίηει ςαφϊσ μεγαλφτερθ ποικιλία τιμϊν καταλλθλότθτασ, 

δεδομζνου ότι ο ζλεγχοσ τθσ κυριαρχίασ γίνεται με βάςθ το ςφνολο του δείγματοσ, και όχι 

μόνο το εξωτερικό ςφνολο, όπωσ ςυμβαίνει με τθ μζκοδο SPEA. 

 

 

χιμα 4.17. φγκριςθ των μεκόδων υπολογιςμοφ τθσ καταλλθλότθτασ των μελϊν ενόσ υποκετικοφ 

πλθκυςμοφ ςε ζνα πρόβλθμα ελαχιςτοποίθςθσ δφο ςυναρτιςεων, με τισ μεκόδουσ SPEA 

(αριςτερά) και SPEA II (δεξιά). 

 

 Στθν περίπτωςθ φπαρξθσ ατόμων με ίδιεσ τιμζσ αρχικισ καταλλθλότθτασ, ειςάγεται 

ωσ επιπλζον πλθροφορία ζνα μζτρο πυκνότθτασ. Θ διαδικαςία που εφαρμόηεται βαςίηεται 

ςτθ μζκοδο του k-πλθςιζςτερου γείτονα (k-th nearest neighbor), λαμβάνοντασ ωσ 

εκτιμιτρια τθσ πυκνότθτασ ενόσ ςθμείου i τθν απόςταςθ του k-οςτοφ κοντινότερου ςθμείου 

του δείγματοσ, που ςυμβολίηεται με k
i . Οι ερευνθτζσ προτείνουν ωσ αντιπροςωπευτικι 

τιμι τθσ πυκνότθτασ τθν τετραγωνικι ρίηα του μεγζκουσ του πλθκυςμοφ και του 

εξωτερικοφ ςυνόλου, αν και μπορεί να κεωρθκεί επαρκισ ακόμθ και θ τιμι k=1. Το μζτρο 

πυκνότθτασ υπολογίηεται από τθ ςχζςθ: 

 
1

( )
2k

i

D i





 (4.29) 
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 Θ ποςότθτα 2 ςτον παρονομαςτι προςτίκεται ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςυνκικθ 

0<D(i)<1. Θ ολικι καταλλθλότθτα κάκε ατόμου προκφπτει προςκζτοντασ ςτθν αρχικι τιμι 

το μζτρο πυκνότθτασ, δθλαδι: 

 ( ) ( ) ( )F i R i D i   (4.30) 

 

 Σε κάκε γενιά αντιγράφονται ςτο εξωτερικό ςφνολο όλεσ οι μθ κατϊτερεσ λφςεισ, 

δθλαδι τα άτομα εκείνα για τα οποία ιςχφει R(i)=0, και ςυνεπϊσ F(i)<1. Αν το μζγεκοσ του 

εξωτερικοφ ςυνόλου είναι μικρότερο από τθν επικυμθτι τιμι p0, τότε ςε αυτό 

αντιγράφονται τα καλφτερα μζλθ από τον υπόλοιπο πλθκυςμό και το προθγοφμενο 

εξωτερικό ςφνολο, ϊςπου να ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ p0. Αν το μζγεκοσ του εξωτερικοφ 

ςυνόλου, δθλαδι το πλικοσ των μθ κατωτζρων λφςεων, είναι μεγαλφτερο από p0, τότε 

εφαρμόηεται μια διαδικαςία περικοπισ, που είναι ελαφρά διαφορετικι ςε ςχζςθ με αυτι 

που περιγράφθκε για τθν αρχικι μζκοδο SPEA. Συγκεκριμζνα, πρόκειται για μια 

αναδρομικι διαδικαςία, ςτθν οποία κάκε φορά απομακρφνεται το ςθμείο που ζχει τθν 

ελάχιςτθ απόςταςθ k
i  ςε ςχζςθ με όλα τα υπόλοιπα. Θ διαδικαςία αυτι κεωρείται ότι 

εξαςφαλίηει τθ διατιρθςθ των οριακϊν λφςεων, που είναι δυνατό να απωλεςκοφν με το 

ςχιμα ςυςτοίχιςθσ που χρθςιμοποιεί θ SPEA. Θ διαδικαςία περιγράφεται παρακάτω, ςτο 

ςχιμα 4.18, για k=1. 

 

 

χιμα 4.18. Απεικόνιςθ τθσ διαδικαςίασ περικοπισ τθσ SPEA II για k=1. 

 

4.9.5 O υβριδικόσ αλγόρικμοσ Pareto ιςχφοσ διαφορικισ εξζλιξθσ (Strength 

Pareto Differential Evolutionary Algorithm - SPDEA) 

 Το δεφτερο πρωτότυπο αλγορικμικό ςχιμα που αναπτφχκθκε, με τθν ονομαςία 

αλγόρικμοσ Pareto ιςχφοσ διαφορικισ εξζλιξθσ (Strength Pareto Differential Evolutionary 

Algorithm - SPDEA), αποτελεί βελτιωμζνθ εκδοχι του ςχιματοσ που περιγράφθκε 

προθγουμζνωσ. Θ μεκοδολογία αντιμετϊπιςε επιτυχϊσ μια ςειρά από ςφνκετα 

προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων κινθτιρων μονίμων μαγνθτϊν.  

 Ο αλγόρικμοσ Pareto ιςχφοσ διαφορικισ εξζλιξθσ (Strength Pareto Differential 

Evolutionary Algorithm - SPDEA) είναι μια ευρετικι τεχνικι ολικισ βελτιςτοποίθςθσ, ςτθν 

οποία επιχειρείται θ ςφηευξθ διαφορετικϊν μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων κακϊσ και 

οριςμζνων πρωτότυπων ςτοιχείων. Ενςωματϊνοντασ ςτρατθγικζσ τοπικισ και ολικισ 



140 

 

αναηιτθςθσ ςε ζνα ενιαίο αλγορικμικό ςχιμα, εξαςφαλίηεται ευελιξία κινιςεων για τον 

χειριςμό των γεωμετρικϊν ιδιομορφιϊν των μθ κυρτϊν επιφανειϊν απόκριςθσ, ταυτόχρονα 

με τθ δυνατότθτα ταχείασ διερεφνθςθσ των κυρτϊν περιοχϊν των εν λόγω επιφανειϊν. Το 

υπόβακρο του αλγορίκμου βαςίηεται ςε τρεισ κεμελιϊδεισ διαδικαςίεσ: 

 

 Μια διαδικαςία απονομισ τιμϊν καταλλθλότθτασ, που ενςωματϊνει κριτιρια 

ςχετικισ κυριαρχίασ μεταξφ των λφςεων και ζνα μζτρο πυκνότθτασ πλθκυςμοφ και 

βαςίηεται ςτθ μεκοδολογία του βελτιωμζνου αλγόρικμου Pareto ιςχφοσ. 

 Ζνα πλζγμα κανόνων εξζλιξθσ, που χρθςιμοποιοφν ζνα τροποποιθμζνο ςχιμα για 

τθν παραγωγι βελτιωμζνων λφςεων, κακϊσ και διαδικαςίεσ μετάλλαξθσ, που 

αξιοποιοφν τισ κεμελιϊδεισ ιδζεσ τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ. 

 Μια ςτρατθγικι περικοπισ του ςυνόλου των βζλτιςτων λφςεων με χριςθ τθσ 

τεχνικισ ομαδοποίθςθσ και επιλογισ των κεντροειδϊν κάκε ομάδασ που ςτθρίηεται 

ςτον αρχικό αλγόρικμο Pareto ιςχφοσ, αλλά με διατιρθςθ ςτακεροφ μεγζκουσ του 

μετϊπου. 

 

Τα κφρια βιματα κάκε γενιάσ t ζχουν ωσ εξισ: 

 

 Βιμα 1: Δθμιουργείται το αρχικό εξωτερικό ςφνολο, P0(t), που περιζχει όλεσ τισ 

ιςχυρά μθ κατϊτερεσ λφςεισ του τρζχοντοσ πλθκυςμοφ, P(t). 

 Βιμα 2: Αν το πλικοσ των μελϊν του εξωτερικοφ ςυνόλου ξεπερνά τθν τιμι p0, τότε 

αφαιροφνται τα περίςςια άτομα μζςω τθσ διαδικαςίασ ςυςτοίχιςθσ (clustering) του 

αλγορίκμου SPEA Λ. Με τον τρόπο αυτό,  διαμορφϊνονται τα τελικά ςφνολα P0(t) 

και P1(t), όπου το πρϊτο περιζχει τισ ιςχυρά μθ κατϊτερεσ λφςεισ, ενϊ το δεφτερο 

περιζχει όλα τα υπόλοιπα μζλθ του πλθκυςμοφ, ιτοι P1(t) = P(t) – P0(t). 

 Βιμα 3: Υπολογίηονται οι τιμζσ καταλλθλότθτασ, με βάςθ το ςχιμα του αλγορίκμου 

SPEA ΛΛ, το οποίο λαμβάνει υπόψθ του επί πόςων ατόμων κυριαρχεί και από πόςα 

άτομα κυριαρχείται κάκε μζλοσ του πλθκυςμοφ. 

 Βιμα 4: Ρραγματοποιείται θ εκτίμθςθσ τθσ πυκνότθτασ του πλθκυςμοφ, που 

επιτρζπει μια καλφτερθ κατεφκυνςθ τθσ διαδικαςίασ αναηιτθςθσ, με βάςθ το 

ςχιμα του αλγορίκμου SPEA ΛΛ. 

 Βιμα 5: Δθμιουργείται το ςυνδυαςμζνο ςφνολο από τθν ζνωςθ του τρζχοντοσ 

πλθκυςμοφ και του εξωτερικοφ αρχείου και θ δεξαμενι ηευγαρϊματοσ. 

 Βιμα 6: Εφαρμόηεται μια διαδικαςία δυαδικισ επιλογισ με διαγωνιςμό, με τθν 

οποία εντοπίηονται τα μζλθ του βοθκθτικοφ πλθκυςμοφ. Αυτό γίνεται 

χρθςιμοποιϊντασ τθ βαςικι αρχι των διανυςμάτων διαφορϊν τθσ διαφορικισ 

εξζλιξθσ (DE) και ζτςι ζχουμε καλφτερθ διαςπορά λφςεων ςτο ςυνδυαςμζνο χϊρο 

τθσ δεξαμενισ ηευγαρϊματοσ. 

 Βιμα 7: Με εφαρμογι των τυπικϊν τελεςτϊν διαςταφρωςθσ και μετάλλαξθσ, 

παράγονται τα μζλθ τθσ επόμενθσ γενιάσ, P(t + 1). 

 Βιμα 8: Εφόςον πλθροφνται οι ςυνκικεσ τερματιςμοφ του αλγορίκμου, τότε θ 

βζλτιςτθ λφςθ του πολυκριτθριακοφ προβλιματοσ είναι το τρζχον εξωτερικό 

ςφνολο, P0(t). 
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 Ο παραπάνω κφκλοσ περιλαμβάνει τρεισ κομβικζσ διαδικαςίεσ. Θ πρϊτθ αφορά 

ςτθν αποτίμθςθ του μζτρου καταλλθλότθτασ των μελϊν του πλθκυςμοφ, και εκτελείται ςε 

δφο ςτάδια, με βάςθ τθν τεχνικι SPEA ΛΛ. Αρχικά, υπολογίηεται θ ιςχφσ των μελϊν τθσ γενιάσ 

και ζπειτα το μζτρο πυκνότθτασ του κακενόσ. Θ δεφτερθ αφορά ςτθν παραγωγι του 

δοκιμαςτικοφ πλθκυςμοφ μζςω επιλογισ με τουρνουά. Στα πλαίςια αυτά αξιοποιείται θ 

ιδζα των διαφορικϊν διανυςμάτων τθσ DE. Θ τρίτθ διαδικαςία αφορά ςτθ μείωςθ του 

μεγζκουσ του εξωτερικοφ ςυνόλου, ςτθν περίπτωςθ που αυτό υπερβαίνει μια μζγιςτθ 

επιτρεπόμενθ τιμι, και βαςίηεται ςτθ διαδιακαςία ςυςτοίχιςθσ τθσ SPEA Λ. Ραρακάτω, ςτο 

ςχιμα 4.19, παρατίκεται το δομικό διάγραμμα τθσ τεχνικισ που αναπτφχκθκε, όπου 

ςθμειϊνονται και τα επιμζρουσ ςχιματα που αξιοποιοφνται. 

 

 

χιμα 4.19. Βαςικό δομικό διάγραμμα τθσ SPDEA. 

4.10 Αξιολόγθςθ των αλγορίκμων ΜΟDE και SPDEA  

 Θ αποτίμθςθ τθσ επίδοςθσ των υλοποιθμζνων αλγορίκμων ςε ςχζςθ με άλλεσ 

καταξιωμζνεσ προςεγγίςεισ βαςίςτθκε πάνω ςε τυπικά μακθματικά προβλιματα ελζγχου 

τθσ βιβλιογραφίασ [4.18], [4.19]. Ειδικότερα, εξετάςτθκαν 8 διανυςματικζσ ςυναρτιςεισ 

ελζγχου, με αρικμό μεταβλθτϊν ελζγχου από 1 ζωσ 3, που καλφπτουν χαρακτθριςτικζσ 

περιπτϊςεισ μετϊπων Pareto (κυρτά και μθ κυρτά, ςυνδεδεμζνα και αςφνδετα). Ραρακάτω, 

δίνεται θ διατφπωςθ κάκε προβλιματοσ και ςυηθτοφνται οι ιδιαιτερότθτζσ τουσ. Επίςθσ, 

απεικονίηονται γραφικά για κάκε ςυνάρτθςθ δοκιμισ, για τουσ δυο πολυκριτθριακοφσ 
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αλγόρικμουσ που αναπτφχκθκαν, δθλαδι τουσ MODE και SPDEA, τόςο το μζτωπο μθ 

κατωτζρων ςθμείων όςο και το πεδίο αποτίμθςθσ. 

4.10.1 Πρόβλθμα FON-1 

Το πρόβλθμα αναφζρεται από τουσ Fonseca και Fleming (1995a) 

 

 
   

   

2 2

1 1 2

2 2

2 1 2

min 1 exp 1 1

min 1 exp 1 1

f x x

f x x

      
 

      
 

 (4.31) 

 Θ ςτοχικι ςυνάρτθςθ ζχει δφο μεταβλθτζσ ελζγχου, x1 και x2, τα επιτρεπόμενα όρια 

των οποίων τίκενται, ςυμβατικά, ςτο διάςτθμα *–4, 4+. Τα ςθμεία Pareto βρίςκονται ςτο 

διάςτθμα *–1, 1+, διατεταγμζνα γφρω από τθ διαγϊνιο του πεδίου με ςυντεταγμζνεσ (–1, –

1), (–1, 1), (1, –1) και (1, 1), και δθμιουργοφν ζνα ζντονα μθ κυρτό μζτωπο μθ κατωτζρων 

ςθμείων ςτο πεδίο F.  
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χιμα 4.20. Γραφικι απεικόνιςθ (α) του μετϊπου μθ κατωτζρων ςθμείων και (β) του πεδίου 

αποτίμθςθσ, για τθ ςυνάρτθςθ FON-1 όπωσ προζκυψε από τον αλγόρικμο MODE. 
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χιμα 4.21. Γραφικι απεικόνιςθ (α) του μετϊπου μθ κατωτζρων ςθμείων και (β) του πεδίου 

αποτίμθςθσ, για τθ ςυνάρτθςθ FON-1 όπωσ προζκυψε από τον αλγόρικμο SPDEA. 
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4.10.2 Πρόβλθμα FON-2 

Το πρόβλθμα αναφζρεται από τουσ Fonseca and Fleming (1995b) και γράφεται: 
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 (4.32) 

 Στουσ ελζγχουσ κεωρείται ότι θ ςτοχικι ςυνάρτθςθ ζχει τρεισ μεταβλθτζσ ελζγχου, 

x1, x2 και x3, τα επιτρεπόμενα όρια των οποίων τίκενται, ςυμβατικά, ςτο διάςτθμα *–4, 4]. 

Το ςφνολο Pareto δίνεται από τθ ςχζςθ x1=x2=x3, με {x1, x2, x3}∈ [–1/ 3, 1/ 3+, κείται δθλαδι 

ςτθ διαγϊνιο του πεδίου με ςυντεταγμζνεσ (–1/ 3, –1/ 3), (–1/ 3, 1/ 3), (1/ 3, –1/ 3) και (1/ 

3, 1/ 3), δθμιουργϊντασ ζνα ςχετικά ιπια μθ κυρτό μζτωπο μθ κατωτζρων ςθμείων ςτο 

πεδίο F. 
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χιμα 4.22. Γραφικι απεικόνιςθ (α) του μετϊπου μθ κατωτζρων ςθμείων και (β),(γ) του πεδίου 

αποτίμθςθσ, για τθ ςυνάρτθςθ FON-2 όπωσ προζκυψε από τον αλγόρικμο MODE. 
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χιμα 4.23. Γραφικι απεικόνιςθ (α) του μετϊπου μθ κατωτζρων ςθμείων και (β),(γ) του πεδίου 

αποτίμθςθσ, για τθ ςυνάρτθςθ FON-2 όπωσ προζκυψε από τον αλγόρικμο SPDEA. 

4.10.3 Πρόβλθμα KUR 

Το πρόβλθμα ζχει προτακεί από τον Kursawe (1991) και γράφεται ςτθ γενικι 

μορφι: 
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 (4.33) 

 Στουσ ελζγχουσ κεωρείται ότι θ ςυνάρτθςθ ζχει τρεισ μεταβλθτζσ ελζγχου, τα 

επιτρεπόμενα όρια των οποίων τίκενται, ςυμβατικά, ςτο διάςτθμα *–5, 5+. Το ςφνολο 

Pareto κείται ςε δφο διακριτζσ περιοχζσ του πεδίου αναηιτθςθσ, με τθν πρϊτθ να 

περιλαμβάνει ευκφγραμμα τμιματα κατά μικοσ τθσ ευκείασ  x2=0, ενϊ θ δεφτερθ ζχει 

ακανόνιςτθ μορφι. Το αντίςτοιχο μζτωπο Pareto είναι μθ κυρτό και αςφνδετο, 

παρουςιάηοντασ πολλαπλζσ αςυνζχειεσ. Χαρακτθριςτικό είναι ακόμθ ότι το ςθμείο με 

ςυντεταγμζνεσ (0, 0, 0), που αντιςτοιχεί ςε τιμζσ κριτθρίων f1=20 και f2=0, αποτελεί μια 

μεμονωμζνθ μθ κατϊτερθ λφςθ του προβλιματοσ, ενϊ όλεσ οι υπόλοιπεσ μθ κατϊτερεσ 

λφςεισ είναι ςυγκεντρωμζνεσ ςε τρεισ διακριτζσ περιοχζσ του εφικτοφ χϊρου, 

δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα αςυνεχζσ μζτωπο ςτο πεδίο αποτίμθςθσ. 
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χιμα 4.24. Γραφικι απεικόνιςθ (α) του μετϊπου μθ κατωτζρων ςθμείων και (β),(γ) του πεδίου 

αποτίμθςθσ, για τθ ςυνάρτθςθ KUR όπωσ προζκυψε από τον αλγόρικμο MODE. 
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χιμα 4.25. Γραφικι απεικόνιςθ (α) του μετϊπου μθ κατωτζρων ςθμείων και (β),(γ) του πεδίου 

αποτίμθςθσ, για τθ ςυνάρτθςθ KUR όπωσ προζκυψε από τον αλγόρικμο SPDEA. 

4.10.4 Πρόβλθμα POL 

Το πρόβλθμα ζχει προτακεί από τον Poloni (1997) και γράφεται: 
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 (4.35) 

 

 Θ ςυνάρτθςθ ζχει δφο μεταβλθτζσ ελζγχου, τα επιτρεπόμενα όρια των οποίων 

τίκενται, ςυμβατικά, ςτο διάςτθμα *–π, π+. Το ςφνολο Pareto εκτείνεται ςε δφο διακριτζσ 

περιοχζσ του πεδίου αναηιτθςθσ, όπου θ πρϊτθ περιλαμβάνει ςθμεία κατά μικοσ του 

ορίου x1=–π, ενϊ θ δεφτερθ περιλαμβάνει ςθμεία ςε μια ενδιάμεςθ περιοχι του εφικτοφ 

χϊρου. Το αντίςτοιχο μζτωπο μθ κατωτζρων ςθμείων που δθμιουργείται είναι μθ κυρτό και 

αςφνδετο, παρουςιάηοντασ άλμα ςτθ κζςθ f1 = 2. 

 Χαρακτθριςτικό είναι ότι θ ομοιόμορφθ παραγωγι τυχαίων εφικτϊν ςθμείων ςτο 

πεδίο οριςμοφ ςυνεπάγεται μια επίςθσ ομοιόμορφθ κάλυψθ του πεδίου αποτίμθςθσ, που 

ζχει ζνα ακανόνιςτο ςχιμα. Συνεπϊσ, ακόμθ και μζςω μιασ διαδικαςίασ τυχαίασ 

δειγματολθψίασ είναι δυνατό να εντοπιςτοφν αρκετζσ μθ κυριαρχοφμενεσ λφςεισ, οπότε ο 

ςτόχοσ ενόσ πολυκριτθριακοφ εξελικτικοφ ςχιματοσ είναι να ζλξει όλα τα υπόλοιπα μζλθ 

του πλθκυςμοφ προσ τισ δφο διακριτζσ περιοχζσ του μετϊπου Pareto. 
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χιμα 4.26. Γραφικι απεικόνιςθ (α) του μετϊπου μθ κατωτζρων ςθμείων και (β) του πεδίου 

αποτίμθςθσ, για τθ ςυνάρτθςθ POL όπωσ προζκυψε από τον αλγόρικμο MODE. 
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χιμα 4.27. Γραφικι απεικόνιςθ (α) του μετϊπου μθ κατωτζρων ςθμείων και (β) του πεδίου 

αποτίμθςθσ, για τθ ςυνάρτθςθ POL όπωσ προζκυψε από τον αλγόρικμο SPDEA. 

4.10.5 Πρόβλθμα SCH-1 

 Το πρόβλθμα, που αναφζρεται και ωσ ςφαιροειδζσ, ζχει προτακεί από τον Schaffer 

(1984) και είναι πολφ διαδεδομζνο ςτθν πολυκριτθριακι εξελικτικι βελτιςτοποίθςθ, 

ζχοντασ χρθςιμοποιθκεί ςτθν αξιολόγθςθ μεγάλου αρικμοφ αλγορίκμων. Θ διανυςματικι 

ςτοχικι ςυνάρτθςθ γράφεται ωσ εξισ: 
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 (4.36) 

 Θ ςτοχικι ςυνάρτθςθ ζχει μία μόνο μεταβλθτι ελζγχου, x, τα επιτρεπόμενα όρια 

τθσ οποίασ τίκενται, ςυμβατικά, ςτο διάςτθμα *–100, 100+. Το ςφνολο Pareto, δθλαδι θ 

βζλτιςτθ λφςθ του προβλιματοσ, κυμαίνεται ςτο διάςτθμα *0, 2+, καταλαμβάνοντασ το 1% 

του ςυμβατικοφ εφικτοφ χϊρου. Ρρόκειται για ζνα ςτοιχειϊδεσ πρόβλθμα ταυτόχρονθσ 

βελτιςτοποίθςθσ αντικρουόμενων ςυναρτιςεων, που δθμιουργεί ζνα κυρτό μζτωπο μθ 

κατωτζρων ςθμείων. 
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χιμα 4.28. Γραφικι απεικόνιςθ του μετϊπου μθ κατωτζρων ςθμείων, για τθ ςυνάρτθςθ SCH-1 

όπωσ προζκυψε από τον αλγόρικμο (α)MODE και (β) SPDEA.  

4.10.6 Πρόβλθμα SCH-2 

Το πρόβλθμα ζχει προτακεί από τον Shaffer (1984) και γράφεται: 
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 (4.37) 

 Θ ςτοχικι ςυνάρτθςθ ζχει μία μόνο μεταβλθτι ελζγχου, x, τα επιτρεπόμενα όρια 

τθσ οποίασ τίκενται, ςυμβατικά, ςτο διάςτθμα *–100, 100+. Το ςφνολο Pareto είναι 

αςυνεχζσ, και αποτελείται από δφο υποςφνολα που περιλαμβάνουν όλα τα ςθμεία x ςτα 

διαςτιματα *1, 2+ και *4, 5+. Το αντίςτοιχο μζτωπο μθ κατωτζρων ςθμείων που 

δθμιουργείται είναι κυρτό και αςφνδετο, παρουςιάηοντασ άλμα ςτθ κζςθ f1 = 0. Το μζτωπο 

κείται ςτθ ςυμβολι των δφο κυρτϊν καμπυλϊν που διαμορφϊνουν το πεδίο αποτίμθςθσ. 
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χιμα 4.29. Γραφικι απεικόνιςθ του μετϊπου μθ κατωτζρων ςθμείων, για τθ ςυνάρτθςθ SCH-2 

όπωσ προζκυψε από τον αλγόρικμο (α)MODE και (β) SPDEA.  
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4.10.7 Πρόβλθμα VNT 

Το πρόβλθμα ζχει προτακεί από τον Viennet (1984) και γράφεται: 
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 (4.38) 

Υπό περιοριςμοφσ 3 3ix   . 

 Θ ςυνάρτθςθ ζχει δφο μεταβλθτζσ ελζγχου, τα επιτρεπόμενα όρια των οποίων 

τίκενται, ςυμβατικά, ςτο διάςτθμα *–3, 3+. Οι μθ κατϊτερεσ λφςεισ είναι ςυγκεντρωμζνεσ 

ςε δυο διακριτζσ περιοχζσ του εφικτοφ χϊρου, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα αςυνεχζσ μζτωπο 

ςτο πεδίο αποτίμθςθσ. 
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χιμα 4.30. Γραφικι απεικόνιςθ (α) του μετϊπου μθ κατωτζρων ςθμείων και (β) του πεδίου 

αποτίμθςθσ, για τθ ςυνάρτθςθ VNT όπωσ προζκυψε από τον αλγόρικμο MODE. 
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χιμα 4.31. Γραφικι απεικόνιςθ (α) του μετϊπου μθ κατωτζρων ςθμείων και (β) του πεδίου 

αποτίμθςθσ, για τθ ςυνάρτθςθ VNT όπωσ προζκυψε από τον αλγόρικμο SPDEA. 
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4.10.8 Πρόβλθμα ZDT3 

Το τρίτο πρόβλθμα των Zitzler et al. (2000) διατυπϊνεται ςτθ γενικι μορφι: 
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 (4.39) 

όπου θ g(x) δίνεται:  
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    (4.40) 

 

 Θ ςυνάρτθςθ ζχει n μεταβλθτζσ ελζγχου, τα επιτρεπόμενα όρια των οποίων 

τίκενται, ςυμβατικά, ςτο διάςτθμα *0, 1+. Στουσ ελζγχουσ, ο αρικμόσ των μεταβλθτϊν ζχει 

τεκεί ίςοσ με n=2. Το ςφνολο Pareto περιλαμβάνει τμιματα του εφικτοφ χϊρου που 

ικανοποιοφν τθ ςχζςθ x1∈*0, 1+ και xi=0 για κάκε i >1. τα τμιματα αυτά δθμιουργοφν ζνα μθ 

κυρτό και αςφνδετο μζτωπο μθ κατωτζρων ςθμείων, πάνω ςτο κυματοειδοφσ μορφισ όριο 

του πεδίου αποτίμθςθσ F, που δίνεται από τθν αναλυτικι ςχζςθ: 

 

    2 1 1 1 11 sin 10 , 0,1f f f f f     (4.41) 

 

 Επιπλζον, όλα τα ςθμεία που ικανοποιοφν τθ ςχζςθ x1=0 δθμιουργοφν ζνα αςκενζσ 

μζτωπο Pareto, που εκτείνεται κατά μικοσ τθσ ευκείασ f1=0. Το ιςχυρό μζτωπο 

περιλαμβάνει πζντε αςφνδετα ςφνολα ιςχυρά μθ κυριαρχοφμενων ςθμείων. 
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χιμα 4.32. Γραφικι απεικόνιςθ (α) του μετϊπου μθ κατωτζρων ςθμείων και (β) του πεδίου 

αποτίμθςθσ, για τθ ςυνάρτθςθ ZDT3 όπωσ προζκυψε από τον αλγόρικμο MODE. 

 



151 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

f1

f2

Pareto Front

  
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x1

x
2

Pareto members

 

(α) (β) 

χιμα 4.33. Γραφικι απεικόνιςθ (α) του μετϊπου μθ κατωτζρων ςθμείων και (β) του πεδίου 

αποτίμθςθσ, για τθ ςυνάρτθςθ ZDT3 όπωσ προζκυψε από τον αλγόρικμο SPDEA. 
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Κεφάλαιο 5.  Βελτιςτοποίθςθ γεωμετρίασ κινθτιρα 

επιφανειακϊν μόνιμων μαγνθτϊν για εφαρμογζσ 

αεροπορικισ τεχνολογίασ 

 

5.1 Ειςαγωγι 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται θ ςυνολικι διαδικαςία ςχεδίαςθσ και 

βελτιςτοποίθςθσ ενόσ κινθτιρα επιφανειακϊν μόνιμων μαγνθτϊν με ςυγκεντρωμζνα 

τυλίγματα κλαςματικοφ βιματοσ διπλισ ςτρϊςθσ, που κα χρθςιμοποιθκεί ςε αεροπορικζσ 

εφαρμογζσ. Συγκεκριμζνα ο κινθτιρασ κα χρθςιμοποιθκεί ωσ ςερβοκινθτιρασ ςε 

περιβάλλον περιοριςμζνου χϊρου και υψθλισ κερμοκραςίασ.  

Θ ολικι βελτιςτοποίθςθ ενόσ ςυςτιματοσ θλεκτρομθχανικοφ ςερβοκινθτιρα – 

κινθτιρα μόνιμων μαγνθτϊν απαιτεί εν γζνει μια πολυκριτθριακι ανάλυςθ, οφτωσ ϊςτε να 

λαμβάνει υπόψθ τόςο τθν επίδοςθ όςο και τθν απόδοςθ του, ςυμπεριλαμβάνοντασ τθ 

ςυνειςφορά των διαφόρων τεχνικϊν κοςτϊν που ορίηουν οι εκάςτοτε προδιαγραφζσ. Θ 

πολυκριτθριακι διάςταςθ του προβλιματοσ επιβάλλεται από τθν αντικρουόμενθ φφςθ των 

επιμζρουσ ςτόχων.  

Για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ αναπτφχκθκε μια πολυςτοχικι, βαςιςμζνθ ςε 

πλθκυςμοφσ ρουτίνα βελτιςτοποίθςθσ που αξιοποιεί τθν ιδζα τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ (ΔΕ) 

και τθν επεκτείνει ςτο τριςδιάςτατο χϊρο ςυναρτιςεων ςτόχου. Οι βαςικζσ αρχζσ τθσ 

πολυκριτθριακισ Διαφορικισ Εξζλιξθσ (MODE) περιγράφονται με λεπτομζρεια ςτο 

κεφάλαιο 4. Για τθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι, ςτθ διαδικαςία ενςωματϊνονται τρεισ όροι – 

ςυντελεςτζσ τεχνικοφ κόςτουσ που αφοροφν ςτθ μείωςθ του καταςκευαςτικοφ κόςτουσ και 

δυςκολίασ αλλά και ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των φαινομζνων ςκζδαςθσ τθσ ροισ του 

διακζνου λόγω τθσ μορφολογίασ των δοντιϊν του ςτάτθ. Για τισ ανάγκεσ του υπολογιςμοφ 

τθσ ροισ ςκζδαςθσ υλοποιικθκε ζνα ιςοδφναμο μαγνθτικό κφκλωμα για κινθτιρα 

επιφανειακϊν μαγνθτϊν με τφλιγμα κλαςματικοφ βιματοσ.  

Θ μεκοδολογία παρουςίαςε πολφ ςτακερά χαρακτθριςτικά ςφγκλθςθσ και θ 

γεωμετρία κινθτιρα που επιλζχκθκε ωσ βζλτιςτθ από το τελικό ςφνολο Pareto τελικά 

καταςκευάςτθκε και μετρικθκε ςτο εργαςτιριο Θλεκτρικϊν Μθχανϊν και Θλεκτρονικϊν 

Λςχφοσ, επαλθκεφοντασ τα υπολογιςκζντα χαρακτθριςτικά απόδοςθσ και επίδοςθσ. Ο 

καταςκευαςμζνοσ κινθτιρασ αποτελεί ουςιαςτικά το δεφτερο βελτιωμζνο δοκίμιο κακϊσ 

είχε ιδθ ςχεδιαςτεί και καταςκευαςτεί παλαιότερα ζνα αρχικό πρωτότυπο με βάςθ μια 

διαδικαςία μονοκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ.     

5.2 Προδιαγραφζσ ςυςτιματοσ 

Οι προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ επιβάλλονται από τθ φφςθ τθσ εφαρμογισ και 

είναι αρκετά απαιτθτικζσ [5.1]. Οι προδιαγραφζσ αφοροφν τόςο ςτθν επίδοςθ και τθν 

απόδοςθ του κινθτιρα όςο και ςτθν επιλογι των μαγνθτικϊν υλικϊν, κακϊσ ο κινθτιρασ 

κα βρίςκεται ςε περιβάλλον με κερμοκραςία περίπου 200 οC όπου και κα πρζπει να 

διατθρεί τθν ονομαςτικι του επίδοςθ. Ραράλλθλα υφίςτανται και αυςτθροί χωροταξικοί 

περιοριςμοί, λόγω του πολφ περιοριςμζνου διακζςιμου χϊρου. Σε ότι αφορά ςτα 
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ονομαςτικά λειτουργικά χαρακτθριςτικά του κινθτιρα, οι κυριότερεσ προδιαγραφζσ 

παρατίκενται παρακάτω ςτον πίνακα 5.1. Ραρατθροφμε τισ ιδιαίτερα υψθλζσ 

προδιαγραφζσ επίδοςθσ και απόδοςθσ που πρζπει να επιτευχκοφν ταυτόχρονα. 

 

Πίνακασ 5.1. Βαςικζσ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ του κινθτιρα. 

Λειτουργικό  χαρακτθριςτικό Σιμι προδιαγραφισ 

Ονομαςτικι θλεκτρομαγνθτικι ροπι 31 Nm 

Ονομαςτικι ταχφτθτα περιςτροφισ 750 ΣΑΛ (rpm) 

Ονομαςτικι απόδοςθ >85% 

 
Σε ότι αφορά ςτουσ χωρικοφσ περιοριςμοφσ,  οι διαςτάςεισ του δρομζα είναι 

προκακοριςμζνεσ κακϊσ πρόκειται για ςυμπαγι κφλινδρο με ςχετικά καλζσ μαγνθτικζσ 

ιδιότθτεσ. Θ ςυμπαγισ φφςθ του δρομζα δεν επθρεάηει ιδιαίτερα τα λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά του κινθτιρα, γιατί οφτωσ ι άλλωσ ςε μθχανζσ επιφανειακϊν μόνιμων 

μαγνθτϊν δε χρειάηεται μεγάλο πάχοσ ςϊματοσ ςιδιρου ςτο δρομζα, ειδικά όταν 

χρθςιμοποιοφνται μαγνθτικζσ λαμαρίνεσ προθγμζνθσ τεχνολογίασ με υψθλι τιμι πεδίου 

ςτο γόνατο τθσ καμπφλθσ Β-Η και καλό προφίλ ειδικϊν απωλειϊν. Τα εξωτερικά όρια του 

κινθτιρα είναι επίςθσ κακοριςμζνα, πράγμα που μεταφράηεται ωσ γεωμετρικζσ 

προδιαγραφζσ ςτο ενεργό μικοσ τθσ μθχανισ και ςτθν εξωτερικι ακτίνα του ςτάτθ. Στο 

ςχιμα 5.1 φαίνεται το ςυνολικό θλεκτρομθχανικό ςφςτθμα ςτο οποίο κα ενςωματωκεί 

τελικά ο ςερβοκινθτιρασ και από το οποίο προκφπτουν οι προαναφερκζντεσ περιοριςμοί. 

Ο περιοριςμόσ ςτο διάκενο προζκυψε ωσ αναγκαιότθτα κακϊσ με τα υπάρχοντα 

καταςκευαςτικά μζςα δεν υπάρχει θ δυνατότθτα περεταίρω μείωςθσ του μικουσ διακζνου 

που να εξαςφαλίηει αξιόπιςτθ λειτουργία του κινθτιρα. 

  

 

Πίνακασ 5.2. Βαςικζσ γεωμετρικζσ προδιαγραφζσ του 

κινθτιρα και χωρικοί περιοριςμοί. 

Ενεργό μικοσ κινθτιρα 100 mm 

Εξωτερικι ακτίνα ςτάτθ 50 mm 

Μικοσ διακζνου 0.5 mm 

Εςωτερικι ακτίνα δρομζα 29 mm 

Εξωτερικι ακτίνα δρομζα 32.75 mm 
 

χιμα 5.1. Σο θλεκτρομθχανικό 
ςφςτθμα ςτο οποίο κα 

ενςωματωκεί ο ςερβοκινθτιρασ. 

 

Για τθν ικανοποίθςθ των δυο κφριων λειτουργικϊν προδιαγραφϊν κρίνεται 

απαραίτθτθ θ επιλογι για τθν καταςκευι του κινθτιρα υλικϊν υψθλισ απόδοςθσ και 

χαμθλϊν απωλειϊν [5.2]. Κατά τθν επιλογι αυτι ρόλο ζπαιξε και θ απαίτθςθ για κανονικι 

λειτουργία του κινθτιρα ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ τθσ τάξθσ των 180 βακμϊν 

κελςίου. Το υλικό του μόνιμου μαγνιτθ επιλζχκθκε με βάςθ τθν ανάλυςθ που 

περιγράφεται ςτο κεφάλαιο 3. Το υλικό του δρομζα τζκθκε ςαν προδιαγραφι ενϊ ο τφποσ 

του χαλκοφ των τυλιγμάτων κακορίςτθκε με βάςθ τθν ανάγκθ για αντοχι ςε ακραίεσ 

κερμοκραςίεσ αλλά και για πολφ καλι μόνωςθ κακϊσ για τθν ικανοποίθςθ τθσ 

προδιαγραφισ ροπισ ςε κινθτιρα τόςο μικροφ μεγζκουσ κακιςτά αναγκαιότθτα τθν 
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υπερφόρτιςθ του τυλίγματοσ του τυμπάνου. Ραρακάτω, ςτουσ πίνακεσ 5.3–5.5 

καταγράφονται τα υλικά που επιλζχκθκαν για τθν καταςκευι του κινθτιρα και τα κφρια 

χαρακτθριςτικά τθσ ςιδθρομαγνθτικισ λαμαρίνασ και του μόνιμου μαγνιτθ Σαμαρίου- 

Κοβαλτίου. Στο ςχιμα 5.2 φαίνεται θ χαρακτθριςτικι μαγνιτιςθσ του ςιδθρομαγνθτικοφ 

υλικοφ και ςτο ςχιμα 5.3 οι χαρακτθριςτικζσ του μόνιμου μαγνιτθ για διάφορεσ 

κερμοκραςίεσ. 

 

Πίνακασ 5.3. Κυριότερεσ προδιαγραφζσ υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι του 

πρωτότυπου του κινθτιρα. 

Καταςκευαςτικό κομμάτι κινθτιρα Σεχνολογία υλικοφ 

Μόνιμοι μαγνιτεσ Sm2Co17 

Μαγνθτικι λαμαρίνα ςτάτθ M235-35A 

Σϊμα δρομζα Cronidur30 

Τυλίγματα ςτάτθ 
Specially enameled with aromatic 

Polyimide round copper wires 

 

 

Πίνακασ 5.4. Κφρια λειτουργικά 
χαρακτθριςτικά τθσ 

ςιδθρομαγνθτικισ λαμαρίνασ 
M235-35 A. 
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Type: M 235-35 A 

Thickness 0.35 mm 

Density 7.60 kg/dm3 

Max. Core Losses 
@ 1T, 50Hz 

1.30 W/kg 

Max. Core Losses 
@ 1.5T, 50Hz 

3.30 W/kg 

  
χιμα 5.2. Χαρακτθριςτικι μαγνιτιςθσ του 

ςιδθρομαγνθτικοφ υλικοφ. 

 

Πίνακασ 5.5. Κφρια λειτουργικά 
χαρακτθριςτικά του μόνιμου μαγνιτθ 

SmCo. 

 

Type: SmCo 

Coercive force 883310 A/m 

Relative 
permeability 

1.045 

Electrical 
conductivity 

0.694 MS/m 

  
χιμα 5.3. Χαρακτθριςτικι απομαγνιτιςθσ του μόνιμου 

μαγνιτθ SmCo. 

5.3 Προκαταρκτικι ςχεδίαςθ: 

Κατά το αρχικό βιμα τθσ ςχεδίαςθσ γίνεται μια όχι και τόςο ακριβισ εκτίμθςθ τθσ 

γεωμετρικισ διαμόρφωςθσ του κινθτιρα με χριςθ αναλυτικϊν ςχζςεων κλαςικισ 

ςχεδίαςθσ. Αυτι θ προςζγγιςθ δεν επιτρζπει λεπτομερι βελτιςτοποίθςθ λόγω τθσ 

προςεγγιςτικισ φφςθσ τθσ αναπαράςταςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου που χρθςιμοποιεί, αλλά 
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δίνει μια υποβζλτιςτθ λφςθ που βρίςκεται όμωσ ςχετικά κοντά ςτο χϊρο ςχεδίαςθσ ςτο 

ολικό βζλτιςτο. Θ αρχικι αυτι προςζγγιςθ ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν ικανοποίθςθ των 

προδιαγραφϊν και των χωρικϊν περιοριςμϊν που αφοροφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι 

[5.3]. Θ προκαταρκτικι ςχεδίαςθ του κινθτιρα γίνεται ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που 

αναπτφχκθκε ςτο 2ο κεφάλαιο.  

Αρχικά εξετάηονται οι διαφορετικοί εφικτοί ςυνδυαςμοί αυλακϊν/ πόλων με βάςθ 

τον πίνακα εφικτϊν ςυνδυαςμϊν, ςτοχεφοντασ ςτθ μεγιςτοποίθςθ του ςυντελεςτι 

τυλίγματοσ και ςυνυπολογίηοντασ τθν επίδραςθ του αρικμοφ των πόλων ςτθ τιμι τθσ 

ονομαςτικισ θλεκτρικισ ςυχνότθτασ. Θ ςυχνότθτα λειτουργίασ αποτελεί πάρα πολφ 

ςθμαντικό λειτουργικό χαρακτθριςτικό κακϊσ κακορίηει με άμεςο τρόπο τθ διακφμανςθ 

των απωλειϊν πυρινα αλλά και τισ αυτεπαγωγζσ του κινθτιρα. Μια αφξθςθ τθσ ςυχνότθτα 

επιφζρει αφξθςθ των απωλειϊν πυρινα με πολυωνυμικι ςχζςθ δευτζρου βακμοφ ενϊ 

αυξάνει με ανάλογο τρόπο τθν τιμι των αυτεπαγωγϊν του κινθτιρα [5.4]. Σε αυτό το 

ςθμείο πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ τιμι των αυτεπαγωγϊν δεν πρζπει να είναι ιδιαίτερα 

μικρι ςε κινθτιρεσ μόνιμων μαγνθτϊν και ειδικά επιφανειακϊν κακϊσ ζχουν εν γζνει 

προβλιματα αποςβζςεων (damping) και διαχείριςθσ ςφαλμάτων (fault tolerance).  Ο λόγοσ 

πόλων/ θλεκτρικισ ςυχνότθτασ προκφπτει ωσ εξισ: 

 

 
4 120

0,16
m

P

f n




    (5.1) 

Στο ςχιμα 5.4(α) φαίνεται ο χάρτθσ εφικτϊν ςυνδυαςμϊν αυλάκων/ πόλων για 

κινθτιρεσ ςυγκεντρωμζνου τυλίγματοσ κλαςματικοφ βιματοσ διπλισ ςτρϊςθσ, ενϊ 

ςθμειϊνεται και οι αντίςτοιχεσ τιμζσ του ςυντελεςτι τυλίγματοσ [5.5]. Στο ςχιμα 5.4(β) 

φαίνεται θ καμπφλθ εφικτϊν ςυνδυαςμϊν θλεκτρικισ ςυχνότθτασ και αρικμοφ πόλων 

όπωσ κακορίηεται από τθν προδιαγραφι ταχφτθτασ των 750 ΣΑΛ.  Με βάςθ τα παραπάνω 

επιλζγεται ωσ βζλτιςτθ ςυμβιβαςτικι λφςθ ο ςυνδυαςμόσ πόλων/ αυλάκων 20/18. 

Ρροκφπτει λοιπόν θ ονομαςτικι θλεκτρικι ςυχνότθτα ίςθ με 125 Hz και ο ςυντελεςτισ 

τυλίγματοσ ίςοσ με 0.945. 
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(α) (β) 

χιμα 5.4. (α) Χάρτθσ εφικτϊν ςυνδυαςμϊν αυλάκων/ πόλων για κινθτιρεσ ςυγκεντρωμζνου 

τυλίγματοσ κλαςματικοφ βιματοσ διπλισ ςτρϊςθσ (β) Καμπφλθ εφικτϊν ςυνδυαςμϊν θλεκτρικισ 

ςυχνότθτασ και αρικμοφ πόλων. 
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Σε ζνα δεφτερο βιμα ακολουκείται θ πορεία για τον υπολογιςμό των βαςικϊν 

διαςτάςεων του κινθτιρα. Αρχικά επιλζγεται ο ςυνδυαςμόσ τιμϊν ενεργοφ μικουσ και 

διαμζτρου διακζνου του κινθτιρα, δθλαδι ο λόγοσ L/ Dg. Ππωσ είναι γνωςτό, μια αφξθςθ 

ςτθ διάμετρο του διακζνου ζχει ωσ αποτζλεςμα πολφ μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτθν ιςχφ εξόδου 

ςε ςχζςθ με αντίςτοιχθ αφξθςθ του ενεργοφ μικουσ. Ραρόλα αυτά το ενεργό μικοσ του 

κινθτιρα είναι προκακοριςμζνο από τισ προδιαγραφζσ τθσ εφαρμογισ. Ραράλλθλα, 

προδιαγραφι αποτελεί και θ εξωτερικι διάμετροσ του ςτάτθ, οπότε αν λθφκεί υπόψθ το 

ςχετικά μικρό μζγεκοσ του ςερβοκινθτιρα, θ ικανοποίθςθ τθσ προδιαγραφισ ροπισ με τθ 

δεδομζνθ απόδοςθ φαίνεται απαγορευτικι. Μοναδικι λφςθ αποτελεί θ αφξθςθ τθσ 

θλεκτρικισ φόρτιςθσ του κινθτιρα, με παράλλθλθ αφξθςθ ςτο μζτρο του δυνατοφ του 

ςυντελεςτι πλθρότθτασ  ςτισ αφλακεσ του ςτάτθ. Ρροκφπτει, ζπειτα από δοκιμζσ, 

ονομαςτικι πυκνότθτα ρεφματοσ 11.5 Α/καρζ και διάμετροσ διακζνου Dg=35mm. H 

ονομαςτικι ιςχφσ του κινθτιρα προκφπτει ωσ εξισ: 
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        (5.2) 

 

 Λαμβάνοντασ τθ μζςθ μαγνθτικι φόρτιςθ ςτο διάκενο ίςθ με 1 Τ όπωσ είκιςται ςε 

εφαρμογζσ υψθλισ επίδοςθσ και κεωρϊντασ γωνία 45ο μεταξφ των ςυνιςτωςϊν του πεδίου 

προκφπτει: 
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n tB B     (5.3) 

Για να μπορεί ο κινθτιρασ να οδθγθκεί από το υφιςτάμενο ςφςτθμα κίνθςθσ και με 

τάςθ μπαταριϊν 200V, κζτουμε ωσ επικυμθτι τιμι τθσ αντι-ΘΕΔ τα 64 Vrms. Θ μζςθ ροι ανά 

πόλο, κεωρϊντασ 20 πόλουσ και τισ αρχικά επιλεχκείςεσ τιμζσ βαςικϊν διαςτάςεων, 

υπολογίηεται ωσ εξισ: 
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     (5.4) 

 

Άρα ο αρικμόσ ελιγμάτων των πθνίων κάκε φάςθσ προκφπτει: 
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  (5.5) 

 

Για λόγουσ καλφτερθσ εποπτείασ, παρατίκενται ςτο ςχιμα 5.5 ο χάρτθσ εφικτϊν 

ςυνδυαςμϊν ενεργοφ μικουσ και διαμζτρου διακζνου και θ καμπφλθ τθσ μαγνθτικισ ροισ 

ανά πόλο ςυναρτιςει του ενεργοφ μικουσ και τθσ διαμζτρου του διακζνου του κινθτιρα, 

όπωσ αυτζσ προκφπτουν με βάςθ το χάρτθ εφικτϊν ςυνδυαςμϊν. 
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(α) (β) 

χιμα 5.5. (α) Χάρτθσ εφικτϊν ςυνδυαςμϊν ενεργοφ μικουσ και διαμζτρου διακζνου και (β) 

καμπφλθ μαγνθτικισ ροισ ανά πόλο ςυναρτιςει του ενεργοφ μικουσ και τθσ διαμζτρου του 

διακζνου. 

  

 Ζπειτα από τθν αρχικι διαςταςιολόγθςθ του κινθτιρα, εξετάςτθκαν εναλλακτικζσ 

διαμορφϊςεισ ςυνδυαςμϊν πόλων/αυλάκων κοντά ςτον αρχικό επιλεχκζντα [5.6], αλλά και 

θ επίδραςθ τθσ χριςθσ ςχεδόν κλειςτϊν αυλάκων. Συγκεκριμζνα εξετάςτθκαν οι 

διαμορφϊςεισ 16/18, 16/18 με ςχεδόν κλειςτζσ αφλακεσ, 20/24 και δυο παραλλαγζσ τθσ 

διαμόρφωςθσ 20/18 με τελείωσ κλειςτζσ αφλακεσ με διαφορετικό πάχοσ τθσ γζφυρασ 

ςιδιρου, οι οποίεσ και ςυγκρίκθκαν με τθν αρχικι επιλογι του 20/18. Ραρακάτω, ςτα 

ςχιματα 5.6-5.11 και ςτον πίνακα 5.6 ςυγκεντρϊνονται τα αποτελζςματα τθσ 

προαναφερκείςασ διερεφνθςθσ. 

 
 

(α) (β) 

 
(γ) 

χιμα 5.6. Αποτελζςματα διερεφνθςθσ για ςυνδυαςμό πόλων αυλάκων 16/18 (α) γεωμετρία 

κινθτιρα,  (β) κατανομι πυκνότθτασ μαγνθτικοφ πεδίου και (γ) διαμόρφωςθ τυλίγματοσ. 
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(α) (β) 

 
(γ) 

χιμα 5.7. Αποτελζςματα διερεφνθςθσ για ςυνδυαςμό πόλων αυλάκων 16/18 με ςχεδόν κλειςτζσ 

αφλακεσ (α) γεωμετρία κινθτιρα, (β) κατανομι πυκνότθτασ μαγνθτικοφ πεδίου και (γ) 

διαμόρφωςθ τυλίγματοσ. 

 

 

Density Plot: |B|, Tesla

2.002e+000 : >2.107e+000

1.896e+000 : 2.002e+000

1.791e+000 : 1.896e+000

1.686e+000 : 1.791e+000

1.580e+000 : 1.686e+000

1.475e+000 : 1.580e+000

1.370e+000 : 1.475e+000

1.264e+000 : 1.370e+000

1.159e+000 : 1.264e+000

1.054e+000 : 1.159e+000

9.482e-001 : 1.054e+000

8.429e-001 : 9.482e-001

7.375e-001 : 8.429e-001

6.322e-001 : 7.375e-001

5.269e-001 : 6.322e-001

4.215e-001 : 5.269e-001

3.162e-001 : 4.215e-001

2.108e-001 : 3.162e-001

1.055e-001 : 2.108e-001

<1.615e-004 : 1.055e-001

 
(α) (β) 

 
(γ) 

χιμα 5.8. Αποτελζςματα διερεφνθςθσ για ςυνδυαςμό πόλων αυλάκων 20/24 (α) γεωμετρία 

κινθτιρα, (β) κατανομι πυκνότθτασ μαγνθτικοφ πεδίου και (γ) διαμόρφωςθ τυλίγματοσ. 
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(α) (β) 

 
(γ) 

χιμα 5.9. Αποτελζςματα διερεφνθςθσ για ςυνδυαςμό πόλων αυλάκων 20/18 (α) γεωμετρία 

κινθτιρα, (β) κατανομι πυκνότθτασ μαγνθτικοφ πεδίου και (γ) διαμόρφωςθ τυλίγματοσ. 

 

  
(α) (β) 

χιμα 5.10. Αποτελζςματα διερεφνθςθσ για ςυνδυαςμό πόλων αυλάκων 20/18 με κλειςτζσ 

αφλακεσ και πάχοσ γζφυρασ ςιδιρου 1 mm (α) γεωμετρία κινθτιρα και (β) κατανομι πυκνότθτασ 

μαγνθτικοφ πεδίου.  
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(α) (β) 

χιμα 5.11. Αποτελζςματα διερεφνθςθσ για ςυνδυαςμό πόλων αυλάκων 20/18 με κλειςτζσ 

αφλακεσ και πάχοσ γζφυρασ ςιδιρου 0.5 mm (α) γεωμετρία κινθτιρα και (β) κατανομι 

πυκνότθτασ μαγνθτικοφ πεδίου. 

 
Ραρακάτω, ςτον πίνακα 5.6 φαίνονται ςυγκεντρωτικά τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ: 

 

Πίνακασ 5.6. Αποτελζςματα τθσ ςυμπλθρωματικισ διερεφνθςθσ εναλλακτικϊν διαμορφϊςεων ςε 

ότι αφορά ςε επίδοςθ, ποιότθτα ιςχφοσ και πυκνότθτα ιςχφοσ. 

Topology 
Mean 
torque 
(Nm) 

Torque 
ripple 
(Nm) 

EMF third 
harmonic 
amplitude 

(%) 

EMF fifth 
harmonic 
amplitude 

(%) 

Line 
Current 

RMS 
value 

(A) 

Copper 
losses 

(W) 
Tmean/sqrt(Pcu) 

1a 31.4 1.1 3.13 1.64 16.5 485 1.407 

1b 30.8 1.56 9.65 6.35 16.5 486 1.397 

2 31.8 1.1 8.8 3.9 18 492 1.433 

3 32.6 0.65 5.6 0.8 16.5 471 1.502 

3α 25 1.07 20 10.4 16.5 466 1.158 

3β 29.9 1.08 6.36 4.12 16.5 483 1.359 

 
 Ραρατθροφμε ότι καλφτερα αποτελζςματα, τόςο από άποψθ επίδοςθσ όςο και 

απόδοςθσ ζδωςε θ γεωμετρία που είχε επιλεγεί αρχικά από τθν προκαταρκτικι ςχεδίαςθ, 

δθλαδι θ διαμόρφωςθ 20/18 και μάλιςτα προζκυψε ότι θ πρακτικι τθσ μείωςθσ του 

εφρουσ του ανοίγματοσ τθσ αφλακασ, ι θ δθμιουργία ζγκλειςτων πθνίων χειροτερεφει όλα 

τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά τθσ μθχανισ. Ο ςυντελεςτισ Tmean/sqrt(Pcu) δίνει μια 

εκτίμθςθ τθσ ικανότθτασ λειτουργίασ ςε κατάςταςθ μζγιςτθσ ροπισ ανά μονάδα ρεφματοσ 

(ΜΤΑ), και αποτελεί δείκτθ απόδοςθσ, επίδοςθσ αλλά και ικανότθτασ αποδοτικισ 

οδιγθςθσ του κινθτιρα. 

5.4 Διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ 

Μετά τθν επιλογι τθσ τελικισ διαμόρφωςθσ, πραγματοποιικθκε θ ολικι 

βελτιςτοποίθςθ τθσ γεωμετρίασ του κινθτιρα, με χριςθ μιασ διαδικαςίασ παραμετρικισ 

ςχεδίαςθσ [5.4]. Το πρόγραμμα ςχεδίαςθσ λαμβάνει ωσ είςοδο ζνα διάνυςμα παραμζτρων 

ςχεδίαςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γεωμετρικζσ προδιαγραφζσ, υπολογίηει τισ τιμζσ των 

εξαρτθμζνων μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ. Στθ ςυνζχεια υπολογίηονται οι ςυντεταγμζνεσ των 

ςθμείων τθσ γεωμετρίασ, ςχεδιάηεται ολόκλθρθ θ εγκάρςια τομι του κινθτιρα και ζπειτα 

πλεγματοποιείται. Στο ςχιμα 5.12 φαίνεται θ παραμετροποιθμζνθ γεωμετρία του κινθτιρα 

επιφανειακϊν μαγνθτϊν, όπου και επιςθμαίνονται οι παράμετροι ςχεδίαςθσ. Στον πίνακα 

5.7 δίνεται θ αναλυτικι περιγραφι των παραμζτρων. 
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χιμα 5.12. Παραμετροποιθμζνθ γεωμετρία του κινθτιρα επιφανειακϊν μαγνθτϊν εξωτερικοφ 

δρομζα και κφριεσ ςχεδιαςτικζσ παράμετροι. 

 

Πίνακασ 5.7. Παράμετροι ςχεδίαςθσ τθσ γεωμετρίασ του κινθτιρα. 

υμβολιςμόσ Περιγραφι Παραμζτρου ςχεδίαςθσ 

soR  Εξωτερικι ακτίνα ςτάτθ 

magR  Εξωτερικι ακτίνα μαγνιτθ 

roR  Εξωτερικι ακτίνα ςϊματοσ δρομζα 

riR  Εςωτερικι ακτίνα ςϊματοσ δρομζα 

magH  Ράχοσ μαγνιτθ 

mag  Εφροσ γωνίασ μαγνιτθ 

gl  Μικοσ διακζνου αζρα 

biW  Ράχοσ ενεργοφ ςϊματοσ ςτάτθ 

tW  Ράχοσ δοντιοφ ςτάτθ 

tL  Μικοσ δοντιοφ ςτάτθ 

tph  Ράχοσ πζδιλου δοντιοφ ςτάτθ 

sob  Εφροσ ανοίγματοσ αφλακασ ςτάτθ 

tip  Γωνιακό εφροσ πζδιλου δοντιοφ ςτάτθ 

t  Οριηόντια απόςταςθ κυρίωσ ςϊματοσ και πζδιλου δοντιοφ ςτάτθ 

t  Κάκετθ απόςταςθ κυρίωσ ςϊματοσ και πζδιλου δοντιοφ ςτάτθ 

filr  Γωνία του fillet ςτισ άνω γωνίεσ τθσ αφλακασ 
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Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία βελτιςτοποίθςθσ υλοποιεί μια πολυκριτθριακι 

εκδοχι τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν ζννοια τθσ κυριαρχίασ κατά Pareto, 

ϊςτε να παράγει ζνα τελικό ςφνολο βζλτιςτων – μθ κυριαρχοφμενων ςυνόλων παραμζτρων 

ςχεδίαςθσ. Για τον υπολογιςμό των επιμζρουσ κριτθρίων θ ρουτίνα βελτιςτοποίθςθσ καλεί 

ςε κάκε γενιά πλθκυςμοφ και για κάκε μζλοσ-γεωμετρία κινθτιρα ζνα πρόγραμμα 

διςδιάςτατων πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Κάκε διάνυςμα-μζλοσ πλθκυςμοφ μιασ γενιάσ 

ουςιαςτικά αποτελεί ζνα ςφνολο τιμϊν γεωμετρικϊν παραμζτρων του κινθτιρα που μζςω 

μιασ αυτοματοποιθμζνθσ διαδικαςίασ ςχεδίαςθσ αντιςτοιχίηεται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 

αρχείο του προγράμματοσ πεπεραςμζνων ςτοιχείων [5.7]. Αφοφ ςχεδιαςτεί θ εκάςτοτε 

γεωμετρία, γίνεται θ πλεγματοποίθςθ τθσ και ζπειτα θ ανάλυςθ τθσ, όπωσ αυτι 

περιγράφτθκε ςτο κεφάλαιο 2. Το μοντζλο πεπεραςμζνων ςτοιχείων επιτρζπει τον ακριβι 

υπολογιςμό όλων των δεικτϊν απόδοςθσ, επίδοςθσ αλλά και ποιότθτασ ιςχφοσ τθσ κάκε 

γεωμετρίασ κινθτιρα. Οι απϊλειεσ δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ υπολογίηονται 

βάςει του αναλυτικοφ μοντζλου ςε πολικζσ ςυντεταγμζνεσ, όπωσ περιγράφεται ςτθν 

παράγραφο 3.6.2. Το μοντζλο λαμβάνει υπόψθ το εφροσ του ανοίγματοσ τθσ αφλακασ, το 

οποίο ςχετίηεται άμεςα με το εφροσ του πζδιλου του δοντιοφ του ςτάτθ, το εφροσ του 

μόνιμου μαγνιτθ και τθν τιμι του ρεφματοσ ειςόδου του κινθτιρα, όπωσ προκφπτει από 

τθν εκάςτοτε διαμόρφωςθ του ςχιματοσ τθσ αφλακασ για δεδομζνθ τιμι ςυντελεςτι 

πλθρότθτασ. Για τα δεδομζνα των προςομοιϊςεων δεν ελιφκθςαν υπόψθ αρμονικζσ 

χρόνου λόγω μθ θμιτονοειδοφσ τροφοδοςίασ. Το δομικό διάγραμμα τθσ ςυνολικισ 

διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ φαίνεται παρακάτω, ςτο ςχιμα 5.13. 

 
 

χιμα 5.13. Δομικό διάγραμμα τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ. 

 
Για τισ ανάγκεσ τθσ εφαρμογισ επιλζχκθκαν πζντε μεταβλθτζσ ςχεδίαςθσ, 

ςυγκεκριμζνα το πάχοσ των δοντιϊν του ςτάτθ, το μικοσ των δοντιϊν του ςτάτθ, το πάχοσ 

του πζδιλου των δοντιϊν του ςτάτθ, το εφροσ του πζδιλου και το εφροσ τθσ γωνίασ του 

μαγνιτθ. Οι μεταβλθτζσ κtp και Wt1 ςχετίηονται άμεςα για δεδομζνθ εςωτερικι ακτίνα 

ςτάτθ. Άρα θ μορφι του κάκε διανφςματοσ παραμζτρων ζχει τθν παρακάτω μορφι: 

 

 2 1G t tooth tp t mag G
X W L h W      (5.6) 
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Ζξοδοσ του μοντζλου πεπεραςμζνων ςτοιχείων είναι ζνα διάνυςμα τιμϊν των τριϊν 

επιμζρουσ ςυναρτιςεων κόςτουσ ι ςτοχικϊν ςυναρτιςεων. Θ αναλυτικι ζκφραςθ του 

διανφςματοσ φαίνεται παρακάτω: 

 

 

 

   

1 2 3

,0

,000

0.5 0.5
Cu Fe Mag ripplemean EMF

mean EMF rippleCu Fe Mag

F F F F

P P P TT THD

T THD TP P P

 

   
    

     

 (5.7) 

 

Ο δείκτθσ 0 αναφζρεται ςτθν γεωμετρία αναφοράσ που αντιςτοιχεί ςτθ βελτίωςθ 

των προδιαγραφϊν τθσ εφαρμογισ κατά 5% και για τθν οποία κεωρείται ότι όλεσ οι 

ςυναρτιςεισ κόςτουσ ζχουν τθν τιμι 1. Οι τρεισ αυτζσ ςυναρτιςεισ ςτόχου F1, F2 και F3 

αντιςτοιχοφν ςε ζνα προφίλ βελτιςτοποίθςθσ που επιβάλλει: 

 

 Τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ικανότθτασ παραγωγισ θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ, άρα τθ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ επίδοςθσ του κινθτιρα. 

 Τθν ελαχιςτοποίθςθ των ςυνολικϊν απωλειϊν ςιδιρου ςτάτθ και δρομζα, χαλκοφ 

και μόνιμου μαγνιτθ, άρα τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ του κινθτιρα. 

 Τθν ελαχιςτοποίθςθ του παραςιτικοφ περιεχομζνου τθσ κυματομορφισ τθσ αντι-

ΘΕΔ του κινθτιρα με ταυτόχρονθ ελαχιςτοποίθςθ τθσ κυμάτωςθσ τθσ 

θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ. Ζτςι ο τρίτοσ όροσ βελτιϊνει τθν ποιότθτα ιςχφοσ του 

κινθτιρα.  

 

Το διάγραμμα ροισ του αλγόρικμου βελτιςτοποίθςθσ παρατίκεται ςτο ςχιμα 

5.14(α). Στο ςχιμα 5.14(β) φαίνεται θ υπορουτίνα χειριςμοφ των περιοριςμϊν του 

προβλιματοσ αλλά και θ διαδικαςία υπολογιςμοφ των ςυναρτιςεων ςτόχου. Ο τρόποσ 

αντιμετϊπιςθσ των λφςεων που δεν ικανοποιοφν τουσ περιοριςμοφσ είναι θ “κανατικι 

ποινι” ι “death penalty”, που ςθμαίνει ότι αν κάποια λφςθ δεν ικανοποιεί ζςτω μία από τισ 

ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν απορρίπτεται αυτόματα [5.8].  

Για κάκε δοκιμαςτικό διάνυςμα που παράγεται ςε κάκε γενιά αποτιμϊνται οι 

ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν και εφόςον τισ ικανοποιεί όλεσ, αποτιμϊνται και οι ςυναρτιςεισ 

ςτόχου. Ζπειτα τελοφνται οι διαδικαςίεσ μετάλλαξθσ και διαςταφρωςθσ και τελικά θ 

διαδικαςία τθσ επιλογισ. Κάκε δοκιμαςτικό διάνυςμα – πικανό μζλοσ ςυγκρίνεται με το 

αντίςτοιχο τρζχον μζλοσ τθσ γενιάσ για να βρεκεί θ μεταξφ τουσ ςχζςθ κυριαρχίασ. Αν το 

νζο μζλοσ κυριαρχείται απορρίπτεται από τθν επόμενθ γενιά. Αν κυριαρχεί τότε ειςάγεται 

ςτθν επόμενθ γενιά πλθκυςμοφ και ταυτόχρονα διαγωνίηεται με όλα τα μζλθ του τρζχοντοσ 

ςυνόλου Pareto και το μζτωπο ανανεϊνεται. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι ζνα νζο μζλοσ 

πλθκυςμοφ μπορεί κάλλιςτα να απαλείψει περιςςότερα από ζνα μζλθ του τρζχοντοσ 

ςυνόλου Pareto [5.9]. Στθν περίπτωςθ που ζνα νζο μζλοσ δεν εμφανίηει ξεκάκαρθ ςχζςθ 

κυριαρχίασ ωσ προσ το αντίςτοιχο μζλοσ τθσ γενιάσ με το οποίο διαγωνίηεται (δθλαδι οι 

δφο λφςεισ είναι αδιάφορεσ θ μία ωσ προσ τθν άλλθ) τότε προάγεται τυχαία μία από τισ δφο 

με μια πικανότθτα προαγωγισ FPND=0.5 ςτθν επόμενθ γενιά.  

Κατά τισ διαδικαςίεσ δθμιουργίασ δοκιμαςτικϊν διανυςμάτων, μετάλλαξθσ και 

διαςταφρωςθσ ακολουκοφνται οι τυπικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ ορίηονται από τον κλαςικό 
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μονοκριτθριακό αλγόρικμο τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ. Ο ςυντελεςτισ μετάλλαξθσ τίκεται 

ίςοσ με F=0.85 και θ πικανότθτα διαςταφρωςθσ τίκεται ίςθ με FCR=0.8. Για τθν αποφυγι 

κάποιασ ενδεχόμενθσ προαγωγισ του ιδίου διανφςματοσ ςτθν επόμενθ γενιά, υιοκετικθκε 

μια διαδικαςία εξαναγκαςμζνθσ μετάλλαξθσ που διαφοροποιεί τουλάχιςτον μία μεταβλθτι 

ςχεδίαςθσ κάκε μζλουσ που περνά ςε επόμενθ γενιά, αν και εφόςον δεν υποςτεί με φυςικό 

τρόπο μετάλλαξθ ι διαςταφρωςθ.      

 

 
(α) (β) 

χιμα 5.14. (α) Διάγραμμα ροισ του αλγόρικμου βελτιςτοποίθςθσ και (β) Τπορουτίνα χειριςμοφ 

των περιοριςμϊν του προβλιματοσ και διαδικαςία υπολογιςμοφ των ςυναρτιςεων ςτόχου. 

 
Στθ διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ ζχουν ειςαχκεί υπό τθ μορφι περιοριςμϊν τρεισ 

όροι κόςτουσ C1, C2 και C3. Οι δφο πρϊτοι όροι ςχετίηονται με τθν τεχνικι- καταςκευαςτικι 

πολυπλοκότθτα του κινθτιρα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ γεωμετρικι διαμόρφωςθ των 

αυλάκων και κατ’ επζκταςθ των δοντιϊν του ςτάτθ. Συγκεκριμζνα, ο πρϊτοσ όροσ τεχνικοφ 

κόςτουσ ςχετίηεται με τον ςυντελεςτι πλθρότθτασ τθσ αφλακασ και ο δεφτεροσ με τθν 

ςχετικι γεωμετρία τθσ αφλακασ. Μαηί ςυνκζτουν το ςυνολικό τεχνικό κόςτοσ C

 

που 

ςχετίηεται με τθ διαδικαςία καταςκευισ του τυλίγματοσ τθσ μθχανισ.  

  Ρρακτικά, οι όροι C1, C2 ςχετίηονται με τθν επίδραςθ που ο ςυντελεςτισ 

πλθρότθτασ τυλίγματοσ και το ςχιμα τθσ αφλακασ ζχει ςτο βακμό δυςκολίασ τοποκζτθςισ 

του. Οι ςυναρτιςεισ των όρων ζχουν προκφψει βάςει τθσ πρόςφατθσ βιβλιογραφίασ, όπου 

θ επίδραςθ των παραπάνω παραμζτρων ςτο κόςτοσ καταςκευισ του κινθτιρα αναλφεται 

ενδελεχϊσ υπό τεχνικι ςκοπιά. Οι ςυγκεκριμζνοι πίνακεσ τεχνικοφ κόςτουσ αντιςτοιχοφν ςε 

κλαςςικι υλοποίθςθ τυλίγματοσ κινθτιρα, ςε πυρινα ςτάτθ αποτελοφμενο από ςυνεχι 
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ελάςματα. Ο οριςμόσ των ςυναρτιςεων τεχνικοφ κόςτουσ μζςω χριςθσ διπλοφ 

αναπτφγματοσ εκκετικϊν όρων επιτρζπει τθν ευζλικτθ προςαρμογι τουσ ςε οποιαδιποτε 

κατανομι. Ζχει αποδειχτεί *5.4+ ότι θ ενςωμάτωςθ κριτθρίων καταςκευαςτικισ 

πολυπλοκότθτασ ςτθ διαδικαςία ςχεδίαςθσ κινθτιρων, μπορεί να αυξιςει τθν επίδοςθ 

τουσ. Οι όροι τεχνικοφ κόςτουσ ζχουν τθν παρακάτω μορφι: 
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Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 5.15 φαίνεται θ διακφμανςθ των τιμϊν των δφο πρϊτων όρων 

κόςτουσ ςυναρτιςει των κφριων γεωμετρικϊν παραμζτρων του δοντιοφ-αφλακασ του 

ςτάτθ. 
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χιμα 5.15. Διακφμανςθ των τιμϊν του όρου κόςτουσ (α) C1 και (β) C2 ςυναρτιςει των κφριων 

γεωμετρικϊν παραμζτρων του δοντιοφ-αφλακασ του ςτάτθ. 

 
Ο τρίτοσ όροσ τεχνικοφ κόςτουσ C3 ςυςχετίηει το ςχιμα του πζδιλου του δοντιοφ του 

ςτάτθ και το εφροσ τθσ γωνίασ του μόνιμου μαγνιτθ με τθν προκφπτουςα ροι ςκζδαςθσ, με 

πολφ αποδοτικό και υπολογιςτικά γριγορο τρόπο [5.10]. Για αυτι τθ ςυςχζτιςθ 

υιοκετικθκε μια προςζγγιςθ με μοντζλο ιςοδφναμου μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ, με ςκοπό να 

δϊςει μια άμεςθ αντιςτοίχθςθ μεταξφ γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν και μαγνθτικϊν 

μεγεκϊν.  

Θ ροι ςκζδαςθσ ζχει τρομακτικι επίδραςθ ςτθν κατανομι του μαγνθτικοφ πεδίου 

ςτο διάκενο τθσ μθχανισ και κατά ςυνζπεια και ςτισ κυματομορφζσ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ 

ροπισ και τθσ αντι-ΘΕΔ. Για να ποςοτικοποιθκεί θ προαναφερκείςα επίδραςθ και να 

διατθρθκεί κάτω από ζνα προκακοριςμζνο όριο για τα μζλθ του πλθκυςμοφ που 
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προάγονται ςε επόμενεσ γενιζσ, υλοποιικθκε μια αναλυτικι μζκοδοσ ιςοδφναμου 

μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ [5.11]. Στο ςχιμα 5.16(α)  παρατίκεται το μαγνθτικό κφκλωμα μιασ 

αφλακασ ςτάτθ και οι διαδρομζσ τθσ ροισ μαγνιτιςθσ και ςκζδαςθσ. Στο ςχιμα 5.16(β) 

φαίνεται θ τοπολογία του κινθτιρα ωσ ιςοδφναμθ γραμμικι διαμόρφωςθ κακϊσ και το 

αντίςτοιχο δίκτυο μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ. 

 

 
(α) (β) 

χιμα 5.16. (α) Μαγνθτικό κφκλωμα μιασ αφλακασ ςτάτθ και διαδρομζσ τθσ ροισ μαγνιτιςθσ και 

ςκζδαςθσ και (β) τοπολογία του κινθτιρα ωσ ιςοδφναμθ γραμμικι διαμόρφωςθ και αντίςτοιχο 

δίκτυο μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ. 

 
Για τισ ανάγκεσ τθσ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ κρίκθκε απαραίτθτθ θ ικανότθτα 

πολφ γριγορθσ εκτίμθςθσ τθσ ροισ ςκζδαςθσ και θ υλοποίθςθ του κυκλϊματοσ παρείχε 

επαρκϊσ ακριβι αποτελζςματα ενιςχφοντασ αιςκθτά τθν υπολογιςτικι απόδοςθ, κακϊσ ωσ 

αναλυτικι μζκοδοσ είναι πολφ πιο γριγορθ από μια ρουτίνα υπολογιςμοφ με πεπεραςμζνα 

ςτοιχεία. Ο όροσ C3

 

ορίηεται ωσ ο λόγοσ τθσ μαγνθτικισ αντίςταςθσ του ενεργοφ ςϊματοσ 

του ςτάτθ προσ τθ μαγνθτικι αντίςταςθ που βλζπει θ ροι ςκζδαςθσ ςτο πζδιλο του 

δοντιοφ [5.12].  

Ρριν από τθν επίλυςθ του ιςοδφναμου κυκλϊματοσ πρζπει πρϊτα να αναφερκοφμε 

ςτον τρόπο υπολογιςμοφ των μαγνθτικϊν αντιςτάςεων αλλά και ςτισ απαραίτθτεσ 

προςεγγίςεισ που αυτόσ ο υπολογιςμόσ επιβάλλει. Στο ςχιμα 5.17(α) φαίνονται οι 

διαδρομζσ των ροϊν για ζνα τυχαίο ςτιγμιότυπο κζςθσ δρομζα, ενϊ ςτα ςχιματα 5.17(β) 

και (γ) φαίνεται ο τρόποσ προςζγγιςθσ κάποιων διαδρομϊν με χριςθ θμικυκλίων και 

ευκειϊν.  

 

 

 

 

 



168 

 

 

 
(β) 

 
(α) (γ) 

χιμα 5.17. Αρχζσ μαγνθτικϊν κυκλωμάτων (α) Διαδρομζσ των ροϊν μαγνιτιςθσ και ςκζδαςθσ για 

ζνα τυχαίο ςτιγμιότυπο κζςθσ δρομζα και (β), (γ) τρόποσ προςζγγιςθσ των διαδρομϊν τθσ ροισ  με 

χριςθ θμικυκλίων και ευκειϊν. 

Για τον υπολογιςμοφ του όρου C3

 

κα αναλφςουμε το ιςοδφναμο μαγνθτικό 

κφκλωμα δφο πόλων του κινθτιρα, κεωρϊντασ το ςτιγμιότυπο που το κζντρο τθσ αφλακασ 

ζχει ευκυγραμμιςτεί με το μζςο του κενοφ αζρα που βρίςκεται ανάμεςα ςτουσ δφο 

μόνιμουσ μαγνιτεσ. Αυτι είναι και θ δυςμενζςτερθ περίπτωςθ ςχετικισ κζςθσ ςτάτθ – 

δρομζα ςε ότι αφορά ςτθν ροι ςκζδαςθσ που παράγεται. Το ιςοδφναμο κφκλωμα που 

προκφπτει παρατίκεται ςτο ςχιμα 5.18(α). Στο ςχιμα 5.18(β) φαίνεται το μειωμζνο 

ιςοδφναμο κφκλωμα που προκφπτει από τθν ανάλυςθ του πλιρουσ. 

 

 

 

(α) (β) 

χιμα 5.18. (α) Πλιρεσ και (β) Μειωμζνο ιςοδφναμο μαγνθτικό κφκλωμα του κινθτιρα.  

 
 Για τθν επίλυςθ του δικτφου ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία υπολογιςμϊν 

[5.13]. Κεωροφμε, χωρίσ βλάβθ τθσ γενικότθτασ, ότι το ςιδθρομαγνθτικό υλικό του ςτάτθ 

και του δρομζα είναι γραμμικό, άρα δεν υφίςταται μαγνθτικόσ κορεςμόσ. Ορίηουμε ωσ Φr/2 

τθν πθγι μαγνθτικισ ροισ που οφείλεται ςτο μιςό μαγνιτθ ενόσ πόλου. Φg/2 είναι θ ροι 

διακζνου που περνά από το ζνα μιςό του τθσ επιφάνειασ του διακζνου που βρίςκεται 

ακριβϊσ πάνω από ζνα μαγνιτθ, 2Rmo και 2Rg είναι οι μαγνθτικζσ αντιςτάςεισ που 

αντιςτοιχοφν ςτισ δυο προαναφερκείςεσ ροζσ. Οι μαγνθτικζσ αντιςτάςεισ του ςϊματοσ του 
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ςιδιρου του ςτάτθ και του ςτάτθ είναι πρακτικά αμελθτζεσ λόγω τθσ μεγάλθσ 

διαπερατότθτασ του υλικοφ και εφόςον κεωροφμε γραμμικά υλικά και ςτθν παρακάτω 

ανάλυςθ αμελοφνται. Οι μαγνθτικζσ αντιςτάςεισ Rml, Rmm και Rtp μοντελοποιοφν τα 

φαινόμενα ροισ ςκζδαςθσ και αντιςτοιχοφν ςτθ μαγνθτικι αντίςταςθ λόγω τθσ ροισ 

ςκζδαςθσ των άκρων των μαγνθτϊν, ςτθ μαγνθτικι αντίςταςθ λόγω ροισ ςκζδαςθσ από 

μαγνιτθ ςε μαγνιτθ και ςτθ μαγνθτικι αντίςταςθ λόγω ροισ ςκζδαςθσ μεταξφ γειτονικϊν 

δοντιϊν του ςτάτθ. Για μθχανζσ επιφανειακϊν μαγνθτϊν, θ μαγνθτικι αντίςταςθ Rml μπορεί 

να αγνοθκεί, κακϊσ ελάχιςτθ ροι περνά ςτο διάκενο από πόλο ςε πόλο και καλφπτει μια 

πάρα πολφ μικρι επιφάνεια. Από το ιςοδφναμο κφκλωμα προκφπτει με διαιρζτθ ροισ: 
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Αν κζςουμε α το ςυντελεςτι ςκζδαςθσ ωσ εξισ: 
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Ρροκφπτει θ παραλλθλία των μαγνθτικϊν αντιςτάςεων ςυναρτιςει του ςυντελεςτι α: 
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οπότε ζχουμε: 
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 (5.13) 

Θ αναλυτικι ζκφραςθ τθσ ροισ ςκζδαςθσ ςτο πζδιλο του δοντιοφ δίνεται από τθ ςχζςθ: 
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 (5.14) 

Με αντικατάςταςθ τθσ ςχζςθσ (5.13) προκφπτει: 
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 (5.15) 

 

Οι παραπάνω ροζσ μποροφν να εκφραςτοφν ωσ εξισ: 

 

 tp tp tpB h L     (5.16) 
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και 

 r r mB A    (5.17) 

 

όπου Btp είναι το μαγνθτικό πεδίο ςτο δόντι που μπορεί να αντικαταςτακεί από τθν 

κορεςμζνθ τιμι τθσ πυκνότθτασ μαγνθτικοφ πεδίου τθσ ςιδθρομαγνθτικισ λαμαρίνασ Β0. Br 

είναι θ παραμζνουςα μαγνιτιςθ και Αm είναι θ επιφάνεια του πόλου που διαπερνάται από 

μαγνθτικι ροι και L είναι το ενεργό μικοσ τθσ μθχανισ. Με αντικατάςταςθ των δυο 

παραπάνω ςχζςεων ςτθν εξίςωςθ (5.15) προκφπτει: 
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 (5.18) 

 

και λφνοντασ ωσ προσ α ζχουμε: 
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 (5.19) 

 

όπου οι επιμζρουσ μαγνθτικζσ αντιςτάςεισ εξαρτϊνται από τισ ιδιότθτεσ των υλικϊν και τισ 

διαςτάςεισ του ςτάτθ τθσ μθχανισ και ορίηονται ωσ εξισ: 
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 (5.20) 

 

όπου g είναι το μικοσ του διακζνου. Λόγω τθσ διαμόρφωςθσ με επιφανειακοφσ μαγνιτεσ 

μποροφμε να κεωριςουμε ότι θ επιφάνεια του διακζνου Αg ταυτίηεται με τθν επιφάνεια Αm.  

Αν κεωριςουμε ότι οι μαγνθτικζσ αντιςτάςεισ λόγω ςκζδαςθσ από μαγνιτθ ςε μαγνιτθ 

είναι αμελθτζεσ ζχουμε: 
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 (5.21) 

 

όπου lm είναι το πάχοσ του μόνιμου μαγνιτθ. H μαγνθτικι αντίςταςθ λόγω ροισ ςκζδαςθσ 

μεταξφ γειτονικϊν δοντιϊν του ςτάτθ μπορεί να εκφραςτεί ωσ ςυνάρτθςθ του πλάτουσ του 

ανοίγματοσ τθσ αφλακασ του ςτάτθ ωσ εξισ: 
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 (5.22) 

Αν κεωριςουμε ότι ιςχφει Αm=τmL προκφπτει θ ζκφραςθ του ςυντελεςτι ςκζδαςθσ ωσ εξισ: 
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 (5.23) 

 

Δθλαδι ο τρίτοσ όροσ τεχνικοφ κόςτουσ προκφπτει:  
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 (5.24) 

 

 Στο ςχιμα 5.19 φαίνεται θ διακφμανςθ των τιμϊν του όρου C3

 

ςυναρτιςει του 

εφρουσ του ανοίγματοσ τθσ αφλακασ wso και του λόγου του φψουσ του πζδιλου του δοντιοφ 

προσ το εφροσ του μαγνιτθ htp/τm. Θ μεταβλθτι τm ςυνδζεται άμεςα με το γωνιακό εφροσ 

του μόνιμου μαγνιτθ κmag.  

 

 
χιμα 5.19. Διακφμανςθ των τιμϊν του όρου C3

 

ςυναρτιςει του εφρουσ του ανοίγματοσ τθσ 

αφλακασ και του λόγου του φψουσ του πζδιλου του δοντιοφ προσ το εφροσ του μαγνιτθ. 

 
  Ραρατθροφμε ότι θ ροι ςκζδαςθσ ςτο πζδιλο του δοντιοφ μειϊνεται όςο αυξάνεται 

το εφροσ του ανοίγματοσ τθσ αφλακασ wso, ενϊ αυξάνεται όςο αυξάνεται θ τιμι του λόγου 

htp/τm κακϊσ ζτςι αυξάνεται ο διακζςιμοσ χϊροσ για φαινόμενα ςκζδαςθσ. Ζτςι θ αφξθςθ 

του λόγου δίνει υψθλότερεσ τιμζσ του όρου C3. 
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 Θ ειςαγωγι των τριϊν όρων τεχνικοφ κόςτουσ που αναλφκθκαν παραπάνω 

επιτρζπει τθν a priori και χωρίσ υπολογιςτικό κόςτοσ εκκακάριςθ των μελϊν του 

πλθκυςμοφ που δεν προβλζπεται να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ για να ειςζλκουν ςτο 

μζτωπο Pareto. Αυτό γίνεται πολφ γριγορα, κατά τθ φάςθ αποτίμθςθσ των ςυναρτιςεων 

περιοριςμϊν και αποτρζπει τθν άςκοπθ ανάλυςθ με τεχνικι πεπεραςμζνων ςτοιχείων, που 

αυξάνει κατά πολφ τον απαιτοφμενο χρόνο εκτζλεςθσ. 

 Από τθ διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ προζκυψε το τελικό μζτωπο Pareto, το οποίο 

απεικονίηεται ςτο ςχιμα 5.20. Ουςιαςτικά πρόκειται για τθν απεικόνιςθ ςτον τριςδιάςτατο 

χϊρο των αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων του ςυνόλου των μθ κυριαρχοφμενων λφςεων 

[5.14], [5.15].   

 

Μζτωπο Pareto 
Σχεδίαςθ αναφοράσ
Υποψ. Βζλτιςτθ 1
Υποψ. Βζλτιςτθ 2
Ρροκαταρκτικι ςχεδ.
Ρροθγοφμενθ ςχεδ.

F 2
 (Α

πόδοςθ)

F1 (Επίδοςθ)

F 3
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χιμα 5.20. Σελικό μζτωπο Pareto όπωσ προζκυψε από τθ βελτιςτοποίθςθ. 

 

 Στο ίδιο ςχιμα φαίνονται και οι προβολζσ του μετϊπου ςτα αντίςτοιχα επίπεδα του 

χϊρου ςτοχικϊν ςυναρτιςεων, κακϊσ και θ κζςθ ςτο χϊρο τθσ γεωμετρίασ αναφοράσ και 

των δφο επικρατζςτερων νζων λφςεων [5.17]. Θ γεωμετρία που προζκυψε από τθν 

προκαταρκτικι ςχεδίαςθ, με κεϊρθςθ τυχαίων τιμϊν για τισ διαςτάςεισ των δοντιϊν του 

ςτάτθ εμφανίηει ςχετικά κακζσ τιμζσ ςτοχικϊν ςυναρτιςεων, ενϊ για τθ ςχεδίαςθ που 

προζκυψε για το προθγοφμενο δοκίμιο που καταςκευάςτθκε ςτο εργαςτιριο οι ςτοχικζσ 

ςυναρτιςεισ παίρνουν τισ τιμζσ *1.05 1.05 1.05+. Θ γεωμετρία αναφοράσ προζκυψε 

κεωρϊντασ καλυτζρευςθ κατά 5% αυτοφ του κινθτιρα για όλα τα κριτιρια 

βελτιςτοποίθςθσ. Οι δφο νζεσ γεωμετρίεσ επιλζχκθκαν από το ςχεδιαςτι, ενϊ τελικά 

κεωρικθκε επικρατζςτερθ θ δεφτερθ, λόγω υψθλότερθσ απόδοςθσ ςε ςχζςθ με τθν 

υπάρχουςα γεωμετρία με ταυτόχρονθ διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν επίδοςθσ. Οι τιμζσ 

των μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ για τθν αρχικι γεωμετρία, τθ γεωμετρία αναφοράσ και τισ δυο 

βζλτιςτεσ γεωμετρίεσ παρουςιάηονται παρακάτω, ςτον πίνακα 5.8.  
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Πίνακασ 5.8. Σιμζσ των μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ για τθν αρχικι και τισ δυο βζλτιςτεσ γεωμετρίεσ 

κινθτιρα που προζκυψαν από τθ βελτιςτοποίθςθ. 

Μεταβλθτι 
Προκαταρκτικι  

Σχεδίαςθ 

Σχεδίαςθ 

Αναφοράσ 

Υποψιφια  

Βζλτιςτθ 1 

Υποψιφια  

Βζλτιςτθ 2 

Wt1 (mm) 7 6.83 5.83 5.70 

Ltooth (mm) 10 9.26 8.73 8.92 

κmag (deg) 14 15.3 13.84 16.2 

htp (mm) 0.5 0.96 0.79 0.54 

Wt2 (mm) 5 4.2 4.32 4.37 

[F1 F2 F3] [1.12 1.02 1.6] [1 1 1] [1.1 0.91 0.98] [1.003 0.967 1.05] 

 
 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 5.21, φαίνονται οι προβολζσ του μετϊπου ςτα αντίςτοιχα 

επίπεδα του χϊρου ςτοχικϊν ςυναρτιςεων, με ταυτόχρονθ απεικόνιςθ των τιμϊν του 

εκάςτοτε τρίτου κριτθρίου μζςω χρωματικοφ κϊδικα. Φαίνονται ζτςι οι ηϊνεσ 

διαφοροποίθςθσ τθσ τιμισ του κάκε κριτθρίου πάνω ςτο αντίςτοιχο επίπεδο 

βελτιςτοποίθςθσ που αφορά ςτα υπόλοιπα κριτιρια.  
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χιμα 5.21. Προβολζσ του μετϊπου ςτα αντίςτοιχα επίπεδα του χϊρου ςτοχικϊν ςυναρτιςεων. 

 

 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 5.22, φαίνεται θ απεικόνιςθ τθσ διαςποράσ του μετϊπου 

Pareto, ςτο χϊρο των ςυναρτιςεων κόςτουσ. Μπορεί ζτςι να υπάρξει καλφτερθ εποπτεία 
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τθσ τελικισ του διαμόρφωςθσ αλλά και τθσ διαςποράσ ςτισ τιμζσ των ςτοχικϊν 

ςυναρτιςεων των τελικϊν βζλτιςτων γεωμετριϊν κινθτιρα. 

 Scatter plot of objective functions values
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χιμα 5.22. Απεικόνιςθ τθσ διαςποράσ του μετϊπου Pareto ςτο χϊρο των ςυναρτιςεων κόςτουσ. 

 
 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 5.23, φαίνεται θ απεικόνιςθ τθσ διαςποράσ του ςυνόλου 

Pareto, ςτο χϊρο των μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ. Μπορεί ζτςι να υπάρξει καλφτερθ εποπτεία 

τθσ  διαςποράσ ςτισ τιμζσ των μεταβλθτϊν των τελικϊν βζλτιςτων γεωμετριϊν κινθτιρα. 

 Scatter plot of pareto set
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χιμα 5.23. Απεικόνιςθ τθσ διαςποράσ του ςυνόλου Pareto ςτο χϊρο των μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ.   

 
 Για τθν ανάδειξθ τθσ αξίασ τθσ εφρεςθσ του μετϊπου Pareto ςε ζνα πρόβλθμα 

πολλϊν ςτόχων, εξετάηονται τα αντίςτοιχα αποτελζςματα που κα ζδιναν δφο διαφορετικζσ 

ςφνκετεσ ςτοχικζσ ςυναρτιςεισ, που εκφράηονται ωσ το ςτακμιςμζνο άκροιςμα των τριϊν 

ςυναρτιςεων f1, f2 και f3 με διανφςματα βαρϊν w1=[0.3 0.3 0.4] και w2=[0.4 0.5 0.1] 

αντίςτοιχα. Θ ελαχιςτοποίθςθ των ςφνκετων ςυναρτιςεων οδθγεί, ςτθν καλφτερθ 
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περίπτωςθ που δεν ζχουμε εγκλωβιςμό ςε κάποιο τοπικό ελάχιςτο, ςε λφςεισ που 

προκφπτουν από τθν τομι του μετϊπου Pareto με το αντίςτοιχο επίπεδο αποτίμθςθσ 

[5.18]. Οριακά, ςτο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ, το επίπεδο αποτίμθςθσ κα 

εφάπτεται του μετϊπου ςτο ςθμείο τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 5.24, 

παρατίκεται θ οπτικοποίθςθ των προαναφερκζντων περιπτϊςεων. 
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χιμα 5.24. Σομζσ του μετϊπου Pareto με τα αντίςτοιχα επίπεδα αποτίμθςθσ για διάφορα ςτάδια 

τθσ βελτιςτοποίθςθσ για τισ δφο περιπτϊςεισ ςφνκετων ςυναρτιςεων ςτόχου.   

  
 Για τθν τελικι γεωμετρία που επιλζχκθκε καταςκευάςτθκε και ζνα τριςδιάςτατο 

θλεκτρομαγνθτικό μοντζλο, για να επαλθκευτοφν τα αποτελζςματα τθσ διςδιάςτατθσ 

ανάλυςθσ. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 5.25, φαίνεται θ τριςδιάςτατθ γεωμετρία του κινθτιρα 
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και θ κατανομι τθσ πυκνότθτασ μαγνθτικοφ πεδίου. Τα αποτελζςματα ταυτίηονται πρακτικά 

με αυτά τθσ διςδιάςτατθσ ανάλυςθσ. 

 
χιμα 5.25. Σριςδιάςτατο θλεκτρομαγνθτικό μοντζλο τθσ τελικισ γεωμετρίασ και κατανομι τθσ 

πυκνότθτασ του μαγνθτικοφ πεδίου. 

 Στο ςχιμα 5.26 φαίνεται θ προκφπτουςα κυματομορφι θλεκτρικισ φόρτιςθσ για 

τφλιγμα διπλισ ςτρϊςθσ με 18 αφλακεσ κακϊσ και θ διακφμανςθ των απωλειϊν 

δινορρευμάτων ςυναρτιςει του ανοίγματοσ τθσ αφλακασ και του ποςοςτιαίου εφρουσ 

μαγνιτθ και ςυναρτιςει τθσ θλεκτρικισ ςυχνότθτασ λειτουργίασ, με βάςθ το μοντζλο τθσ 

παραγράφου 3.6.2.  
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χιμα 5.26. (α) Ηλεκτρικι φόρτιςθ και διακφμανςθ των απωλειϊν μαγνιτθ ςυναρτιςει (β) του 

ανοίγματοσ τθσ αφλακασ και του ποςοςτιαίου εφρουσ μαγνιτθ και (γ)  τθσ θλεκτρικισ ςυχνότθτασ.  
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 Στο ςχιμα 5.27 φαίνονται οι προςομοιωμζνεσ κυματομορφζσ τθσ αντι-ΘΕΔ και τθσ 

θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ του κινθτιρα ςυναρτιςεισ τθσ γωνίασ περιςτροφισ για μια 

περίοδο λειτουργίασ. Ραρουςιάηονται, ςε κοινό διάγραμμα, οι προςομοιωμζνεσ 

κυματομορφζσ ροπισ για τθ γεωμετρία αναφοράσ και για τισ δφο υποψιφιεσ βζλτιςτεσ 

λφςεισ ενϊ παρατίκεται και θ καμπφλθ των αυτεπαγωγϊν ευκζωσ και εγκάρςιου άξονα 

ςυναρτιςει του ρεφματοσ ειςόδου του τελικοφ κινθτιρα. 
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χιμα 5.27. Αποτελζςματα προςομοίωςθσ για τθν τελικι γεωμετρία: (α) Αντι-ΗΕΔ, (β) 

θλεκτρομαγνθτικι ροπι, (γ) ςφγκριςθ ροπισ με αυτζσ τθσ γεωμετρίασ αναφοράσ και τθσ 

ανταγωνιςτικισ λφςθσ και (δ) αυτεπαγωγζσ ευκζωσ και εγκάρςιου άξονα. 

 
 Σε ζνα επόμενο βιμα εξετάςτθκε θ κερμικι ςυμπεριφορά και ςτιβαρότθτα του 

κινθτιρα. Για το λόγο αυτό καταςκευάςτθκε ζνα τριςδιάςτατο κερμικό μοντζλο. Στο ςχιμα 

5.28 φαίνεται θ γεωμετρία του κινθτιρα και θ πλεγματοποίθςθ τθσ (88831 τετράεδρα) 

κακϊσ και θ κατανομι τθσ κερμοκραςίασ ςτα διάφορα μζρθ του κινθτιρα, κεωρϊντασ 

μόνιμθ κατάςταςθ λειτουργίασ για ςυνκικεσ πλιρουσ φορτίου. Λόγω τθσ αυξθμζνθσ τιμισ 

τθσ θλεκτρικισ φόρτιςθσ τθσ μθχανισ, οφτωσ ϊςτε να μπορεί να ικανοποιθκεί θ 

προδιαγραφι ροπισ με τουσ δεδομζνουσ χωρικοφσ περιοριςμοφσ, γίνεται εμφανζσ ότι θ 

κφρια πθγι κερμότθτασ είναι τα τυλίγματα του κινθτιρα.  Οι κερμικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

εφαρμογισ τονίηουν περεταίρω τθν ανάγκθ για ςυςτθματικι βελτιςτοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

γεωμετρίασ του ςτάτθ που αποτελεί και τθν κφρια πθγι κερμικϊν απωλειϊν. 
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(α) (β) 

 
 

(γ) (δ) 

χιμα 5.28. Αποτελζςματα τριςδιάςτατου κερμικοφ μοντζλου του κινθτιρα. (α)  

πλεγματοποιθμζνθ γεωμετρία, και κατανομισ κερμοκραςίασ (β) ςτο ςτάτθ, (γ) ςτα τυλίγματα και 

(δ) ςτο δρομζα του κινθτιρα. 

5.5 Καταςκευι δοκιμίου 

 Θ βελτιςτοποιθμζνθ γεωμετρία του ςερβοκινθτιρα απεικονίηεται με χριςθ 

τριςδιάςτατου προγράμματοσ CAD ςτο ςχιμα 5.29. Mε βάςθ τα τελικά ςχζδια, 

πραγματοποιικθκε θ καταςκευι του κινθτιρα ςτο εργαςτιριο Θλεκτρικϊν Μθχανϊν και 

Θλεκτρονικϊν Λςχφοσ. Για τθν καταςκευι των πθνίων χρθςιμοποιικθκαν κατάλλθλα 

διαςταςιολογθμζνα καλοφπια από αλουμίνιο και ο τόρνοσ του εργαςτθρίου, ενϊ για τθ 

ςυγκόλλθςθ των μαγνθτϊν ςτθν επιφάνεια του υλικοφ του δρομζα χρθςιμοποιικθκε 

κατάλλθλθ εποξικι κόλλα δφο ςυςτατικϊν. Το αλουμινζνιο κζλυφοσ και θ ςιδθρομαγνθτικι 

λαμαρίνα του ςτάτθ κόπθκαν με χριςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ ςε ςυνεργαηόμενο 

μθχανουργείο. 

  
(α) (β) 
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χιμα 5.29. Απεικόνιςθ τθσ γεωμετρίασ του κινθτιρα με χριςθ τριςδιάςτατου προγράμματοσ 

CAD: (α) ςυμπαγισ μορφι και (β) επεκταμζνθ μορφι. 

 
 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 5.30, φαίνονται τα επιμζρουσ καταςκευαςμζνα τμιματα τθσ 

μθχανισ και θ τελικι διαμόρφωςθ τθσ μετά τθν προςάρτθςθ του κελφφουσ. 

 

 

 

(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

  
(ε) (ςτ) 

χιμα 5.30. Επιμζρουσ τμιματα του καταςκευαςμζνου πρωτότυπου ςερβοκινθτιρα: (α), (β) 

ςτάτθσ και ςυγκεντρωμζνο τφλιγμα, (γ), (δ), (ε) δρομζασ και επιφανειακοί μόνιμοι μαγνιτεσ και 

(ςτ) ολοκλθρωμζνοσ κινθτιρασ με κζλυφοσ. 
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5.6 Πειραματικι επιβεβαίωςθ 

 Το καταςκευαςμζνο πρωτότυπο του κινθτιρα δοκιμάςτθκε και μετρικθκε για 

διάφορεσ καταςτάςεισ λειτουργίασ, επικυρϊνοντασ τθν ιςχφ τθσ προτεινόμενθσ 

μεκοδολογίασ ςχεδίαςθσ. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 5.31, φαίνεται θ διάταξθ των μετριςεων, 

για τισ ανάγκεσ των οποίων χρθςιμοποιικθκε ωσ φορτίο πζδθ δινορρευμάτων ικανι να 

αποδϊςει υψθλζσ τιμζσ ροπισ για χαμθλζσ ταχφτθτεσ περιςτροφισ. Στο ςχιμα 5.31 

φαίνονται επίςθσ οι αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εξαγωγι τθσ 

κερμικισ ςυμπεριφοράσ του κινθτιρα. 

 

 

(α) (β) 

χιμα 5.31. Πειραματικι διάταξθ, ςτθν οποία πραγματοποιικθκαν οι μετριςεισ του κινθτιρα. 

 
 Στο ςχιμα 5.33, παρατίκενται οι χαρακτθριςτικζσ φαςικισ τάςθσ και 

θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ ωσ προσ το φαςικό ρεφμα του κινθτιρα, όπωσ προζκυψαν από 

τθ διαδικαςία μετριςεων για δφο καταςκευαςμζνα πρωτότυπα ςερβοκινθτιρα. Το πρϊτο 

πρωτότυπο καταςκευάςτθκε με βάςθ μια μονοκριτθριακι διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ *+ 

και αποτζλεςε τθν πρϊτθ καταςκευαςτικι προςπάκεια ςτα πλαίςια τθσ εν λόγω 

εφαρμογισ. Τα επιμζρουσ καταςκευαςμζνα μζρθ του πρϊτου δοκιμίου παρατίκενται 

παρακάτω, ςτο ςχιμα 5.32. 

 

    

(α) (β) (γ) 

χιμα 5.32. Επιμζρουσ καταςκευαςμζνα μζρθ του πρϊτου δοκιμίου: (α) ςτάτθσ, (β) δρομζασ και  

(γ) ολοκλθρωμζνο δοκίμιο. 
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 Γίνεται εμφανισ θ ανωτερότθτα τθσ επίδοςθσ του δεφτερου, για το οποίο 

ελιφκθςαν περεταίρω ςειρζσ μετριςεων. Το δεφτερο δοκίμιο εμφανίηει χαμθλότερεσ τιμζσ 

ρεφματοσ, και κατϋ επζκταςθ απωλειϊν χαλκοφ, για λειτουργία υψθλισ απαίτθςθσ ροπισ. 

Κατά ςυνζπεια εμφανίηει υψθλότερεσ τιμζσ απόδοςθσ και είναι κατάλλθλο για λειτουργία 

ςε ςυνκικεσ μζγιςτθσ ροπισ ανά μονάδα ρεφματοσ (maximum Torque Per Ampere – MTPA 

operation). Στο ςχιμα 5.33(β) φαίνεται επίςθσ και το προκφπτον απόλυτο κζρδοσ ροπισ του 

δευτζρου δοκιμίου. 
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χιμα 5.33. Χαρακτθριςτικζσ φαςικισ τάςθσ και θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ ωσ προσ το φαςικό 

ρεφμα κινθτιρα για τα δφο δοκίμια. 

  
 Στο ςχιμα 5.34 φαίνεται θ ςφγκριςθ των προςομοιωμζνων τιμϊν ροπισ του 
τελευταίου δοκιμίου με τισ τιμζσ που προζκυψαν από τισ μετριςεισ και για τα δφο δοκίμια.  
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χιμα 5.34. φγκριςθ των προςομοιωμζνων τιμϊν ροπισ του τελευταίου δοκιμίου με τισ τιμζσ που 

προζκυψαν από τισ μετριςεισ και για τα δφο δοκίμια. 

 
 Ο καταςκευαςμζνοσ κινθτιρασ επιφανειακϊν μαγνθτϊν οδθγικθκε ςε δεφτερο 

βιμα από τριφαςικό αντιςτροφζα πθγισ τάςθσ με χριςθ τθσ τεχνικισ τθσ θμιτονοειδοφσ 

διαμόρφωςθσ εφρουσ παλμϊν (Sinusoidal Pulse Width Modulation - SPWM technique). Οι 
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κφριεσ κυματομορφζσ που αφοροφν ςτθν προκφπτουςα διαμορφωμζνθ τάςθ και ςτο ρεφμα 

ειςόδου του κινθτιρα, παρουςιάηονται ςτα ςχιματα 5.35 και 5.36. Στο ςχιμα 5.35 

φαίνονται οι κυματομορφζσ για λειτουργία φορτίου 15 Nm  ςε ταχφτθτα περιςτροφισ 750 

rpm ενϊ ςτο ςχιμα 5.36 παρατίκενται οι αντίςτοιχεσ κυματομορφζσ για αντίςτοιχο φορτίο 

και ταχφτθτα περιςτροφισ 600 rpm. Για όλεσ τισ μετριςεισ χρθςιμοποιικθκε ςυχνότθτα 

φζροντοσ 4.58 kHz. 
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χιμα 5.35. Κυματομορφζσ (α) τάςθσ και (β) ρεφματοσ τροφοδοςίασ του κινθτιρα για λειτουργία 

με φορτίο 15 Nm  ςε ταχφτθτα περιςτροφισ 750 rpm. 
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χιμα 5.36. Κυματομορφζσ (α) τάςθσ και (β) ρεφματοσ τροφοδοςίασ του κινθτιρα για λειτουργία 

με φορτίο 15 Nm  ςε ταχφτθτα περιςτροφισ 600 rpm. 

 
 Στο ςχιμα 5.37, φαίνονται οι χαρακτθριςτικζσ διακφμανςθσ τθσ κερμοκραςίασ του 

κινθτιρα, όπωσ προζκυψαν από πειραματικζσ μετριςεισ, ςε πζντε διαφορετικά τμιματα 

αυτοφ. Συγκεκριμζνα παρατίκενται οι μετριςεισ κερμοκραςίασ για το εςωτερικό του 

τυλίγματοσ, τθσ κεφαλζσ του τυλίγματοσ, τα δόντια του ςτάτθ, το ςϊμα του ςτάτθ και το 

κζλυφοσ τθσ μθχανισ. Το πρϊτο ςχιμα απεικονίηει τα αποτελζςματα για λειτουργία με 

ταχφτθτα περιςτροφισ 750 rpm για μζτρθςθ 8 λεπτϊν και απαίτθςθ ροπισ ίςθ με τθ μιςι 

τθσ ονομαςτικισ.  
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χιμα 5.37. Χαρακτθριςτικζσ διακφμανςθσ τθσ κερμοκραςίασ του κινθτιρα, όπωσ προζκυψαν από 

πειραματικζσ μετριςεισ, ςε πζντε διαφορετικά τμιματα αυτοφ για ταχφτθτα 750 ΑΛ. 

 
 Γίνεται εμφανζσ ότι θ κφρια πθγι κερμότθτασ είναι τα τυλίγματα του κινθτιρα, 

όπωσ ιταν αναμενόμενο λόγω τθσ υψθλισ θλεκτρικισ φόρτιςθσ. Τα υπόλοιπα επιμζρουσ 

τμιματα του κινθτιρα δεν εμφανίηουν ςθμαντικι υπερκζρμανςθ, που να μπορεί να 

διαταράξει τθ ςτιβαρι λειτουργία του κινθτιρα λόγω μερικισ ι ολικισ απομαγνιτιςθσ ςτο 

δρομζα. 
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Κεφάλαιο 6.  Βελτιςτοποίθςθ γεωμετρίασ κινθτιρα 

επιφανειακϊν μόνιμων μαγνθτϊν εξωτερικοφ δρομζα για 

εφαρμογζσ θλεκτροκίνθςθσ 

 

6.1 Ειςαγωγι 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται θ ςυνολικι διαδικαςία ςχεδίαςθσ και 

βελτιςτοποίθςθσ ενόσ κινθτιρα επιφανειακϊν μόνιμων μαγνθτϊν με ςυγκεντρωμζνα 

τυλίγματα κλαςματικοφ βιματοσ μονισ ςτρϊςθσ, που κα χρθςιμοποιθκεί ςε εφαρμογζσ 

θλεκτρικισ κίνθςθσ. Συγκεκριμζνα ο κινθτιρασ κα χρθςιμοποιθκεί ωσ κινθτιρασ τροχόσ ςε 

πρωτότυπο θλεκτρικό όχθμα που ςυμμετζχει ςε αγϊνεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.  

Οι κινθτιρεσ τροχοί με μόνιμουσ μαγνιτεσ χρθςιμοποιοφνται κατά κόρον ςε 

εφαρμογζσ θλεκτρικισ κίνθςθσ λόγω των εγγενϊν πλεονεκτθμάτων τουσ που αφοροφν ςτθν 

υψθλι επίδοςθ και πυκνότθτα ιςχφοσ. Θ φφςθ των προδιαγραφϊν τθσ εφαρμογισ, τόςο 

απόδοςθσ όςο και επίδοςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάγκθ για υψθλι ποιότθτα ιςχφοσ και 

μειωμζνο βάροσ, ζχουν τονίςει τθν αναγκαιότθτα για τθ ςε βάκοσ διερεφνθςθ των 

λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ κακϊσ και τθ ςυςτθματικι βελτιςτοποίθςθ τουσ. 

 Θ βελτιςτοποίθςθ ςχεδίαςθσ, ευνοϊντασ τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ και άρα 

τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, αποτελεί αντικείμενο εκτεταμζνθσ ζρευνασ κυρίωσ ςε 

εφαρμογζσ μικρϊν κινθτιρων θλεκτρικισ κίνθςθσ, με ςτόχο θ επικείμενθ αυτι αφξθςθ να 

επιτευχκεί χωρίσ να επιβαρφνεται τελικά θ πυκνότθτα ιςχφοσ. Για τθν  εφρεςθ του ολικοφ 

βζλτιςτου τθσ ςχεδίαςθσ του ςυςτιματοσ του κινθτιρα τροχοφ απαιτείται εν γζνει μια 

πολυκριτθριακι ανάλυςθ, οφτωσ ϊςτε να λαμβάνεται υπόψθ τόςο θ επίδοςθ όςο και θ 

απόδοςθ του. Θ πολυκριτθριακι διάςταςθ του προβλιματοσ επιβάλλεται και πάλι από τθν 

αντικρουόμενθ φφςθ των επιμζρουσ ςτόχων.   

Για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ αναπτφχκθκε μια μεικτι, πολυςτοχικι, 

βαςιςμζνθ ςε πλθκυςμοφσ ρουτίνα βελτιςτοποίθςθσ που αξιοποιεί τθν ιδζα του 

Εξελικτικοφ Αλγορίκμου Pareto Λςχφοσ και τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ (Strength Pareto 

Differential Evolutionary Algorithm - SPDEA) ςτον τριςδιάςτατο χϊρο ςυναρτιςεων ςτόχου. 

Θ περιγραφι του αλγορίκμου γίνεται με λεπτομζρεια ςτο κεφάλαιο 4. Για τθ ςυγκεκριμζνθ 

εφαρμογι, θ τεχνικι ςυνδυάςτθκε με μοντζλα πεπεραςμζνων ςτοιχείων και αναλυτικά 

εργαλεία. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κερμικισ ςτιβαρότθτασ του κινθτιρα, χρθςιμοποιικθκε 

ζνα κερμικό μοντζλο πεπεραςμζνων ςτοιχείων, ενϊ για τθν εκτίμθςθ των απωλειϊν 

δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ, υλοποιικθκε ζνα αναλυτικό μοντζλο που 

βαςίηεται ςτθ ανάλυςθ των αρμονικϊν χϊρου τθσ ΜΕΔ. 

Θ μεκοδολογία παρουςίαςε πολφ ςτακερά χαρακτθριςτικά ςφγκλθςθσ και θ 

γεωμετρία κινθτιρα που επιλζχκθκε ωσ βζλτιςτθ από το τελικό ςφνολο Pareto τελικά 

καταςκευάςτθκε και μετρικθκε ςτο εργαςτιριο Θλεκτρικϊν Μθχανϊν και Θλεκτρονικϊν 

Λςχφοσ, επαλθκεφοντασ τα υπολογιςκζντα χαρακτθριςτικά απόδοςθσ και επίδοςθσ. Ο 

καταςκευαςμζνοσ κινθτιρασ αποτελεί ουςιαςτικά το τρίτο κατά ςειρά καταςκευαςμζνο 

δοκίμιο κινθτιρα τροχοφ και αποτελεί τθν κινθτιρια μθχανι του οχιματοσ “Ρυρφόροσ” τθσ 

ομάδασ “Ρρομθκζασ” του ΕΜΡ.  
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6.2 Προδιαγραφζσ ςυςτιματοσ 

Οι προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ επιβάλλονται από τθ φφςθ τθσ εφαρμογισ και 

είναι αρκετά απαιτθτικζσ. Οι προδιαγραφζσ αφοροφν τόςο ςτθν επίδοςθ και τθν απόδοςθ 

του κινθτιρα όςο και ςτθν επιλογι των μαγνθτικϊν υλικϊν. Ραράλλθλα υφίςτανται και 

αυςτθροί χωροταξικοί περιοριςμοί [6.1]. Συγκεκριμζνα, ο κινθτιρασ υπό μελζτθ κα 

ενςωματωκεί ςτο πρωτότυπο θλεκτρικό όχθμα “Ρυρφόροσ”, το οποίο ςυμμετζχει ςε 

πανευρωπαϊκό διαγωνιςμό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Κατά ςυνζπεια οι κφριεσ απαιτιςεισ 

ςχεδίαςθσ αφοροφν ςτθν ικανοποίθςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ επίδοςθσ που κα προςδιοριςτεί 

από τθν αεροδυναμικι ανάλυςθ του οχιματοσ, για μια ςυγκεκριμζνθ γραμμικι ταχφτθτα 

με ταυτόχρονθ επίτευξθ τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του βάρουσ και τθσ μεγιςτοποίθςθσ τθσ 

απόδοςθσ. Το όχθμα πρζπει να διανφςει ςτθν πίςτα του Ahoy ςτο ότερνταμ 16,3 

χιλιόμετρα ςε λιγότερο από 39 λεπτά, καταναλϊνοντασ όςο το δυνατόν λιγότερο 

ιςοδφναμο καφςιμο. Στο ςχιμα 6.1 φαίνεται θ κάτοψθ τθσ πίςτασ που κα διανφςει το 

όχθμα. 

 

 
 

χιμα 6.1. Κάτοψθ τθσ πίςτασ του Ahoy που κα διανφςει το όχθμα. 

 
 Οι απαιτοφμενεσ τιμζσ ροπισ για τθν εκκίνθςθ και τθ μόνιμθ κατάςταςθ 

λειτουργίασ υπολογίηονται χρθςιμοποιϊντασ τουσ κλαςικοφσ αναλυτικοφσ τφπουσ 

αεροδυναμικισ ανάλυςθσ. Το όχθμα ςτθν κίνθςθ του αντιμετωπίηει δφο ειδϊν απϊλειεσ 

λόγω ταχφτθτασ: τθν αντίςταςθ του αζρα, θ οποία είναι ανάλογθ του τετραγϊνου τθσ 

ταχφτθτασ και τισ τριβζσ ολίςκθςθσ ςτα ελαςτικά και ςτουσ άξονεσ του ςυςτιματοσ κίνθςθσ 

[6.1],[6.2]. Για να ελαχιςτοποιθκοφν αυτζσ οι απϊλειεσ κα πρζπει το όχθμα να διατθριςει 

τθν ελάχιςτθ ταχφτθτα που κα του επιτρζψει να καλφψει τθν δεδομζνθ απόςταςθ ςτον 

επιτρεπτό χρόνο. Συνεπϊσ, το όχθμα κα διατθριςει μία μζςθ γραμμικι ταχφτθτα περίπου 

25km/h. Θ χρονικι διάρκεια τθσ επιτάχυνςθσ κατά τθν εκκίνθςθ κα πρζπει να είναι μεγάλθ 

προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκοφν τα μεταβατικά φαινόμενα ςτον κινθτιρα αλλά και οι 

καταπονιςεισ ςτουσ άξονεσ των τροχϊν που με τθν ςειρά τουσ κα επιφζρουν απϊλειεσ. Με 

δεδομζνθ αυτιν τθν πολιτικι εξοικονόμθςθσ καυςίμου, κα γίνει και ο ςχεδιαςμόσ του 

βζλτιςτου κινθτιρα, προκειμζνου να επιτευχκεί το ελάχιςτο δυνατό βάροσ αυτοφ.  

Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.2 φαίνεται θ κατανομι των δυνάμεων που αςκοφνται ςτο όχθμα.  
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χιμα 6.2. Κατανομι των δυνάμεων που αςκοφνται ςτο όχθμα. 

 
Θ ςυνολικι δφναμθ πρόωςθσ υπολογίηεται ωσ εξισ: 

 

 te la rr adF F F F    (6.1) 

 

Ππου Fla είναι θ δφναμθ ευκφγραμμθσ επιτάχυνςθσ, Frr είναι θ αντίςταςθ κφλιςθσ και Fad 

είναι θ οπιςκζλκουςα δφναμθ από αεροδυναμικζσ τριβζσ.  

Το βάροσ του φετινοφ βελτιωμζνου οχιματοσ υπολογίςτθκε, μετά και τισ τελικζσ 

βελτιϊςεισ ςτο κζλυφοσ, περίπου ςτα 30 κιλά. Μαηί με το βάροσ τθσ οδθγοφ, ο κινθτιρασ 

ζχει ςυνολικό φορτίο περίπου 80 κιλά. Θ επιτάχυνςθ ορίηεται βάςει τθσ πολιτικισ που κα 

ακολουκθκεί ςτον αγϊνα. Επιλζχκθκε λοιπόν αργόσ ρυκμόσ μεταβολισ τθσ ταχφτθτασ 

προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί θ μζγιςτθ απαίτθςθ ροπισ του κινθτιρα και κατ' 

επζκταςθ το βάροσ του. Κζτουμε λοιπόν ςαν προδιαγραφι να είναι ςε κζςθ να λάβει τθν 

ονομαςτικι του ταχφτθτα το όχθμα μζςα ςε 30 δευτερόλεπτα. Θ δφναμθ ευκφγραμμθσ 

επιτάχυνςθσ δίνεται με βάςθ το δεφτερο νόμο του Νεφτωνα ωσ εξισ:  

 

 
2

25 0
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km km
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        (6.2) 

 

 Θ αντίςταςθ κφλιςθσ αποδίδεται κυρίωσ ςτθν αντίςταςθ των ελαςτικϊν κατά τθν 

κφλιςθ και ςτθν τριβι ςτα ζδρανα ολίςκθςθσ των τροχϊν, και είναι πρακτικά ςτακερι και 

ανεξάρτθτθ τθσ ταχφτθτασ του οχιματοσ και ανάλογθ του βάρουσ του. Δίνεται ωσ εξισ: 

 

 rr rrF m g    (6.3) 

 

όπου μrr είναι ο ςυντελεςτισ αντίςταςθσ κφλιςθσ.  

 Οι δφο κφριοι παράγοντεσ που επθρεάηουν το ςυντελεςτι κφλιςθσ είναι ο τφποσ και 

θ πίεςθ του ελαςτικοφ. Θ αντίςταςθ κφλιςθσ μειϊνεται δραςτικά με τθν αφξθςθ τθσ πίεςθσ 

των ελαςτικϊν, ωςτόςο ζτςι μειϊνεται ςθμαντικά θ ποιότθτα κφλιςθσ του οχιματοσ λόγω 

τθσ αφξθςθσ των κραδαςμϊν. Τυπικζσ τιμζσ του είναι μεταξφ 0,015 για ςυμβατικά ελαςτικά 

και 0,005 για λάςτιχα ειδικοφ τφπου καταςκευαςμζνα για θλεκτρικά οχιματα. Το όχθμα 
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“Ρυρφόροσ” φζρει ειδικά ελαςτικά χαμθλισ αντίςταςθσ κφλιςθσ που καταςκευάηονται για 

τισ ανάγκεσ του αγϊνα και λειτουργοφν υπό υψθλι πίεςθ αζρα, οπότε θ τιμι του 

ςυντελεςτι τίκεται ίςθ με 0,005. Κατ’ επζκταςθ θ τιμι τθσ δφναμθσ προκφπτει: 

 
2

0,005 80 9,78 3,9rr

m
F kg N

s
     (6.4) 

 

 Θ αεροδυναμικι αντίςταςθ οφείλεται ςτθν τριβι του οχιματοσ με τον αζρα. Θ 

μετωπικι επιφάνεια κακϊσ και οι προεξοχζσ, όπωσ κακρζπτεσ, αεραγωγοί, αεροτομζσ και 

άλλοι παρόμοιοι παράγοντεσ επθρεάηουν ςθμαντικά τθν τιμι τθσ. Άρα προκφπτει: 

 

 20,5ad dF A C v      (6.5) 

 

όπου ρ είναι θ πυκνότθτα του αζρα, Α είναι θ μετωπικι επιφάνεια, Cd είναι ο ςυντελεςτισ 

οπιςκζλκουςασ δφναμθσ και v είναι θ ταχφτθτα του οχιματοσ. Μία τυπικι τιμι πυκνότθτασ 

αζρα ςτουσ 20 0C είναι 1,2 kg/m3 .  

 Θ μετωπικι επιφάνεια του οχιματοσ είναι περίπου 580000 mm2 ι 0,58 m2. Ο 

ςυντελεςτισ οπιςκζλκουςασ δφναμθσ είναι δφςκολο να υπολογιςτεί και εμφανίηει τιμζσ 

γφρω ςτο 0,3 για ζνα μζςο οικογενειακό αυτοκίνθτο. Δεδομζνου ότι το πρωτότυπο όχθμα 

ζχει πιο αεροδυναμικό ςχιμα από ζνα τυπικό αυτοκίνθτο, μποροφμε να εκλάβουμε ωσ 

μζγιςτθ τιμι του ςυντελεςτι τθν τιμι 0,3. Αυτι θ εκτίμθςθ γίνεται χωρίσ βλάβθ τθσ 

γενικότθτασ, και μάλιςτα αποτελεί δυςμενζςτερθ ςυνκικθ από τθν πραγματικι κατάςταςθ. 

Συνεπϊσ ζχουμε: 

 

 
2

2 2

3 2
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       (6.6) 

 

Άρα θ ςυνολικι δφναμθ πρόωςθσ προκφπτει: 

 

 18,4 3,9 5 27,3te la rr adF F F F N N N N        (6.7) 

 

Οι τιμζσ που υπολογίςτθκαν για τισ δυνάμεισ δεν μποροφν ςε καμία περίπτωςθ να 

αποτελζςουν ακριβι υπολογιςμό, αλλά αποτελοφν μία ζνδειξθ για τθν επίδοςθ που κα 

πρζπει να ζχει ο κινθτιρασ που κα καταςκευαςτεί. Επίςθσ, πρζπει να ςθμειωκεί, ότι οι 

δυνάμεισ αυτζσ δεν εμφανίηονται ταυτόχρονα ςτθν κίνθςθ του οχιματοσ. Θ δφναμθ Fla 

εμφανίηεται μόνο κατά τθν διαδικαςία τθσ επιτάχυνςθσ, θ Frr εμφανίηεται πάντοτε και θ Fad 

μόνο κατά τθν μζγιςτθ και μόνιμθ ταχφτθτα αγϊνα του οχιματοσ. Ειδικά θ Fad είναι 

ανάλογθ του τετραγϊνου τθσ ταχφτθτασ. Στθν κατάςταςθ υπερφόρτιςθσ, που το όχθμα κα 

πλθςιάηει τθν ονομαςτικι του ταχφτθτα, ςε λειτουργία επιτάχυνςθσ, κα απαιτθκοφν οριακά 

τα 27,3 N. Αυτι θ απαίτθςθ αφορά ςε χρόνο αγϊνα περίπου μιςοφ λεπτοφ. Τα υπόλοιπα 

38,5 λεπτά του αγϊνα το όχθμα κα κινθκεί ζχοντασ να υπερνικιςει μόνο τα 4,6Ν των 

δυνάμεων τριβϊν. Δθλαδι ςτο 98,7% του χρόνου κα απαιτθκεί δφναμθ πρόωςθσ που κα 

είναι το 20% τθσ μζγιςτθσ.  

Το ςφςτθμα κίνθςθσ του οχιματοσ αποτελείται από ζναν κινθτιρα τροχό. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ο ςτάτθσ του κινθτιρα κα είναι αναρτθμζνοσ ςτο αμάξωμα και ο δρομζασ κα 
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είναι ζνα ςϊμα με τον πίςω τροχό κίνθςθσ. Θ ακτίνα του πίςω τροχοφ μαηί με το ελαςτικό 

είναι 239 mm. Γνωρίηοντασ ότι θ δφναμθ πρόωςθσ των 27,3Ν κα πρζπει να αςκθκεί ςτθν 

άκρθ του ελαςτικοφ μποροφμε να εξάγουμε τθν επικυμθτι ροπι που κα πρζπει να ζχει ο 

κινθτιρασ: 

 max , 27,3 0,239 6,5te acc wheelT F r N m Nm      (6.8) 

 

Αυτι θ ροπι είναι θ μζγιςτθ που κα απαιτθκεί, κεωρθτικά, από τον κινθτιρα κατά 

τθν φάςθ τθσ επιτάχυνςθσ ςτθν αρχι του αγϊνα. Στθν μόνιμθ κατάςταςθ κατά τθν οποία 

κα κινείται με ςτακερι ταχφτθτα το όχθμα, θ απαίτθςθ ροπισ από τον κινθτιρα κα είναι: 

 

 , 4,6 0,239 1,1nom te nom wheelT F r N m Nm      (6.9) 

 

Συνεπϊσ, ο κινθτιρασ κα διαςταςιολογθκεί για απόδοςθ ροπισ τουλάχιςτον 6,5 

Nm. Ωςτόςο, είναι πολφ πικανό να υπάρξουν αςτάκμθτοι παράγοντεσ, όπωσ για 

παράδειγμα ενδεχόμενεσ τριβζσ ςτο ςφςτθμα κίνθςθσ που δεν μποροφν να υπολογιςτοφν, 

ι κάποια αποτυχθμζνθ ηυγοςτάκμιςθ που κα οδθγιςει ςε ςυνεχι ολίςκθςθ μζροσ των 

ελαςτικϊν ι κάποια καταςκευαςτικι αςτοχία ςτον κινθτιρα που κα μειϊςει τθν απόδοςθ 

του. Γι' αυτόν το λόγο προςτίκεται ςτθν επικυμθτι επίδοςθ 1 Nm ροπισ (δθλαδι περίπου 

όςο θ αντίδραςθσ ροπισ που προκαλοφν οι τριβζσ), εξαςφαλίηοντασ ζτςι ότι κα 

λειτουργιςει ο κινθτιρασ ακόμα και υπό απρόβλεπτεσ ςυνκικεσ. Οι κυριότερεσ 

λειτουργικζσ προδιαγραφζσ του κινθτιρα παρατίκενται παρακάτω ςτον πίνακα 6.1. 

 

Πίνακασ 6.1. Βαςικζσ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ του κινθτιρα. 

Λειτουργικό  χαρακτθριςτικό Σιμι προδιαγραφισ 

Μζγιςτθ θλεκτρομαγνθτικι ροπι 7,5 Nm 

Ονομαςτικι θλεκτρομαγνθτικι ροπι 2 Nm 

Ονομαςτικι ταχφτθτα περιςτροφισ 300 ΣΑΛ (rpm) 

Ονομαςτικι απόδοςθ >80% 

 
Για τθν ικανοποίθςθ των λειτουργικϊν προδιαγραφϊν κρίνεται απαραίτθτθ θ 

επιλογι για τθν καταςκευι του κινθτιρα υλικϊν υψθλισ απόδοςθσ και χαμθλϊν απωλειϊν. 

Οι μαγνιτεσ κράματοσ Νεοδυμίου - Σιδιρου - Βορίου (NdFeB) επιλζγονται ωσ υλικό, γιατί 

ζχουν τθ μεγαλφτερθ πυκνότθτα ενζργειασ από τισ υπόλοιπεσ εναλλακτικζσ του εμπορίου. 

Ραρουςιάηουν μζτρια κερμοκραςιακι ςυμπεριφορά, αλλά ςτθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι 

υψθλισ απόδοςθσ δεν αναμζνονται υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Ραρακάτω, ςτουσ πίνακεσ 6.2-

6.4 καταγράφονται τα υλικά που επιλζχκθκαν για τθν καταςκευι του κινθτιρα και τα κφρια 

χαρακτθριςτικά τθσ ςιδθρομαγνθτικισ λαμαρίνασ και του μόνιμου μαγνιτθ Νεοδυμίου-

Σιδιρου-Βορίου. Στο ςχιμα 6.3 φαίνεται θ χαρακτθριςτικι μαγνιτιςθσ του 

ςιδθρομαγνθτικοφ υλικοφ και ςτο ςχιμα 6.4 οι χαρακτθριςτικζσ του μόνιμου μαγνιτθ για 

διάφορεσ κερμακραςίεσ. 
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Πίνακασ 6.2. Κυριότερεσ προδιαγραφζσ υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι του 
κινθτιρα. 

Καταςκευαςτικό κομμάτι κινθτιρα Σεχνολογία υλικοφ 

Μόνιμοι μαγνιτεσ NdFeB 

Μαγνθτικι λαμαρίνα ςτάτθ M235-35A 

Μαγνθτικι λαμαρίνα δρομζα M235-35A 

Τυλίγματα ςτάτθ Enameled round copper wires 

Motor housing Aluminum 

 

 

Πίνακασ 6.3. Κφρια λειτουργικά 
χαρακτθριςτικά τθσ 

ςιδθρομαγνθτικισ λαμαρίνασ 
M235-35 A. 
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Type: M 235-35 A 

Thickness 0.35 mm 

Density 7.60 kg/dm3 

Max. Core Losses 
@ 1T, 50Hz 

1.30 W/kg 

Max. Core Losses 
@ 1.5T, 50Hz 

3.30 W/kg 

  
χιμα 6.3. Χαρακτθριςτικι μαγνιτιςθσ του 

ςιδθρομαγνθτικοφ υλικοφ. 

 

Πίνακασ 6.4. Κφρια λειτουργικά 
χαρακτθριςτικά του μόνιμου μαγνιτθ 

τφπου NdFeB. 

 

Type: NdFeB 

Coercive force 
929300 

A/m 

Relative 
permeability 

1.045 

Electrical 
conductivity 

0.694 
MS/m 

 

χιμα 6.4. Χαρακτθριςτικι απομαγνιτιςθσ του μόνιμου 

μαγνιτθ NdFeB. 

6.3 Προκαταρκτικι ςχεδίαςθ: 

Κατά το αρχικό βιμα τθσ ςχεδίαςθσ γίνεται μια όχι και τόςο ακριβισ εκτίμθςθ τθσ 

γεωμετρικισ διαμόρφωςθσ του κινθτιρα με χριςθ αναλυτικϊν ςχζςεων κλαςικισ 

ςχεδίαςθσ. Αυτι θ προςζγγιςθ δεν επιτρζπει λεπτομερι βελτιςτοποίθςθ λόγω τθσ 

προςεγγιςτικισ φφςθσ τθσ αναπαράςταςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου που χρθςιμοποιεί, αλλά 

δίνει μια υποβζλτιςτθ λφςθ που βρίςκεται όμωσ ςχετικά κοντά ςτο χϊρο ςχεδίαςθσ ςτο 

ολικό βζλτιςτο. Θ αρχικι αυτι προςζγγιςθ ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν ικανοποίθςθ των 

προδιαγραφϊν και των χωρικϊν περιοριςμϊν που αφοροφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι. 

Θ προκαταρκτικι ςχεδίαςθ του κινθτιρα γίνεται ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που 

αναπτφχκθκε ςτο 2ο κεφάλαιο.  
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Αρχικά εξετάηονται οι διαφορετικοί εφικτοί ςυνδυαςμοί αυλακϊν/ πόλων με βάςθ 

τον πίνακα εφικτϊν ςυνδυαςμϊν, ςτοχεφοντασ ςτθ μεγιςτοποίθςθ του ςυντελεςτι 

τυλίγματοσ και ςυνυπολογίηοντασ τθν επίδραςθ του αρικμοφ των πόλων ςτθ τιμι τθσ 

ονομαςτικισ θλεκτρικισ ςυχνότθτασ. Επιλζγεται θ χριςθ κλαςματικοφ τυλίγματοσ μονισ 

ςτρϊςθσ, κακϊσ επιφζρει υψθλότερεσ τιμζσ ςυντελεςτι τυλίγματοσ και ςυντελεςτι 

πλθρότθτασ, αλλά και δυνατότθτα μεγαλφτερθσ υπερφόρτιςθσ ςε ςυνκικεσ λειτουργίασ 

μεγάλθσ απαίτθςθσ ροπισ. Σε επόμενο βιμα δοκιμάηεται και τφλιγμα διπλισ ςτρϊςθσ για 

τθν αρχικι γεωμετρία, όπωσ προκφπτει μετά τθν προκαταρκτικι ςχεδίαςθ [6.3]. Ραρακάτω, 

ςτον πίνακα 6.5, παρατίκενται τα κφρια χαρακτθριςτικά των ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων 

μονισ και διπλισ ςτρϊςθσ. 

 

Πίνακασ 6.5. Κφρια χαρακτθριςτικά των ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων μονισ και διπλισ ςτρϊςθσ. 

Λειτουργικό/καταςκευαςτικό  

χαρακτθριςτικό 

Σφλιγμα μονισ  

ςτρϊςθσ 

Σφλιγμα διπλισ  

ςτρϊςθσ 

Κεμελιϊδθσ ςυντελεςτισ  τυλίγματοσ υψθλότεροσ χαμθλότεροσ 

Άκρα τυλίγματοσ μακρφτερα κοντφτερα 

Συντελεςτισ πλθρότθτασ αφλακασ υψθλότεροσ χαμθλότεροσ 

Αυτεπαγωγζσ υψθλότερεσ χαμθλότερεσ 

Αμοιβαίεσ Επαγωγζσ χαμθλότερεσ υψθλότερεσ 

EMF πιο τραπεηοειδισ πιο θμιτονοειδισ 

Αρμονικό περιεχόμενο MMF υψθλότερο χαμθλότερο 

Απϊλειεσ δινορρευμάτων μόνιμου μαγνιτθ υψθλότερεσ χαμθλότερεσ 

Δυνατότθτα παροχισ ροπισ ςε υπερφόρτιςθ υψθλότερθ χαμθλότερθ 

 
Θ ςυχνότθτα λειτουργίασ αποτελεί πάρα πολφ ςθμαντικό λειτουργικό 

χαρακτθριςτικό κακϊσ κακορίηει με άμεςο τρόπο τθ διακφμανςθ των απωλειϊν πυρινα 

αλλά και τισ αυτεπαγωγζσ του κινθτιρα. Μια αφξθςθ τθσ ςυχνότθτα επιφζρει αφξθςθ των 

απωλειϊν πυρινα με πολυωνυμικι ςχζςθ δευτζρου βακμοφ ενϊ αυξάνει με ανάλογο 

τρόπο τθν τιμι των επαγωγικϊν αντιδράςεων του κινθτιρα. Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι θ τιμι των αυτεπαγωγϊν δεν πρζπει να είναι ιδιαίτερα μικρι ςε κινθτιρεσ 

μόνιμων μαγνθτϊν και ειδικά επιφανειακϊν κακϊσ ζχουν εν γζνει προβλιματα 

αποςβζςεων (damping) και διαχείριςθσ ςφαλμάτων (fault tolerance).  Ο λόγοσ πόλων/ 

θλεκτρικισ ςυχνότθτασ προκφπτει ωσ εξισ: 

 

 
4

0,432
m

P

f




   (6.10) 

 

Στο ςχιμα 6.5(α) φαίνεται ο χάρτθσ εφικτϊν ςυνδυαςμϊν αυλάκων/ πόλων για 

κινθτιρεσ ςυγκεντρωμζνου τυλίγματοσ κλαςματικοφ βιματοσ μονισ ςτρϊςθσ, ενϊ 

ςθμειϊνεται και οι αντίςτοιχεσ τιμζσ του ςυντελεςτι τυλίγματοσ [6.4]. Στο ςχιμα 6.5(β) 

φαίνεται θ καμπφλθ εφικτϊν ςυνδυαςμϊν θλεκτρικισ ςυχνότθτασ και αρικμοφ πόλων 

όπωσ κακορίηεται από τθν προδιαγραφι ταχφτθτασ των 300 ΣΑΛ.  Με βάςθ τα παραπάνω 

επιλζγεται αρχικά ωσ βζλτιςτθ ςυμβιβαςτικι λφςθ ο ςυνδυαςμόσ πόλων/αυλάκων 16/18. 

Ρροκφπτει λοιπόν θ ονομαςτικι θλεκτρικι ςυχνότθτα ίςθ με 40 Hz και ο ςυντελεςτισ 

τυλίγματοσ ίςοσ με 0.945. 
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χιμα 6.5. (α) Χάρτθσ εφικτϊν ςυνδυαςμϊν αυλάκων/ πόλων για κινθτιρεσ ςυγκεντρωμζνου 

τυλίγματοσ κλαςματικοφ βιματοσ διπλισ ςτρϊςθσ (β) Καμπφλθ εφικτϊν ςυνδυαςμϊν θλεκτρικισ 

ςυχνότθτασ και αρικμοφ πόλων και (γ) κατανομι τυλίγματοσ ςτισ αφλακεσ του ςτάτθ. 

 
Σε ζνα δεφτερο βιμα ακολουκείται θ πορεία για τον υπολογιςμό των βαςικϊν 

διαςτάςεων του κινθτιρα. Αρχικά επιλζγεται ο ςυνδυαςμόσ τιμϊν ενεργοφ μικουσ και 

διαμζτρου διακζνου του κινθτιρα, δθλαδι ο λόγοσ L/Dg. Μια αφξθςθ ςτθ διάμετρο του 

διακζνου ζχει ωσ αποτζλεςμα πολφ μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτθν ιςχφ εξόδου ςε ςχζςθ με 

αντίςτοιχθ αφξθςθ του ενεργοφ μικουσ. Ραρόλα αυτά πρζπει να λθφκοφν υπόψθ θ 

απαίτθςθ ροπισ και θ ονομαςτικι ταχφτθτα. Για υψθλζσ απαιτιςεισ ροπισ, ςυνίςταται θ 

επιλογι μεγάλθσ διαμζτρου διακζνου, κακϊσ ζτςι επιτυγχάνεται υψθλότερθ παραγόμενθ 

ροπι, λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ απόςταςθσ του διακζνου από τον άξονα. Επίςθσ, το μικρό 

αξονικό μικοσ επιφζρει μεγάλεσ τιμζσ ροισ ςκζδαςθσ ςτο διάκενο. Αντίκετα, για 

εφαρμογζσ υψθλϊν ταχυτιτων, θ τυπικι προςζγγιςθ ςχεδίαςθσ είναι θ επιλογι μεγάλου 

αξονικοφ μικουσ και όχι θ αφξθςθ τθσ διαμζτρου, ϊςτε να επιτευχκεί αφξθςθ τθσ ιςχφοσ.  

Με αυτό τον τρόπο διατθρείται θ επιφανειακι ταχφτθτα δρομζα ςε λογικζσ τιμζσ και ζτςι 

αποφεφγονται υψθλζσ τιμζσ φυγόκεντρων δυνάμεων και τοπικϊν απωλειϊν ςιδιρου. 

Ραράλλθλα, οι δρομείσ μεγάλου ενεργοφ μικουσ μποροφν να εμφανίηουν ζντονθ 

ταλαντωντικι ςυμπεριφορά, λόγω μθχανικϊν μεταβατικϊν, με τθν αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ.  

Με βάςθ τθν ανάλυςθ του κεφαλαίου 2, θ ονομαςτικι ιςχφσ του κινθτιρα 

προκφπτει ωσ εξισ: 

 max max max

6,95

7,5 220
0,239

mean
m

m
v sP T T Nm W

r m
        (6.11) 

 Λαμβάνοντασ τθ μζςθ μαγνθτικι φόρτιςθ ςτο διάκενο ίςθ με 0,5 Τ όπωσ είκιςται ςε 

εφαρμογζσ υψθλισ απόδοςθσ και κεωρϊντασ γωνία 45ο μεταξφ των ςυνιςτωςϊν του 

πεδίου προκφπτει: 
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Άρα θ εφαπτομενικι πίεςθ προκφπτει ωσ εξισ: 
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  (6.13) 

Άρα προκφπτει: 
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  (6.14) 

 

Ο κινθτιρασ επιλζχκθκε να ζχει ςχετικά χαμθλι τιμι του λόγου L/Dg, αλλά 

υψθλότερθ από αυτι του προθγοφμενου κινθτιρα. Αυτό ζγινε για να διατθρθκεί μια 

ςυμπαγισ μορφι τθσ καταςκευισ και να μειωκεί ο ςυνολικόσ όγκοσ του, διατθρϊντασ 

παράλλθλα τθν ικανότθτα παραγωγισ υψθλισ ροπισ. Επιλζγεται L=37mm και Dg=110 mm. 

Επίςθσ, το ελάχιςτο μικοσ διακζνου που μπορεί να επιτευχκεί κατά τθν καταςκευι και 

ταυτόχρονα να εξαςφαλίηει τθν αξιοπιςτία του κινθτιρα είναι lg=0,7 mm. Στο ςχιμα 6.6(α) 

φαίνεται θ καμπφλθ εφικτϊν ςυνδυαςμϊν των L, D. 

Ρολφ ςθμαντικό ρόλο κατά τθ διαδικαςία τθσ ςχεδίαςθσ παίηει θ τιμι τθσ 

αναπτυςςόμενθσ αντι-ΘΕΔ του κινθτιρα, κακϊσ κακορίηει τθ δυνατότθτα οδιγθςθσ του 

από τον αντιςτροφζα ιςχφοσ με βάςθ τθ διακζςιμθ DC τάςθ των μπαταριϊν. Για να μπορεί 

ο κινθτιρασ να οδθγθκεί από το υφιςτάμενο ςφςτθμα κίνθςθσ και με τάςθ μπαταριϊν 48V, 

κζτουμε ωσ επικυμθτι τιμι τθσ αντι-ΘΕΔ το 85% τθσ μζγιςτθσ εναλλαςςόμενθσ τάςθσ που 

μπορεί να παράγει ο αντιςτροφζασ, ιτοι 11 Vrms. Θ μζςθ ροι ανά πόλο, κεωρϊντασ 16 

πόλουσ και τισ αρχικά επιλεχκείςεσ τιμζσ βαςικϊν διαςτάςεων, υπολογίηεται ωσ εξισ: 
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     (6.15) 

 

Άρα ο αρικμόσ ελιγμάτων των πθνίων κάκε φάςθσ προκφπτει: 
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  (6.16) 

 

Και θ ενεργόσ τιμι του ρεφματοσ προκφπτει: 

 

 
220

8,3
3 cos 3 11 0,8

el
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rms
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V V
  

 
 (6.17) 

 

 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.6(β), φαίνεται θ καμπφλθ τθσ μαγνθτικισ ροισ ανά πόλο 

ςυναρτιςει του ενεργοφ μικουσ και τθσ διαμζτρου του διακζνου του κινθτιρα, όπωσ αυτζσ 

προκφπτουν με βάςθ το χάρτθ εφικτϊν ςυνδυαςμϊν. 
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χιμα 6.6. (α) Χάρτθσ εφικτϊν ςυνδυαςμϊν ενεργοφ μικουσ και διαμζτρου διακζνου και (β) 

καμπφλθ μαγνθτικισ ροισ ανά πόλο ςυναρτιςει του ενεργοφ μικουσ και τθσ διαμζτρου του 

διακζνου. 

 
Στθ ςυνζχεια εξετάηεται θ ικανότθτα υπερφόρτιςθσ τθσ μθχανισ, με βάςθ τα 

λειτουργικά χαρακτθριςτικά του μόνιμου μαγνιτθ, κακϊσ και κατά πόςο επιτυγχάνεται θ 

βζλτιςτθ αξιοποίθςθ αυτϊν. Θ καλι αξιοποίθςθ του μαγνιτθ ζγκειται ςτθ λειτουργία του 

ςε περιοχι κοντά ςτο ςθμείο μζγιςτθσ ενζργειασ ςτθν καμπφλθ απομαγνιτιςθσ (ςχιμα 6.4). 

Θ καμπφλθ απομαγνιτιςθσ είναι πρακτικά ευκεία γραμμι, διευκολφνοντασ τον υπολογιςμό 

του ςθμείου που αποδίδουν τθ μζγιςτθ ενζργεια, αρκεί να είναι γνωςτά θ παραμζνουςα 

μαγνιτιςθ Βr, και το μαγνθτικό πεδίο επαναφοράσ Hc. Ο μαγνιτθσ δίνει τθ μζγιςτθ ενζργεια 

όταν Bd = 0.64 T και Hd =497 kA/m. Αυτι κα πρζπει να είναι θ πυκνότθτα μαγνθτικισ ροισ 

ςτθν επιφάνεια του μαγνιτθ κατά τθν ονομαςτικι λειτουργία του κινθτιρα. Άρα, ςτο κενό 

φορτίο, θ μαγνθτικι επαγωγι κα πρζπει να είναι λίγο αυξθμζνθ, ζςτω BNL = 0,7 T. Για 

επαλικευςθ, κα υπολογιςτεί μζςω τθσ ειδικισ θλεκτρικισ φόρτιςθσ και τθσ καμπφλθσ 

απομαγνιτιςθσ ποια κα είναι θ επιρροι του πεδίου του ςτάτθ (armature reaction) ςτθ 

μαγνθτικι επαγωγι του μαγνιτθ. Θ ειδικι θλεκτρικι φόρτιςθ προκφπτει: 
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   (6.18) 

 

Κεωρϊντασ γραμμικι καμπφλθ απομαγνιτιςθσ, αυτι περιγράφεται από τθν παρακάτω 

εξίςωςθ: 

  
929,3

929,3 726 929,3
1,28

H B B B     (6.19) 

 

όπου θ ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου Η υπολογίηεται ςε kA/m. Με χριςθ τθσ παραπάνω 

εξίςωςθσ ςυςχετιςμοφ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ και πυκνότθτασ μαγνθτικισ ροισ, 

ςυμπεραίνεται ότι ςτθν ονομαςτικι φόρτιςθ θ πυκνότθτα μαγνθτικισ ροισ ςτθν επιφάνεια 

του μαγνιτθ μειϊνεται κατά:  

 0,034
726

ac
B    (6.20) 
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 Ππωσ προκφπτει, ο μαγνιτθσ κα χρθςιμοποιείται κοντά ςτο ςθμείο μζγιςτθσ 

ενζργειασ ανεξαρτιτωσ κατάςταςθσ λειτουργίασ, με περικϊριο μικρισ αφξθςθσ τθσ 

ενζργειάσ του ακόμα και ςε περίπτωςθ υπερφόρτιςθσ. 

 Μετά τον προςδιοριςμό των βαςικϊν λειτουργικϊν και γεωμετρικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του κινθτιρα εξετάςτθκαν εναλλακτικζσ διαμορφϊςεισ των τυλιγμάτων 

του ςτάτθ κακϊσ και θ ςκοπιμότθτα υιοκζτθςθσ γεωμετρικισ διαμόρφωςθσ με άνιςα 

δόντια [6.3]. Υπολογίςτθκαν λοιπόν τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά τριϊν εναλλακτικϊν 

τοπολογιϊν ςτάτθ, με κοινά βαςικά γεωμετρικά ςτοιχεία, ίδιεσ διαςτάςεισ και φόρτιςθ. Για 

τθ γεωμετρία με άνιςα δόντια εξετάςτθκε μια τυπικι περίπτωςθ με ςυντελεςτι ανιςότθτασ 

65%. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.7 φαίνεται θ κατανομι τθσ πυκνότθτασ μαγνθτικοφ πεδίου 

και οι κυματομορφζσ των βαςικϊν λειτουργικϊν μεγεκϊν του κινθτιρα για τισ τρεισ 

προαναφερκείςεσ τοπολογίεσ ςτάτθ, ιτοι με τυλίγματα διπλισ ςτρϊςθσ, με τυλίγματα 

μονισ ςτρϊςθσ και με τυλίγματα μονισ ςτρϊςθσ και άνιςα δόντια.  
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χιμα 6.7. Κατανομι τθσ πυκνότθτασ μαγνθτικοφ πεδίου και κυματομορφζσ των βαςικϊν λειτουργικϊν 

μεγεκϊν του κινθτιρα για μόνιμθ κατάςταςθ και κατάςταςθ εκκινιςεωσ για (α) μθχανι με 

ςυγκεντρωμζνο τφλιγμα διπλισ ςτρϊςθσ, (β) μθχανι με ςυγκεντρωμζνο τφλιγμα μονισ ςτρϊςθσ, (γ) 

μθχανι με ςυγκεντρωμζνο τφλιγμα μονισ ςτρϊςθσ και άνιςα δόντια. 

  
 Ραρατθροφμε ότι θ γεωμετρία με άνιςα δόντια είναι πολφ καλφτερθ από τισ άλλεσ 

δφο, τόςο ςε επίπεδο αρμονικισ παραμόρφωςθσ, όςο και ςε επίπεδο κυμάτωςθσ ροπισ. 

Ραράλλθλα προςφζρει ςθμαντικι διευκόλυνςθ κατά τθ διαδικαςία τθσ καταςκευισ, κακϊσ 
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δθμιουργεί μεγαλφτερο άνοιγμα αφλακασ. Επιλζγεται λοιπόν ωσ τελικι διαμόρφωςθ του 

ςτάτθ θ κατανομι άνιςων δοντιϊν. Θ διαμόρφωςθ αυτι ζκρινε ςκόπιμθ τθ ςυςτθματικι 

βελτιςτοποίθςθ τθσ γεωμετρίασ του κινθτιρα, κακϊσ το ποςοςτό ανιςότθτασ των δοντιϊν 

του ςτάτθ αποτελεί μια πολφ ευαίςκθτθ παράμετρο που μπορεί ςε ςυνδυαςμό με τθ 

ςτοιχειϊδθ γεωμετρία των μόνιμων μαγνθτϊν να αλλάξει άρδθν τθ λειτουργικι 

ςυμπεριφορά τθσ εκάςτοτε υποψιφιασ γεωμετρίασ. 

6.4 Διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ 

Στο ςχιμα 6.8 φαίνεται θ παραμετροποιθμζνθ γεωμετρία του κινθτιρα 

επιφανειακϊν μαγνθτϊν, όπου και επιςθμαίνονται οι παράμετροι ςχεδίαςθσ. Το 

πρόγραμμα ςχεδίαςθσ λαμβάνει ωσ είςοδο ζνα διάνυςμα παραμζτρων ςχεδίαςθσ και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γεωμετρικζσ προδιαγραφζσ, υπολογίηει τισ τιμζσ των εξαρτθμζνων 

μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ. Στθ ςυνζχεια υπολογίηονται οι ςυντεταγμζνεσ των ςθμείων τθσ 

γεωμετρίασ, ςχεδιάηεται ολόκλθρθ θ εγκάρςια τομι του κινθτιρα και ζπειτα 

πλεγματοποιείται. Στον πίνακα 6.6 δίνεται θ αναλυτικι περιγραφι των προαναφερκζντων 

παραμζτρων. 

 

 
χιμα 6.8. Παραμετροποιθμζνθ γεωμετρία του κινθτιρα επιφανειακϊν μαγνθτϊν εξωτερικοφ 

δρομζα και κφριεσ ςχεδιαςτικζσ παράμετροι. 
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Πίνακασ 6.6. Παράμετροι ςχεδίαςθσ τθσ γεωμετρίασ του κινθτιρα. 

υμβολιςμόσ Περιγραφι Παραμζτρου ςχεδίαςθσ 

soR  Εξωτερικι ακτίνα ςτάτθ 

magR  Εξωτερικι ακτίνα μαγνιτθ 

roR  Εξωτερικι ακτίνα ςϊματοσ δρομζα 

siR  Εςωτερικι ακτίνα ςϊματοσ ςτάτθ 

magH  Ράχοσ μαγνιτθ 

mag  Εφροσ γωνίασ μαγνιτθ 

gl  Μικοσ διακζνου αζρα 

bsW  Ράχοσ ενεργοφ ςϊματοσ ςτάτθ 

brW  Ράχοσ ενεργοφ ςϊματοσ δρομζα 

1tW  Ράχοσ κφριου δοντιοφ ςτάτθ 

2tW  Ράχοσ δευτερεφοντοσ δοντιοφ ςτάτθ 

gW  Εφροσ διαχωριςτικοφ μεταξφ μαγνθτϊν 

tL  Μικοσ δοντιοφ ςτάτθ 

sob  Εφροσ ανοίγματοσ αφλακασ ςτάτθ 

filr  Γωνία του fillet ςτισ άνω γωνίεσ τθσ αφλακασ 

 
Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία βελτιςτοποίθςθσ υλοποιεί μια υβριδικι εκδοχι τθσ 

τεχνικισ SPEA, ςυνδυάηοντασ χαρακτθριςτικά τθσ SPEA 1, τθσ SPEA 2 και τθσ Διαφορικισ 

Εξζλιξθσ (DE), χρθςιμοποιϊντασ τθν ζννοια τθσ κυριαρχίασ κατά Pareto, ϊςτε να παράγει 

ζνα τελικό ςφνολο βζλτιςτων – μθ κυριαρχοφμενων ςυνόλων παραμζτρων ςχεδίαςθσ [6.5].  

Στον αλγόρικμο χρθςιμοποιοφνται θ βελτιωμζνθ μζκοδοσ κακοριςμοφ των τιμϊν 

καταλλθλότθτασ και θ μζκοδοσ κακοριςμοφ του μζτρου πυκνότθτασ μζςω τθσ λογικισ του 

k-πλθςιζςτερου γείτονα τθσ SPEA 2. Θ αρχικι καταλλθλότθτα R(i) για κάκε μζλοσ του 

τρζχοντοσ πλθκυςμοφ υπολογίηεται ωσ:  

 

    
 0 ,j P P j i

R i S j
 

 


 (6.21) 

όπου P0 είναι ο τρζχον πλθκυςμόσ του εξωτερικοφ αρχείου, Ρ είναι ο πλθκυςμόσ τθσ 

τρζχουςασ γενιάσ και το ςφμβολο   αντιςτοιχεί ςτθ ςχζςθ κυριαρχίασ κατά Pareto. Θ τιμι 

τθσ αρχικισ καταλλθλότθτασ κακορίηεται από τθν ιςχφ των λφςεων που κυριαρχοφν επί 

μιασ ςυγκεκριμζνθσ λφςθσ, τόςο ςτον πλθκυςμό τθσ γενιάσ όςο και ςτο μζτωπο Pareto 

(εξωτερικό αρχείο). Θ τιμι του μζτρου πυκνότθτασ που ορίηεται για κάκε μζλοσ του 

πλθκυςμοφ τθσ γενιάσ, ϊςτε να διαχωρίηονται άτομα-λφςεισ με τθν ίδια τιμι 

καταλλθλότθτασ, υπολογίηεται με βάςθ τθ μζκοδο του k- πλθςιζςτερου γείτονα ωσ εξισ: 

 

  
1

2k

i

D i





 (6.22) 

όπου k

i  είναι θ απόςταςθ του i-οςτοφ μζλουσ του πλθκυςμοφ από τον k-οςτό 

πλθςιζςτερο γείτονα. Θ τιμι τθσ ολικισ καταλλθλότθτασ ενόσ μζλουσ υπολογίηεται ωσ εξισ: 



198 

 

 

      F i R i D i   (6.23) 

 

Θ μζκοδοσ περικοπισ (truncation) του εξωτερικοφ ςυνόλου τθσ μεκόδου SPEA 2 

ζχει αντικαταςτακεί από τθν τεχνικι ςυςτοίχιςθσ (clustering) τθσ SPEA 1, με ικανότθτα 

διατιρθςθσ ςτακεροφ μεγζκουσ του μετϊπου Pareto. Θ διατιρθςθ οριακϊν λφςεων είναι 

λιγότερο κρίςιμθ ςε εφαρμογζσ ςχεδίαςθσ θλεκτρικϊν μθχανϊν όπου θ προκαταρκτικι 

ςχεδίαςθ δίνει αποτελζςματα ςχετικά κοντά ςτο ολικό βζλτιςτο μζτωπο [6.6], ςε ςχζςθ με 

τθν ανάγκθ για μείωςθ του μετϊπου Pareto με μικρό υπολογιςτικό κόςτοσ. 

Ραράλλθλα χρθςιμοποιείται θ ιδζα των διαφορικϊν διανυςμάτων τθσ μεκόδου τθσ 

Διαφορικισ Εξζλιξθσ (DE) κατά τθ διαδικαςία τθσ επιλογισ με τουρνουά, ϊςτε να αυξθκεί θ 

διαςπορά των λφςεων ςτο πεδίο οριςμοφ τθσ δεξαμενισ ηευγαρϊματοσ. Κατά τισ 

διαδικαςίεσ δθμιουργίασ δοκιμαςτικϊν διανυςμάτων, μετάλλαξθσ και διαςταφρωςθσ 

ακολουκοφνται οι τυπικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ ορίηονται από τον κλαςικό μονοκριτθριακό 

αλγόρικμο τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ. Ο ςυντελεςτισ μετάλλαξθσ τίκεται ίςοσ με 0.85F   

και θ πικανότθτα διαςταφρωςθσ τίκεται ίςθ με 0.8CRF  . Για τθν αποφυγι κάποιασ 

ενδεχόμενθσ προαγωγισ του ιδίου διανφςματοσ ςτθν επόμενθ γενιά, υιοκετικθκε μια 

διαδικαςία εξαναγκαςμζνθσ μετάλλαξθσ που διαφοροποιεί τουλάχιςτον μία μεταβλθτι 

ςχεδίαςθσ κάκε μζλουσ που περνά ςε επόμενθ γενιά, αν και εφόςον δεν υποςτεί με φυςικό 

τρόπο μετάλλαξθ ι διαςταφρωςθ. Επιπρόςκετα, ςτθν περίπτωςθ που ζνα νζο μζλοσ δεν 

εμφανίηει ξεκάκαρθ ςχζςθ κυριαρχίασ ωσ προσ το αντίςτοιχο μζλοσ τθσ γενιάσ με το οποίο 

διαγωνίηεται (δθλαδι οι δφο λφςεισ είναι αδιάφορεσ θ μία ωσ προσ τθν άλλθ) τότε 

προάγεται τυχαία μία από τισ δφο με πικανότθτα προαγωγισ  0.5PNDF  ςτθν επόμενθ 

γενιά.  Θ ςτρατθγικι που χρθςιμοποιείται είναι θ DE/local-to-best/1/bin, όπου το βζλτιςτο 

μζχρι ςτιγμισ διάνυςμα προκφπτει με τυχαίο τρόπο μζςα από το ςφνολο Pareto [6.7]. Για 

κάκε δοκιμαςτικό διάνυςμα χρθςιμοποιοφνται δφο διανφςματα διαφορϊν ωσ εξισ: 

 

    , , , , 2, 3,i G i G best G i G r G r Gv x F x x F x x      (6.24) 

 

    Ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ των λφςεων που δεν ικανοποιοφν τουσ περιοριςμοφσ 

είναι θ “κανατικι ποινι” ι “death penalty”, που ςθμαίνει ότι αν κάποια λφςθ δεν 

ικανοποιεί ζςτω μία από τισ ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν απορρίπτεται αυτόματα. Οι 

κυριότεροι περιοριςμοί του προβλιματοσ αφοροφν ςτθν ικανοποίθςθ τθσ ελάχιςτθσ 

απαιτοφμενθσ ικανότθτασ παραγωγισ ροπισ του κινθτιρα για ςυνκικεσ κανονικισ 

λειτουργίασ και υπερφόρτιςθσ, αλλά και θ κερμικι ςτιβαρότθτα του κινθτιρα [6.8]. Για τισ 

δυο προαναφερκζντεσ καταςτάςεισ λειτουργίασ, υπολογίηονται οι χαρακτθριςτικζσ ροπισ – 

γωνίασ ιςχφοσ μζςω μιασ ςειράσ μαγνθτοςτατικϊν αναλφςεων με το πρόγραμμα 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Κατά ςυνζπεια υπολογίηεται θ ικανότθτα παραγωγισ ροπισ 

(ροπι ανατροπισ για δ=90ο) τθσ εκάςτοτε γεωμετρίασ-μζλοσ τθσ γενιάσ για ονομαςτικό 

φορτίο και για κατάςταςθ υπερφόρτιςθσ. Για τθν εκτίμθςθ τθν μζγιςτων τιμϊν 

κερμοκραςίασ ςτα τυλίγματα του κινθτιρα και ςτο ςϊμα των μόνιμων μαγνθτϊν 

χρθςιμοποιείται ζνα δυςδιάςτατο κερμικό μοντζλο πεπεραςμζνων ςτοιχείων για τθν 

κατάςταςθ υπερφόρτιςθσ. 
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Οι γεωμετρικοί περιοριςμοί του μοντζλου ςχεδίαςθσ του κινθτιρα 

αντιμετωπίηονται με χριςθ τθσ μεκόδου αναπιδθςθσ (bounce-back method). Αν κάποιο 

δοκιμαςτικό διάνυςμα παραμζτρων ςχεδίαςθσ ξεπερνά κάποιο προκακοριςμζνο όριο, 

όπωσ αυτά προκφπτουν με βάςθ τουσ γεωμετρικοφσ περιοριςμοφσ αλλά και τα πεδία 

οριςμοφ των επιμζρουσ μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ [6.9], τότε αυτό αντικακίςταται από κάποιο 

ζγκυρο διάνυςμα, του οποίου οι ςυνιςτϊςεσ βρίςκονται εντόσ ορίων.     

Το δομικό διάγραμμα τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ φαίνεται 

παρακάτω, ςτο ςχιμα 6.9. Στο ςχιμα 6.10 φαίνεται πιο λεπτομερϊσ θ διαδικαςία 

αποτίμθςθσ των επιμζρουσ ςτοχικϊν ςυναρτιςεων και θ αλλθλεπίδραςθ με το πρόγραμμα 

των πεπεραςμζνων ςτοιχείων. 

 

 
χιμα 6.9. Δομικό διάγραμμα τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ. 



200 

 

 
 

χιμα 6.10. Οπτικοποίθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ του αλγορίκμου βελτιςτοποίθςθσ με το 

πρόγραμμα των πεπεραςμζνων ςτοιχείων. 

 
 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.11, φαίνονται οι βαςικζσ αρχζσ των διαδικαςιϊν 

δθμιουργίασ των διανυςμάτων διαφορϊν κακϊσ και του τρόπου διαχείριςθσ των οριακϊν 

ςυνκθκϊν με τθ μζκοδο αναπιδθςθσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ο αναγνϊςτθσ 

παραπζμπεται ςτο κεφάλαιο 4. 

 

  
(α) (β) 

χιμα 6.11. Βαςικζσ αρχζσ τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ: (α) Διαδικαςία δθμιουργίασ των διανυςμάτων 

διαφορϊν και (β) Σρόποσ διαχείριςθσ των οριακϊν ςυνκθκϊν με τθ μζκοδο αναπιδθςθσ 

 
Για τισ ανάγκεσ τθσ εφαρμογισ επιλζχκθκαν επτά μεταβλθτζσ ςχεδίαςθσ, 

ςυγκεκριμζνα ο ςυντελεςτισ ανιςότθτασ των δοντιϊν του ςτάτθ, το εφροσ τθσ γωνίασ του 

μαγνιτθ, το μικοσ των δοντιϊν του ςτάτθ, το πάχοσ του πιο χοντροφ δοντιοφ του ςτάτθ, το 

πάχοσ του μαγνιτθ, το πάχοσ του ςϊματοσ ςιδιρου του ςτάτθ και το πάχοσ του ςϊματοσ 

ςιδιρου του δρομζα. Άρα κάκε διάνυςμα παραμζτρων ζχει τθν παρακάτω μορφι: 
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 1G un mag t t mag bs bi G
X k L W h w w     (6.25) 

 

Ζξοδοσ του μοντζλου πεπεραςμζνων ςτοιχείων είναι ζνα διάνυςμα τιμϊν των τριϊν 

επιμζρουσ ςυναρτιςεων κόςτουσ. Θ αναλυτικι ζκφραςθ του διανφςματοσ φαίνεται 

παρακάτω: 

 

 

 

1 2 3

,0

,0 ,00

0.5 0.5
m loss EMF r

m loss EMF r

F F F F

T P THD T

T P THD T

 

  
    

    

 (6.26)

 
 

Ο δείκτθσ 0 αναφζρεται ςτθν αρχικι γεωμετρία, όπωσ προζκυψε από τθν 

προκαταρκτικι ςχεδίαςθ. Οι τρεισ αυτζσ ςυναρτιςεισ ςτόχου 
1F , 

2F  και 
3F  αντιςτοιχοφν 

ςε ζνα προφίλ βελτιςτοποίθςθσ που επιβάλλει: 

 

 Τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ικανότθτασ παραγωγισ θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ, άρα τθ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ επίδοςθσ του κινθτιρα. 

 Τθν ελαχιςτοποίθςθ των ςυνολικϊν απωλειϊν ςιδιρου ςτάτθ και δρομζα, χαλκοφ 

ςτα τυλίγματα του ςτάτθ και δινορρευμάτων ςτο ςϊμα των μόνιμων μαγνθτϊν, 

άρα τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ του κινθτιρα. 

 Τθν ελαχιςτοποίθςθ του παραςιτικοφ περιεχομζνου τθσ κυματομορφισ τθσ αντι-

ΘΕΔ του κινθτιρα με ταυτόχρονθ ελαχιςτοποίθςθ τθσ κυμάτωςθσ τθσ 

θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ. Ζτςι ο τρίτοσ όροσ βελτιϊνει τθν ποιότθτα ιςχφοσ του 

κινθτιρα.  

 

Για τον υπολογιςμό των επιμζρουσ κριτθρίων θ ρουτίνα βελτιςτοποίθςθσ καλεί ςε 

κάκε γενιά πλθκυςμοφ και για κάκε μζλοσ-γεωμετρία κινθτιρα ζνα πρόγραμμα 

διςδιάςτατων πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Κάκε διάνυςμα-μζλοσ πλθκυςμοφ μιασ γενιάσ 

ουςιαςτικά αποτελεί ζνα ςφνολο τιμϊν γεωμετρικϊν παραμζτρων του κινθτιρα που μζςω 

μιασ αυτοματοποιθμζνθσ διαδικαςίασ ςχεδίαςθσ αντιςτοιχίηεται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 

αρχείο του προγράμματοσ πεπεραςμζνων ςτοιχείων.  

Για κάκε δοκιμαςτικό διάνυςμα που παράγεται ςε κάκε γενιά αποτιμϊνται οι 

ςυναρτιςεισ περιοριςμϊν και εφόςον τισ ικανοποιεί όλεσ, αποτιμϊνται και οι ςυναρτιςεισ 

ςτόχου. Ζπειτα γίνεται θ αποτίμθςθ των μζτρων καταλλθλότθτασ και πυκνότθτασ και με 

βάςθ τισ ςχζςεισ κυριαρχίασ ςυλλζγονται οι μθ κυριαρχοφμενεσ λφςεισ. Οι μθ 

κυριαρχοφμενεσ λφςεισ ςυγκρίνονται με τα μζλθ του μετϊπου Pareto και ζτςι το μζτωπο 

ανανεϊνεται [6.10]. Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ των μελϊν του υπερβαίνει τον 

προκακοριςμζνο, τελείται θ τεχνικι ςυςτοίχιςθσ και το μζτωπο μειϊνεται. Δθμιουργείται 

ζτςι το ςυνδυαςμζνο ςφνολο από τθν ζνωςθ του τρζχοντοσ πλθκυςμοφ και του τρζχοντοσ 

μετϊπου Pareto και ςυμπλθρϊνεται θ δεξαμενι ηευγαρϊματοσ, για τθ διεξαγωγι του 

τουρνουά επιλογισ. Σε αυτι τθ διαδικαςία χρθςιμοποιείται θ βαςικι αρχι τθσ διαφορικισ 

εξζλιξθσ και τελοφνται οι διαδικαςίεσ μετάλλαξθσ και διαςταφρωςθσ και τελικά θ 

διαδικαςία τθσ επιλογισ. Κάκε δοκιμαςτικό διάνυςμα ςυγκρίνεται με το αντίςτοιχο μζλοσ 

γονζα για να βρεκεί θ μεταξφ τουσ ςχζςθ κυριαρχίασ. Αν το νζο μζλοσ κυριαρχείται 

απορρίπτεται από τθν επόμενθ γενιά. Αν κυριαρχεί τότε ειςάγεται ςτθν επόμενθ γενιά 
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πλθκυςμοφ και ταυτόχρονα διαγωνίηεται με όλα τα μζλθ του τρζχοντοσ ςυνόλου Pareto και 

το μζτωπο ανανεϊνεται. 

Θ κερμικι ςυμπεριφορά, το ςυνολικό βάροσ και θ καταςκευαςτικι πολυπλοκότθτα 

του κινθτιρα λαμβάνονται επίςθσ υπόψθ κατά τθ διαδικαςία τθσ βελτιςτοποίθςθσ, είτε 

μζςω κατάλλθλων περιοριςμϊν ι με a posteriori φιλτράριςμα των δεδομζνων. Θ 

καταςκευαςτικι πολυπλοκότθτα λαμβάνεται υπόψθ μζςω τθσ διερεφνθςθσ των ςχετικϊν 

διαςτάςεων και του ςχιματοσ των αυλάκων του κινθτιρα, χρθςιμοποιϊντασ εμπειρικζσ 

αναλυτικζσ ςχζςεισ, όπωσ αυτζσ ορίςτθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο *6.11+. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, εξετάηονται δφο πολφ ςθμαντικά κζματα: θ μεγιςτοποίθςθ του ςυντελεςτι 

πλθρότθτασ τθσ αφλακασ και κατά ςυνζπεια θ μεγιςτοποίθςθ τθσ διαμζτρου των αγωγϊν 

του τυλίγματοσ με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ απόδοςθσ, και θ αξιοποίθςθ προςχθματιςμζνων 

πθνίων μζςω τθσ υιοκζτθςθσ μιασ διαμόρφωςθσ με ανοιχτζσ αφλακεσ. 

Θ άνιςθ κατανομι των δοντιϊν (unequal teeth distribution) παρζχει τθ δυνατότθτα 

ευκολότερθσ καταςκευισ, λόγω τθσ απλοφςτερθσ δομισ τθσ, ενϊ παράλλθλα αυξάνει και το 

προκφπτον εφροσ του πθνίου [6.12],[6.13]. Θ διαμόρφωςθ ανοιχτϊν αυλάκων επιτρζπει τον 

καλφτερο ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ καταςκευισ και ενςωμάτωςθσ των πθνίων, με παράλλθλθ 

αφξθςθ του ςυντελεςτι πλθρότθτασ, και επίςθσ ευνοεί τθ χριςθ προςχθματιςμζνων 

πθνίων, μειϊνοντασ τόςο το καταςκευαςτικό κόςτοσ, όςο και τθν καταςκευαςτικι 

πολυπλοκότθτα. 

 

Πθνίο με 
4 ςτρϊςεισ 

αγωγϊν

Le,out

Le,in

 

Δρόμοσ κοπισ Laser

 

(α) (β) 

χιμα 6.12. Οπτικοποίθςθ των κφριων παραμζτρων καταςκευαςτικισ πολυπλοκότθτασ: (α) χριςθ 

προςχθματιςμζνων πθνίων και ελαχιςτοποίθςθ του μικουσ των άκρων τυλίγματοσ και (β) 

μεγιςτοποίθςθ του ςυντελεςτι πλθρότθτασ αφλακασ. 

 
  Για τον ακριβι προςδιοριςμό τθσ κατανομισ τθσ κερμοκραςίασ ςτο ςϊμα των 

μόνιμων μαγνθτϊν του κινθτιρα, χρθςιμοποιείται ζνα αναλυτικό μοντζλο υπολογιςμοφ 

των αντίςτοιχων απωλειϊν δινορρευμάτων, που λαμβάνει υπόψθ τθ διαμόρφωςθ και το 

είδοσ του τυλίγματοσ, τισ βαςικζσ διαςτάςεισ του κινθτιρα και το πλάτοσ του ρεφματοσ 

ειςόδου του. Το μοντζλο, όπωσ περιγράφεται λεπτομερϊσ ςτο κεφάλαιο 3, κεωρεί τόςο 

αρμονικζσ χϊρου όςο και χρόνου και βαςίηεται ςτθν αναπαράςταςθ τθσ κατανομισ των 

αμπερελιγμάτων του ςτάτθ μζςω ενόσ ιςοδφναμου ρευματικοφ ςτρϊματοσ (equivalent 

current sheet) μθδενικοφ πάχουσ, ςυγκεντρωμζνου ςτο άνοιγμα τθσ αφλακασ. Για κινθτιρεσ 

με ςυγκεντρωμζνο τφλιγμα μονισ ςτρϊςθσ (alternate teeth wound) θ ιςοδφναμθ 

πυκνότθτα ρεφματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν αντίδραςθ τυμπάνου εκφράηεται ωσ:  
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όπου pr
 
είναι ο αρικμόσ των ηευγϊν πόλων του μαγνιτθ, β0 

το πλάτοσ του ανοίγματοσ 

αφλακοσ, ωr θ ταχφτθτα περιςτροφισ του δρομζα, Nph είναι ο αρικμόσ εν ςειρά τυλιγμάτων 

ανά αυλάκι και φάςθ, Iu το πλάτοσ του ρεφματοσ, Rs θ ακτίνα τθσ εςωτερικισ επιφάνειασ 

του ςτάτθ, ps 
ο αρικμόσ ηευγϊν πόλων του ςτάτθ και Κsov είναι ο ςυντελεςτισ ανοίγματοσ 

τθσ αφλακασ. Ο ςυντελεςτισ τυλίγματοσ Kwv τίκεται ίςοσ με 1 για όλεσ τισ τάξεισ αρμονικϊν 

λόγω τθσ άνιςθσ κατανομισ των δοντιϊν ςτο ςτάτθ.  

Για ζναν κινθτιρα τροχό, εξωτερικοφ δρομζα, οι αντίςτοιχεσ απϊλειεσ 

δινορρευμάτων ςτουσ επιφανειακοφσ μόνιμουσ μαγνιτεσ υπολογίηονται ωσ: 
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      (6.28) 

 

όπου Rm είναι θ εςωτερικι ακτίνα των μαγνθτϊν, Rr είναι θ εςωτερικι ακτίνα του δρομζα, 

Jm είναι θ πυκνότθτα των επαγόμενων δινορρευμάτων ςτο ςϊμα των μαγνθτϊν και α είναι 

το πολικό βιμα.  

 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.13, φαίνεται θ κατανομι του τυλίγματοσ του κινθτιρα 

κακϊσ και θ αντίςτοιχθ ποιοτικι κατανομι τθσ θλεκτρικισ φόρτιςθσ (ρευματικό ςτρϊμα) 

που κακορίηει τθν κυματομορφι τθσ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ (ΜΕΔ). Στο ςχιμα 6.14 

παρατίκενται αντίςτοιχα τα αποτελζςματα του αναλυτικοφ μοντζλου ςχετικά με τθν 

κατανομι του μαγνθτικοφ πεδίου του ςτάτθ και τθν διακφμανςθ των απωλειϊν 

δινορρευμάτων ςτουσ μαγνιτεσ ςε ςυνάρτθςθ με το άνοιγμα τθσ αφλακασ και το εφροσ του 

μαγνιτθ.   

 

 

χιμα 6.13. Κατανομι του τυλίγματοσ του κινθτιρα και ποιοτικι κατανομι τθσ θλεκτρικισ 

φόρτιςθσ (ρευματικό ςτρϊμα) που κακορίηει τθν κυματομορφι τθσ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ 

(ΜΕΔ). 
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χιμα 6.14. Αποτελζςματα του αναλυτικοφ μοντζλου: (α) κατανομι του μαγνθτικοφ πεδίου του 

ςτάτθ και (β) Διακφμανςθ των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μαγνιτεσ ςε ςυνάρτθςθ με το 

άνοιγμα τθσ αφλακασ και το εφροσ του μαγνιτθ. 

 
 Για τισ ανάγκεσ τθσ ανάλυςθσ μόνο θ κεμελιϊδθσ του ρεφματοσ γραμμισ 

λαμβάνεται υπόψθ, όπωσ υπολογίηεται από το μοντζλο των πεπεραςμζνων ςτοιχείων, 

κακϊσ οι αρμονικζσ του ρεφματοσ δεν είναι γνωςτζσ κατά τθ ςχεδίαςθ.   

 Θ αξιολόγθςθ τθσ κερμικισ ςυμπεριφοράσ και θ αποτίμθςθ τθσ κερμικισ 

ςτιβαρότθτασ κάκε ςχεδίαςθσ γίνεται μζςω ενόσ διςδιάςτατου κερμικοφ μοντζλου 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων [6.14],[6.15]. Για κάκε μζλοσ του πλθκυςμοφ μιασ γενιάσ, ζπειτα 

από τθν επίλυςθ του μαγνθτοςτατικοφ μοντζλου πεπεραςμζνων ςτοιχείων και του 

αναλυτικοφ μοντζλου υπολογιςμοφ των απωλειϊν δινορρευμάτων, οι προκφπτουςεσ 

απϊλειεσ χαλκοφ, ςιδιρου και μονίμων μαγνθτϊν ειςάγονται ςτο κερμικό μοντζλο και 

αξιολογείται θ κατανομι τθσ κερμοκραςίασ. 

 Το ςχετικά μικρό μζγεκοσ του κινθτιρα, που ζχει ωσ αποτζλεςμα μικρι ςυνολικι 

επιφάνεια απαγωγισ, ςε ςυνδυαςμό με τθ μεγάλθ πυκνότθτα ιςχφοσ του μποροφν να 

επιφζρουν ςθμαντικι αφξθςθ κερμοκραςίασ κατά τθν κατάςταςθ υπερφόρτιςθσ 

(λειτουργία επιτάχυνςθσ), διακινδυνεφοντασ τθν επίδοςθ του κινθτιρα λόγω τθσ μερικισ 

απομαγνιτιςθσ των μαγνθτϊν ςτθν επιφάνεια του δρομζα [6.17]. Θ ειςαγωγι των 

κερμικϊν περιοριςμϊν ςτθ διαδικαςία τθσ βελτιςτοποίθςθσ κακιςτά εφικτι τθ διατιρθςθ 

τθσ τιμισ τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ εντόσ προκακοριςμζνων ορίων.     

Από τθ διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ προζκυψε το τελικό ςφνολο Pareto, το οποίο 

απεικονίηεται ςτο ςχιμα 6.15. Ουςιαςτικά πρόκειται για τθν απεικόνιςθ ςτον τριςδιάςτατο 

χϊρο των αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων του ςυνόλου των μθ κυριαρχοφμενων λφςεων.  Στο 

ίδιο ςχιμα φαίνονται και οι προβολζσ του μετϊπου ςτα αντίςτοιχα επίπεδα του χϊρου 

ςτοχικϊν ςυναρτιςεων. Θ τελικι γεωμετρία επιλζγεται ωσ βζλτιςτοσ ςυμβιβαςμόσ μεταξφ 

τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του βάρουσ και τθσ μεγιςτοποίθςθσ τθσ απόδοςθσ, για δεδομζνθ 

ελάχιςτθ επίδοςθ.  Το ςυνολικό βάροσ του κινθτιρα λαμβάνεται υπόψθ ςτθ διαδικαςία τθσ 

βελτιςτοποίθςθσ ωσ κριτιριο επιλογισ μεταξφ των μελϊν του μετϊπου Pareto. Θ 

διακφμανςθ του ςυνολικοφ βάρουσ για τισ τελικζσ βζλτιςτεσ – μθ κυριαρχοφμενεσ 

γεωμετρίεσ αποτυπϊνεται ςτο ςχιμα, με τθ βοικεια του χρωματικοφ χάρτθ. Θ 

αντικρουόμενθ φφςθ των τριϊν κριτθρίων βελτιςτοποίθςθσ γίνεται εμφανισ από το τελικό 

ςχιμα του μετϊπου. Στο ςχιμα 6.16 φαίνεται το μζτωπο Pareto από δφο διαφορετικζσ 
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προοπτικζσ και χωρίσ τον χρωματικό κϊδικα για λόγουσ καλφτερθσ εποπτείασ. Στο ίδιο 

ςχιμα επιςθμαίνονται οι κζςεισ ςτο χϊρο αποτίμθςθσ τθσ γεωμετρίασ που προζκυψε από 

τθν προκαταρκτικι ςχεδίαςθ *1,1,1+ κακϊσ και τθσ τελικά επιλεχκείςασ βζλτιςτθσ 

γεωμετρίασ [0.986,0.991,0.52]. 
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χιμα 6.15. Σελικό ςφνολο Pareto όπωσ προζκυψε από τθ βελτιςτοποίθςθ. 
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χιμα 6.16. Σελικό ςφνολο Pareto από διαφορετικζσ προοπτικζσ και χωρίσ το χρωματικό κϊδικα. 

 
 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.17, φαίνονται οι προβολζσ του μετϊπου ςτα αντίςτοιχα 

επίπεδα του χϊρου ςτοχικϊν ςυναρτιςεων, με ταυτόχρονθ απεικόνιςθ των τιμϊν του 

εκάςτοτε τρίτου κριτθρίου μζςω χρωματικοφ κϊδικα. Φαίνονται ζτςι οι ηϊνεσ 

διαφοροποίθςθσ τθσ τιμισ του κάκε κριτθρίου πάνω ςτο αντίςτοιχο επίπεδο 

βελτιςτοποίθςθσ που αφορά ςτα υπόλοιπα κριτιρια. 
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χιμα 6.17. Προβολζσ του μετϊπου ςτα αντίςτοιχα επίπεδα του χϊρου ςτοχικϊν ςυναρτιςεων 

 
 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.18, φαίνεται θ απεικόνιςθ τθσ διαςποράσ του μετϊπου 

Pareto, ςτο χϊρο των ςυναρτιςεων κόςτουσ. Μπορεί ζτςι να υπάρξει καλφτερθ εποπτεία 

τθσ τελικισ του διαμόρφωςθσ αλλά και τθσ διαςποράσ ςτισ τιμζσ των ςτοχικϊν 

ςυναρτιςεων των τελικϊν βζλτιςτων γεωμετριϊν κινθτιρα. Scatter plot of objective functions values
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χιμα 6.18. Απεικόνιςθ τθσ διαςποράσ του μετϊπου Pareto ςτο χϊρο των ςυναρτιςεων κόςτουσ. 
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 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.19, φαίνεται θ απεικόνιςθ τθσ διαςποράσ του ςυνόλου 

Pareto, ςτο χϊρο των μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ. Μπορεί ζτςι να υπάρξει καλφτερθ εποπτεία 

τθσ  διαςποράσ ςτισ τιμζσ των μεταβλθτϊν των τελικϊν βζλτιςτων γεωμετριϊν κινθτιρα. Scatter plot of pareto set
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χιμα 6.19. Απεικόνιςθ τθσ διαςποράσ του ςυνόλου Pareto ςτο χϊρο των μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ.   

 
 Για τθν τελικι γεωμετρία κινθτιρα υλοποιικθκε ζνα τριςδιάςτατο κερμικό μοντζλο 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων, ϊςτε να επαλθκευτεί και το αντίςτοιχο διςδιάςτατο μοντζλο. Στο 

μοντζλο ενςωματϊνεται και το τελικά καταςκευαςμζνο κζλυφοσ αλουμινίου με τισ οπζσ για 

λόγουσ καλφτερου αεριςμοφ. Θ κατανομι τθσ κερμοκραςίασ ςτα διάφορα μζρθ του 

κινθτιρα, φαίνεται ςτο ςχιμα 6.20. 

 

 
χιμα 6.20. Κατανομι τθσ κερμοκραςίασ ςτα διάφορα μζρθ του κινθτιρα, όπωσ προζκυψε από 

τθν επίλυςθ του τριςδιάςτατου κερμικοφ μοντζλου.   

 
 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.21, φαίνεται θ τελικι γεωμετρία του κινθτιρα τροχοφ, θ 

κατανομι τθσ πυκνότθτασ του θλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου ςτο ςϊμα του για ονομαςτικό 
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φορτίο κακϊσ και οι κυματομορφζσ τθσ αντι-ΘΕΔ, τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ και των 

αυτεπαγωγϊν ευκζωσ και εγκάρςιου άξονα. Οι τιμζσ των μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ για τθν 

τελικι γεωμετρία κινθτιρα που επιλζχκθκε παρατίκενται ςτον πίνακα 6.7. 

 

  
(α) (β) 
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χιμα 6.21. (α) Σελικι γεωμετρία του κινθτιρα τροχοφ, (β) κατανομι τθσ πυκνότθτασ του 

θλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου και κυματομορφζσ (γ) τθσ αντι-ΗΕΔ (δ) τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ 

και (ε) των αυτεπαγωγϊν ευκζωσ και εγκαρςίου άξονα ςυναρτιςει του φορτίου.  
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Πίνακασ 6.7. Σιμζσ των μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ και κφρια λειτουργικά χαρακτθριςτικά για τθν 

τελικι γεωμετρία κινθτιρα τροχοφ. 

Αρικμόσ αυλάκων 18 

Αρικμόσ πόλων 16 

Ενεργό μικοσ 35 mm 

Διάμετροσ διακζνου 110 mm 

Ράχοσ μαγνιτθ 2,24 mm 

Ροςοςτό γωνίασ μαγνιτθ επί  
πολικοφ βιματοσ 

60% 

Γωνία μαγνιτθ 13,5
o
 

Ράχοσ διακζνου 0.7 mm 

Ρλάτοσ κφριου δοντιοφ  
(τυλιγμζνου) 

7 mm 

Ρλάτοσ ενδιάμεςου δοντιοφ  
(μθ τυλιγμζνου) 

4,8 mm 

Αρικμόσ  ελιγμάτων 64  

Ράχοσ ςϊματοσ ςτάτθ 8 mm 

Ράχοσ ςϊματοσ δρομζα 6 mm 

Διάμετροσ καλωδίου 1,4 mm 

Συντελεςτισ πλθρότθτασ τυλίγματοσ 0.5 

Βάροσ μθχανισ 2,95 kg 

 
Μόνιμθ κατάςταςθ  

λειτουργίασ 
Εκκίνθςθ 

Ρυκνότθτα ρεφματοσ 1 A/mm
2
 4 A/mm

2
 

Μζγιςτθ ροπι 2 Nm 7,4 Nm 

Κυμάτωςθ ροπισ 4,3% 1,3% 

Αρμονικι Ραραμόρφωςθ 1,8% 5,6% 

Αντί-ΘΕΔ (rms) 11,1 V 11,3 

εφμα γραμμισ 1,77 A 7,1 A 

Απϊλειεσ χαλκοφ 2,5 W 40 W 

Απϊλειεσ ςιδιρου 1,4 W 1,5 W 

6.5 Καταςκευι δοκιμίου 

 Θ βελτιςτοποιθμζνθ γεωμετρία του ςερβοκινθτιρα απεικονίηεται με χριςθ 

τριςδιάςτατου προγράμματοσ CAD ςτο ςχιμα 6.22. Θ καταςκευι του κινθτιρα ζγινε ςτο 

εργαςτιριο Θλεκτρικϊν Μθχανϊν και Θλεκτρονικϊν Λςχφοσ. Για τθν καταςκευι των πθνίων 

του ςυγκεντρωμζνου τυλίγματοσ χρθςιμοποιικθκαν κατάλλθλα διαμορφωμζνα καλοφπια 

από αλουμίνιο και ο τόρνοσ του εργαςτθρίου, ενϊ για τθ ςυγκόλλθςθ των μαγνθτϊν ςτθν 

επιφάνεια του υλικοφ του δρομζα χρθςιμοποιικθκε κατάλλθλθ εποξικι κόλλα ενόσ 

ςυςτατικοφ. Το αλουμινζνιο κζλυφοσ και θ ςιδθρομαγνθτικι λαμαρίνα του ςτάτθ και του 

δρομζα κόπθκαν με χριςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ ςε ςυνεργαηόμενο μθχανουργείο. 

 
χιμα 6.22. Απεικόνιςθ τθσ γεωμετρίασ του κινθτιρα με χριςθ τριςδιάςτατου προγράμματοσ CAD 



210 

 

 Ραρακάτω, ςτα ςχιματα 6.23 ωσ 6.27, φαίνονται τα επιμζρουσ καταςκευαςμζνα 

τμιματα τθσ μθχανισ και θ τελικι διαμόρφωςθ τθσ μετά τθν προςάρτθςθ του κελφφουσ. 

Στο ςχιμα 6.28 φαίνεται ο κινθτιρασ ενςωματωμζνοσ αρχικά ςτο ςαςί του πρωτότυπου 

οχιματοσ και ζπειτα ςτο ολοκλθρωμζνο όχθμα. 

 

  
(α) (β) 

χιμα 6.23. Καταςκευι επιμζρουσ τμθμάτων του ςτάτθ: (α) Διαδικαςία καταςκευισ 

προδιαμορφωμζνων ςυγκεντρωμζνων πθνίων και (β) μαγνθτικό κφκλωμα ςτάτθ. 

 

   

(α) (β) (γ) 

χιμα 6.24. Ενςωμάτωςθ ςυγκεντρωμζνων πθνίων ςτο ςτάτθ και ςτιριξθ αυτϊν. 

 

  
(α) (β) 

χιμα 6.25. Σελικι μορφι του ςτάτθ μετά τον εμποτιςμό με μονωτικό βερνίκι. 
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(α) (β) 

χιμα 6.26. Αλουμινζνιο κζλυφοσ του κινθτιρα και ειδικζσ οπζσ αεριςμοφ. 

 

  
(α) (β) 

χιμα 6.27. υγκόλλθςθ μονίμων μαγνθτϊν ςτο δρομζα του κινθτιρα. 

 

  
(α) (β) 

χιμα 6.28. Ενςωμάτωςθ κινθτιρα ςτο θλεκτρικό όχθμα ¨Πυρφόροσ¨. 

6.6 Πειραματικι επιβεβαίωςθ 

 Το καταςκευαςμζνο πρωτότυπο του κινθτιρα δοκιμάςτθκε και μετρικθκε για 

διάφορεσ καταςτάςεισ λειτουργίασ, επικυρϊνοντασ τθν ιςχφ τθσ προτεινόμενθσ 

μεκοδολογίασ ςχεδίαςθσ. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.29, φαίνεται θ διάταξθ των μετριςεων, 

για τισ ανάγκεσ των οποίων χρθςιμοποιικθκε ωσ φορτίο DC γεννιτρια ξζνθ διζγερςθσ, 

ικανι να αποδϊςει υψθλζσ τιμζσ ροπισ για χαμθλζσ ταχφτθτεσ περιςτροφισ. Για τθ 

μθχανικι ςφηευξθ των δφο μθχανϊν, λόγω τθσ ιδιαίτερθσ φφςθσ του κινθτιρα τροχοφ που 

δεν επιτρζπει τθν απευκείασ ςφηευξθ μζςω κόμπλερ, χρθςιμοποιικθκε ειδικά 

καταςκευαςμζνθ διάταξθ ολίςκθςθσ του κινθτιρα ςτον άξονα τθσ γεννιτριασ. 

 



212 

 

 

 

(α) 

 

(β) (γ) 

χιμα 6.29. Πειραματικι διάταξθ διεξαγωγισ των μετριςεων. 

 
 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.30, παρατίκενται οι χαρακτθριςτικζσ φαςικισ τάςθσ ωσ 

προσ το φαςικό ρεφμα του κινθτιρα,  αλλά και οι επαγόμενεσ τάςεισ ςτο τφλιγμα κάκε 

φάςθσ, όπωσ προζκυψαν από τθ διαδικαςία μετριςεων. Στο ςχιμα 6.31, παρατίκενται οι 

χαρακτθριςτικζσ τθσ μετρθμζνθσ θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ και απόδοςθσ ωσ προσ το 

φαςικό ρεφμα του κινθτιρα. Στο ςχιμα 6.32, παρατίκενται οι χαρακτθριςτικζσ τθσ 

μετρθμζνθσ απόδοςθσ ωσ προσ τθν ιςχφ ειςόδου του κινθτιρα αλλά και θ χαρακτθριςτικι 

του ςυντελεςτι ιςχφοσ ωσ προσ το φαςικό ρεφμα του κινθτιρα.  
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χιμα 6.30. Μετρθμζνεσ χαρακτθριςτικζσ (α) φαςικισ τάςθσ ωσ προσ το φαςικό ρεφμα του 

κινθτιρα  και (β) οι επαγόμενεσ τάςεισ ςτο τφλιγμα κάκε φάςθσ. 
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χιμα 6.31. Μετρθμζνεσ χαρακτθριςτικζσ (α) θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ και (β) απόδοςθσ ωσ προσ 

το φαςικό ρεφμα του κινθτιρα. 
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χιμα 6.32. Μετρθμζνεσ χαρακτθριςτικζσ (α) μετρθμζνθσ απόδοςθσ ωσ προσ τθν ιςχφ ειςόδου του 

κινθτιρα και (β) ςυντελεςτι ιςχφοσ ωσ προσ το φαςικό ρεφμα του κινθτιρα. 

 
 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.33 φαίνεται θ ςφγκριςθ των προςομοιωμζνων και των 

πειραματικά μετρθμζνων τιμϊν θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ ωσ προσ το ρεφμα ειςόδου του 

κινθτιρα. Οι προςομοιωμζνεσ τιμζσ είναι ελαφρϊσ υψθλότερεσ λόγω του ότι ςτο τελικά 

καταςκευαςμζνο δοκίμιο χρθςιμοποιικθκαν μόνιμοι μαγνιτεσ λιγότερο ιςχυροί από 

αυτοφσ που αρχικά είχαν παραγγελκεί, λόγω ζλλειψθσ από τον προμθκευτι. 
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χιμα 6.33. φγκριςθ προςομοιωμζνων και πειραματικά μετρθμζνων τιμϊν ροπισ ωσ προσ το 

ρεφμα ειςόδου. 

 
 Ο καταςκευαςμζνοσ κινθτιρασ επιφανειακϊν μαγνθτϊν οδθγικθκε από τριφαςικό 

αντιςτροφζα πθγισ τάςθσ με χριςθ τθσ τεχνικισ τθσ θμιτονοειδοφσ διαμόρφωςθσ εφρουσ 

παλμϊν (SPWM). Οι κφριεσ κυματομορφζσ που αφοροφν ςτθν προκφπτουςα 

διαμορφωμζνθ τάςθ και ςτο ρεφμα ειςόδου του κινθτιρα, παρουςιάηονται ςτα ςχιματα 

6.34 ωσ 6.36. Στο ςχιμα 6.34 φαίνονται οι κυματομορφζσ για λειτουργία φορτίου 2 Nm, ςτο 

ςχιμα 6.35 παρατίκενται οι αντίςτοιχεσ κυματομορφζσ για φορτίο 5 Nm και ςτο ςχιμα 6.36  

φαίνονται οι κυματομορφζσ για λειτουργία φορτίου 7 Nm. Σε όλεσ τισ μετριςεισ θ ταχφτθτα 

περιςτροφισ διατθρικθκε ςτακερι και ίςθ με τθν ονομαςτικι των 300 rpm. 
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χιμα 6.34. (α) Σάςθ και (β) ρεφμα ειςόδου του κινθτιρα για φορτίο 2 Nm. 
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χιμα 6.35. (α) Σάςθ και (β) ρεφμα ειςόδου του κινθτιρα για φορτίο 5 Nm. 
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χιμα 6.36. (α) Σάςθ και (β) ρεφμα ειςόδου του κινθτιρα για φορτίο 7 Nm. 

 
 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.37 φαίνονται οι κυματομορφζσ τθσ τάςθσ εξόδου τθσ 

μθχανισ για λειτουργία γεννιτριασ για ταχφτθτα περιςτροφισ 300 rpm για κενό φορτίο και 

για φορτίο με ρεφμα εξόδου 3,5 Α. 
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χιμα 6.37. Σάςθ εξόδου τθσ μθχανισ για λειτουργία γεννιτριασ για ταχφτθτα περιςτροφισ 300 

rpm για (α) κενό φορτίο και (β) για φορτίο με ρεφμα εξόδου 3,5 Α. 

6.7 Σφγκριςθ με προθγοφμενο κινθτιρα 

 Για να αναδειχκεί ποιοτικά και ποςοτικά θ αξία τθσ διαδικαςίασ ςυςτθματικισ 

βελτιςτοποίθςθσ που αναπτφχκθκε, θ νζα βζλτιςτθ ςχεδίαςθ ςυγκρίνεται με αυτι του 
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προθγοφμενου κινθτιρα τροχοφ του οχιματοσ “Ρυρφόροσ”. Ραράλλθλα επαλθκεφεται και 

θ καταςκευαςτικι ευρωςτία του νζου δοκιμίου μζςα από τθ ςφγκριςθ των πειραματικά 

μετρθμζνων χαρακτθριςτικϊν του [6.18]. Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.38 παρουςιάηεται θ 

γεωμετρία και θ κατανομι τθσ πυκνότθτασ του θλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου για τισ δφο 

προαναφερκείςεσ ςχεδιάςεισ, ενϊ παρατίκενται και οι φωτογραφίεσ των δφο 

καταςκευαςμζνων δοκιμίων αντίςτοιχα. Στο ςχιμα 6.39 φαίνεται θ ςφγκριςθ των 

προςομοιωμζνων χαρακτθριςτικϊν μεταξφ του προθγοφμενου και του καινοφριου 

κινθτιρα που αφοροφν ςτθν κυματομορφι τθσ ροπισ και ςτθν αρμονικι ανάλυςθ τθσ αντι-

ΘΕΔ. Στο ςχιμα 6.40 φαίνεται θ ςφγκριςθ των προςομοιωμζνων απωλειϊν μόνιμου 

μαγνιτθ για δφο καταςτάςεισ λειτουργίασ μεταξφ του προθγοφμενου και του καινοφριου 

κινθτιρα όπωσ προζκυψαν από το αναλυτικό μοντζλο, κακϊσ και οι κυματομορφζσ των 

θλεκτρικϊν φορτίςεων λόγω τθσ αντίδραςθσ του τυμπάνου, που προκφπτουν για τισ 

αντίςτοιχεσ διαμορφϊςεισ τυλιγμάτων. 

 

  
(α) (β) 

  
(γ) (δ) 

χιμα 6.38. Κατανομι τθσ πυκνότθτασ του θλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου και καταςκευαςμζνο 

δοκίμιο για (α),(γ) τον προθγοφμενο και (β),(γ) τον καινοφριο κινθτιρα.  
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χιμα 6.39. φγκριςθ προςομοιωμζνων χαρακτθριςτικϊν μεταξφ του προθγοφμενου και του 

καινοφριου κινθτιρα (α) κυματομορφι ροπισ και (β) αρμονικι ανάλυςθ τθσ αντι-ΗΕΔ. 
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χιμα 6.40. φγκριςθ (α) των προςομοιωμζνων απωλειϊν μαγνιτθ για δφο καταςτάςεισ 

λειτουργίασ μεταξφ του προθγοφμενου και του καινοφριου κινθτιρα και (β),(γ) των θλεκτρικϊν 

φορτίςεων λόγω τθσ αντίδραςθσ του τυμπάνου. 

 
 Ραρατθροφμε ότι ο νζοσ κινθτιρασ παρουςιάηει βελτιωμζνα χαρακτθριςτικά 

επίδοςθσ και ποιότθτασ τόςο ιςχφοσ όςο και ροπισ. Θ κεμελιϊδεισ ςυνιςτϊςα τθσ αντι-ΘΕΔ 

του ζχει μεγαλφτερθ τιμι, πράγμα που αυξάνει ςθμαντικά τθν απόδοςθ του κακϊσ για τθν 

επίτευξθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ επίδοςθσ απαιτείται χαμθλότερο ρεφμα ειςόδου, ενϊ 

εμφανίηει και αρμονικζσ ςυνιςτϊςεσ πολφ μειωμζνου πλάτουσ . Επίςθσ, ο νζοσ κινθτιρασ 

ζχει ςθμαντικά μικρότερεσ διαςτάςεισ και βάροσ, άρα πολφ υψθλότερθ πυκνότθτα ιςχφοσ. 

Αντίκετα, εμφανίηει εμφανϊσ υψθλότερεσ απϊλειεσ δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ 

μαγνιτεσ, λόγω τθσ υψθλότερθσ ςυχνότθτασ λειτουργίασ αλλά και τθσ διαμόρφωςθσ των 

τυλιγμάτων μονισ ςτρϊςθσ.   

 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 6.41 παρουςιάηεται θ ςφγκριςθ των πειραματικά 

μετρθμζνων τιμϊν θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ ωσ προσ το ρεφμα ειςόδου για τα δυο 

καταςκευαςμζνα δοκίμια κινθτιρα τροχοφ. Ραρατθροφμε τθν καλφτερθ ςυμπεριφορά ςτα 

χαμθλότερα φορτία που αντιςτοιχοφν ςτισ ςυνκικεσ αγϊνα, με παράλλθλθ διατιρθςθ τθσ 

ικανότθτασ υπερφόρτιςθσ. 
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χιμα 6.41. φγκριςθ πειραματικά μετρθμζνων τιμϊν ροπισ ωσ προσ το ρεφμα ειςόδου για τα δυο 

καταςκευαςμζνα δοκίμια κινθτιρα τροχοφ. 
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Κεφάλαιο 7.  Βελτιςτοποίθςθ γεωμετρίασ κινθτιρα 

εςωτερικϊν θμιτονοειδϊν μόνιμων μαγνθτϊν για 

εφαρμογζσ θλεκτροκίνθςθσ 

 

7.1 Ειςαγωγι 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται θ ςυνολικι διαδικαςία ςχεδίαςθσ και 

βελτιςτοποίθςθσ ενόσ κινθτιρα εςωτερικϊν θμιτονοειδϊν μόνιμων μαγνθτϊν με 

ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα κλαςματικοφ βιματοσ διπλισ ςτρϊςθσ, που κα χρθςιμοποιθκεί 

ςε εφαρμογζσ θλεκτροκίνθςθσ. Συγκεκριμζνα ο κινθτιρασ κα χρθςιμοποιθκεί ωσ κινθτιρια 

μθχανι ςε μικρό θλεκτρικό λεωφορείο.  

Ππωσ ζχει ιδθ αναλυκεί ςε προθγοφμενο κεφάλαιο θ χριςθ ςυγκεντρωμζνων 

τυλιγμάτων κλαςματικισ αφλακασ παρουςιάηει το μειονζκτθμα τθσ δθμιουργίασ μθ 

θμιτονοειδοφσ κυματομορφισ ΜΕΔ και άρα τθσ αφξθςθσ των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτο 

ςϊμα του μόνιμου μαγνιτθ. Οι δφο κυρίαρχεσ τεχνικισ αντιμετϊπιςθσ αυτοφ του 

προβλιματοσ, ιδιαίτερα ςε εφαρμογζσ θλεκτρικϊν οχθμάτων όπου χρθςιμοποιοφνται 

κινθτιρεσ με ςχετικά μικρό αρικμό πόλων και άρα με μαγνιτεσ μεγάλου ακτινικοφ μικουσ, 

είναι θ κατάτμθςθ του μαγνιτθ ι θ τοποκζτθςθ του εςωτερικά του δρομζα. Στθ 

ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι ςχεδιάηεται ζνασ κινθτιρασ εςωτερικϊν μαγνθτϊν με τισ εξισ 

ιδιαιτερότθτεσ: Οι μόνιμοι μαγνιτεσ είναι τοποκετθμζνοι εςωτερικά ςτο δρομζα αλλά πολφ 

κοντά ςτθν επιφάνεια, οφτωσ ϊςτε να μθν υποβακμίηονται τα χαρακτθριςτικά επίδοςθσ 

του κινθτιρα και ταυτόχρονα να αυξάνεται θ απόδοςθ του λόγω τθσ μείωςθσ των 

απωλειϊν ςτουσ μαγνιτεσ μζςω τθσ κωράκιςθσ τουσ με τθ γζφυρα ςιδιρου. Επιπρόςκετα, 

οι μαγνιτεσ ζχουν θμιτονοειδι διαμόρφωςθ που γενικά ευνοεί τθν θμιτονικότθτα του 

πεδίου, θ οποία επιβαρφνεται πολφ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ λόγω τθσ διαμόρφωςθσ 

του ςτάτθ (μικρόσ αρικμόσ δοντιϊν και ςυγκεντρωμζνο τφλιγμα). 

Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία βελτιςτοποίθςθσ υλοποιεί μια μονοκριτθριακι 

εκδοχι του αλγόρικμου τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ (Differential Evolution – DE). Θ 

αντικειμενικι ςυνάρτθςθ ςτόχου ςυνίςταται από το ςτακμιςμζνο άκροιςμα των επιμζρουσ 

ςτοχικϊν ςυναρτιςεων, που αφοροφν ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ, ςτθ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ επίδοςθσ, κακϊσ και ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ ιςχφοσ του 

κινθτιρα. Θ τελευταία ςυνάρτθςθ ςτόχοσ ςχετίηεται με τθν ελαχιςτοποίθςθ του 

παραςιτικοφ περιεχομζνου τθσ αναπτυςςόμενθσ αντι-θλεκτρεγερτικισ δφναμθσ του 

κινθτιρα και ςτθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ κυμάτωςθσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρομαγνθτικισ 

ροπισ. Με αυτό τον τρόπο θ ρουτίνα βελτιςτοποίθςθσ αποκτά πολυκριτθριακό χαρακτιρα.  

Θ μεκοδολογία παρουςίαςε πολφ ςτακερά χαρακτθριςτικά ςφγκλθςθσ και θ 

γεωμετρία κινθτιρα που επιλζχκθκε ωσ βζλτιςτθ βρίςκεται υπό καταςκευι ςτο εργαςτιριο 

Θλεκτρικϊν Μθχανϊν και Θλεκτρονικϊν Λςχφοσ. 

7.2 Προδιαγραφζσ ςυςτιματοσ 

Οι προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ επιβάλλονται από τθ φφςθ τθσ εφαρμογισ και 

είναι αρκετά απαιτθτικζσ. Οι προδιαγραφζσ αφοροφν τόςο ςτθν επίδοςθ και τθν απόδοςθ 
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του κινθτιρα όςο και ςτθν επιλογι των μαγνθτικϊν υλικϊν. Ραράλλθλα υφίςτανται και 

αυςτθροί χωροταξικοί περιοριςμοί, που αφοροφν ςτθν ενςωμάτωςθ του κινθτιρα ςε ιδθ 

υπάρχον αμάξωμα ςυμβατικοφ αυτοκινιτου [7.1]. Συγκεκριμζνα, ο κινθτιρασ υπό μελζτθ 

κα ενςωματωκεί ςε ζνα μικρό λεωφορείο, το οποίο υφίςταται διαδικαςία πλιρουσ 

εξθλεκτριςμοφ. Ρρόκειται για ζνα ςυμβατικό Ford Transit, όπωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα 

7.1(α). Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 7.1(β) φαίνεται θ κατανομι των δυνάμεων που αςκοφνται 

ςτο όχθμα.  

  
(α) (β) 

χιμα 7.1. (α) υμβατικό Ford Transit ςτο οποίο κα ενςωματωκεί ο κινθτιρασ και (β) Κατανομι 

των δυνάμεων που αςκοφνται ςτο όχθμα ςε δρόμο με κλίςθ. 

 
Οι απαιτοφμενεσ τιμζσ ροπισ για τθ μόνιμθ κατάςταςθ λειτουργίασ και τθν 

υπερφόρτιςθ υπολογίηονται χρθςιμοποιϊντασ του κλαςικοφσ αναλυτικοφσ τφπουσ 

αεροδυναμικισ ανάλυςθσ. Οι κυριότερεσ καταςκευαςτικζσ προδιαγραφζσ του υφιςτάμενου 

ςυμβατικοφ οχιματοσ παρατίκενται παρακάτω ςτον πίνακα 7.1. 

 

Πίνακασ 7.1. Προδιαγραφζσ του υφιςτάμενου ςυμβατικοφ οχιματοσ Ford Transit. 

Χαρακτθριςτικό μζγεκοσ Σιμι 

Τφποσ οχιματοσ Μίνι Βάν μεταφοράσ προςωπικοφ 

Απόβαρο 2200 kG 

Ωφζλιμο φορτίο 
Φορτίο 350 kG + 14 άτομα 75kG  

ζκαςτο =  1400 kG 

Εμβαδόν μετωπικισ επιφάνειασ 
Ενεργό εμβαδόν χωρίσ 

κακρζπτεσ/τροχοφσ = 4,84 m2 

Διαςτάςεισ ελαςτικϊν 195/65/R15 

Ενδεικτικό βάροσ θλεκτρικοφ κινθτθρίου 
ςυςτιματοσ 

500 kG 

 
Θ ςυνολικι δφναμθ πρόωςθσ για το όχθμα υπολογίηεται ωσ εξισ: 

 

 te rr ad hcF F F F    (7.1) 

 

όπου Frr είναι θ αντίςταςθ κφλιςθσ, Fad είναι θ οπιςκζλκουςα δφναμθ από αεροδυναμικζσ 

τριβζσ και Fhc είναι θ δφναμθ τθσ ςυνιςτϊςασ του βάρουσ. Θ αντίςταςθ κφλιςθσ είναι 

πρακτικά ςτακερι και ανεξάρτθτθ τθσ ταχφτθτασ του οχιματοσ και ανάλογθ του βάρουσ 

του και δίνεται ωσ εξισ, για πλιρεσ φορτίο: 
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, 2

0,015 3600 9,81 529rr OL rr

m
F m g kg N

s
        (7.2) 

και για όχθμα μόνο με τον οδθγό: 

 

 , 2
0,015 2200 9,81 323rr NL rr

m
F m g kg N

s
        (7.3) 

Θ αεροδυναμικι αντίςταςθ προκφπτει: 

 

 
2

2 2

3 2
0,5 0,5 1,25 4,84 0,5 771 1166ad d

kg m
F A C v m N

m s
            (7.4) 

 

Ο ςυντελεςτισ οπιςκζλκουςασ δφναμθσ μπορεί να μειωκεί με τον κατάλλθλο 

ςχεδιαςμό του αμαξϊματοσ. Τυπικι τιμι του ςυντελεςτι Cd για ζνα μζςο οικογενειακό 

αυτοκίνθτο είναι  0,3, αλλά μερικά θλεκτρικά οχιματα επιτυγχάνουν τιμζσ ζωσ και 0,19. Θ 

ικανότθτα μείωςθσ του ςυντελεςτι Cd είναι ακόμα μεγαλφτερθ ςτα θλεκτρικά οχιματα 

κακϊσ υπάρχει μεγάλθ ευελιξία ςτθν χωροκζτθςθ των διαφόρων υποςυςτθμάτων και 

απαιτείται λιγότερθ ψφξθ που μεταφράηεται ωσ μειωμζνθ ροι αζρα κάτω από το αμάξωμα 

ςε ςφγκριςθ με τα ςυμβατικά οχιματα. Ωςτόςο ςε οχιματα όπωσ οι μοτοςυκλζτεσ και τα 

λεωφορεία είναι αναπόφευκτθ θ ςθμαντικι αφξθςθ του ςυντελεςτι Cd (τυπικι τιμι είναι 

περίπου 0,7). Για τθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι κεωρικθκε Cd=0,5.  

Θ δφναμθ τθσ ςυνιςτϊςασ του βάρουσ δίνεται ςυναρτιςει τθσ κλίςθσ του επιπζδου 

κφλιςθσ ωσ εξισ: 

  sinhcF m g     (7.5) 

 

όπου ψ είναι θ γωνία που ςχθματίηεται με το οριηόντιο επίπεδο. Το όχθμα κα πρζπει να 

ζχει τθ δυνατότθτα αναρρίχθςθσ, από πλευράσ προδιαγραφϊν ροπισ, ακόμθ και ςε 

ανθφορικό δρόμο κλίςθσ ωσ και 20%. Αυτό μεταφράηεται ωσ εξισ: 

 

   , 3600 9,81 sin arctan 0,2 6925hc OLF N     (7.6) 

 

 Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να γίνει ςαφζσ ότι θ δφναμθ Fhc δεν είναι δυνατόν να 

απαντθκεί ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ και γι αυτό δε κζτει προδιαγραφζσ ιςχφοσ ςτο κινθτιριο 

ςφςτθμα, εφόςον το γινόμενο τθσ δφναμθσ επί τθν ταχφτθτα είναι ςθμαντικά μικρό. 

Εντοφτοισ αποτελεί το βαςικό κριτιριο για τθν εφρεςθ τθσ ελάχιςτθσ απαιτοφμενθσ ροπισ.  

Επιπλζον, ακριβϊσ για τον παραπάνω λόγο, δεν είναι δυνατόν να ςυνυπάρχουν ωσ 

αντιςτάςεισ ςτθν κίνθςθ ταυτόχρονα θ δφναμθ Fhc και θ Fad. Επίςθσ, θ ροπι αδράνειασ του 

κινθτιρα κεωρείται μικρι ςε ςφγκριςθ με τθν αδρανειακι μάηα του οχιματοσ υπό πλιρεσ 

φορτίο και πρακτικά μπορεί να ςυμπεριλθφκεί ςτθ δφναμθ που προκφπτει κατά τθν 

επιτάχυνςθ τθσ μάηασ του λεωφορείου. Ο πίνακασ 7.2 περιγράφει πλιρωσ τισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ που κα κακορίςουν τθ φάςθ προκαταρκτικισ ςχεδίαςθσ που 

ακολουκεί. Θ ςυνολικι δφναμθ πρόωςθσ για πολφ ανθφορικό δρόμο 20% προκφπτει από το 

άκροιςμα τθσ αντίςταςθσ κφλιςθσ και τθσ ςυνιςτϊςασ του βάρουσ: 
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 , , , 6925 529 7454te OL rr OL hc OLF F F N      (7.7) 

 

Θ ακτίνα του τροχοφ του οχιματοσ μαηί με το ελαςτικό είναι 317 mm. Γνωρίηοντασ 

ότι θ δφναμθ πρόωςθσ κα πρζπει να αςκθκεί ςτθν άκρθ του ελαςτικοφ μποροφμε να 

εξάγουμε τθν επικυμθτι ροπι ςτον τροχό: 

 

 , , 7454 0,317 2363wh OL te OL wheelT F r N m Nm      (7.8) 

 

Αυτι θ ροπι είναι θ μζγιςτθ που κα απαιτθκεί, κεωρθτικά, από τον κινθτιρα κατά 

τθν φάςθ τθσ υπερφόρτιςθσ. Το κινθτιριο ςφςτθμα κα πρζπει να είναι ςε κζςθ ςτθ μόνιμθ 

κατάςταςθ να αναπτφξει ροπι τζτοια ϊςτε το όχθμα ςε πλιρεσ φορτίο (βάροσ) να μπορεί 

να κινθκεί ςε ανθφορικό δρόμο κλίςθσ 7%. Αυτό δε ςθμαίνει πωσ το όχθμα ςε ροπι 

μόνιμθσ κατάςταςθσ κα μπορεί να αναπτφξει πλιρθ ταχφτθτα, διότι ο περιοριςμόσ ιςχφοσ 

κα επζλκει ελαφρϊσ νωρίτερα. Θ δφναμθ ςυνιςτϊςασ βάρουσ ςτθ μόνιμθ κατάςταςθ για 

κλίςθ 7% ςυνεπϊσ κα είναι: 

 

   , 3600 9,81 sin arctan 0,07 2466hc SSF N     (7.9) 

 

 Θ ςυνολικι δφναμθ πρόωςθσ για δρόμο κλίςθσ 7% προκφπτει από το άκροιςμα τθσ 

αντίςταςθσ κφλιςθσ, τθσ αεροδυναμικισ αντίςταςθσ και τθσ ςυνιςτϊςασ του βάρουσ: 

 

 , , , 2466 529 1166 4161te SS rr OL hc SS adF F F F N        (7.10) 

 

άρα, ςτθν μόνιμθ κατάςταςθ θ απαίτθςθ ροπισ ςτον τροχό κα είναι: 

 

 , , 4161 0,317 1319wh SS te SS wheelT F r N m Nm      (7.11) 

 

 Θ μεγίςτθ ταχφτθτα τροχοφ για ταχφτθτα οχιματοσ 100χμ/ω, βάςει τθσ ακτίνασ 

τροχοφ κα είναι: 

 max

100
87

3,6 0,317
r

s
  


 (7.12) 

Και 

 

 max

60
87 831

2
rn

s
   


 (7.13) 

 

 Θ ταχφτθτα περιςτροφισ του τροχοφ οδθγεί ςε ταχφτθτα κινθτιρα περίπου 8500 

ΣΑΛ για ςχζςθ μετάδοςθσ 10,5:1 (2θ ταχφτθτα, κοντό κιβϊτιο). Σφμφωνα με τουσ 

παραπάνω υπολογιςμοφσ προκφπτει ο πίνακασ προδιαγραφϊν κίνθςθσ που κα κακορίςει 

τθν περιοχι ςτακερισ ροπισ/ςτακερισ ιςχφοσ των επόμενων φάςεων ςχεδιαςμοφ: 
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Πίνακασ 7.2. Προδιαγραφζσ κίνθςθσ του οχιματοσ. 

υνκικθ λειτουργίασ 
Ροπι ςτουσ 

τροχοφσ 
Ροπι 

κινθτιρα 
Εφροσ 

ταχφτθτασ 
Χρονικό 

διάςτθμα 

Ρεριοχι προςωρινισ 
υπερφόρτιςθσ 

2636 Nm 251Nm 0-40 χμ/ω 30 sec 

Μζγιςτθ ροπι ςε μόνιμθ 
κατάςταςθ 

1319 Nm 125 Nm 0-90 χμ/ω ∞ 

Μζγιςτθ ταχφτθτα 
περιςτροφισ 

1149 Nm 109 Nm 0-100 χμ/ω ∞ 

 

 Με βάςθ τθν παραπάνω ανάλυςθ προκφπτουν οι κυριότερεσ λειτουργικζσ 

προδιαγραφζσ του κινθτιρα, οι οποίεσ παρατίκενται παρακάτω ςτον πίνακα 7.3. 

 

Πίνακασ 7.3. Λειτουργικζσ προδιαγραφζσ του κινθτιρα. 

Λειτουργικό χαρακτθριςτικό Σιμι 

Ονομαςτικι ιςχφσ 100 kW 

Ονομαςτικι ροπι 125 Nm 

Μζγιςτθ ροπι 251 Nm 

Ονομαςτικι ταχφτθτα (άνευ εξαςκζνιςθσ) 4500 ΣΑΛ 

Μζγιςτθ ταχφτθτα περιςτροφισ 8500  ΣΑΛ 

Ονομαςτικι φαςικι ενεργόσ τάςθ (4500 ΣΑΛ) 150 V 

Βακμόσ απόδοςθσ ςτθν ονομαςτικι λειτουργία > 90% 

Τοπολογία εςωτερικοφ δρομζα 

Μζγιςτεσ διαςτάςεισ (διάμετροσ x αξονικό μικοσ) 200 mm x 150 mm 

 
Για τθν ικανοποίθςθ των λειτουργικϊν προδιαγραφϊν κρίνεται απαραίτθτθ θ 

επιλογι για τθν καταςκευι του κινθτιρα υλικϊν υψθλισ απόδοςθσ και χαμθλϊν απωλειϊν 

[7.2]. Οι μαγνιτεσ κράματοσ Νεοδυμίου - Σιδιρου - Βορίου (NdFeB) επιλζγονται ωσ υλικό, 

γιατί ζχουν τθ μεγαλφτερθ πυκνότθτα ενζργειασ από τισ υπόλοιπεσ εναλλακτικζσ του 

εμπορίου. Ραρακάτω, ςτουσ πίνακεσ 7.4 - 7.6 καταγράφονται τα υλικά που επιλζχκθκαν για 

τθν καταςκευι του κινθτιρα και τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ ςιδθρομαγνθτικισ λαμαρίνασ 

και του μόνιμου μαγνιτθ Νεοδυμίου-Σιδιρου-Βορίου. Στο ςχιμα 7.2 φαίνεται θ 

χαρακτθριςτικι μαγνιτιςθσ του ςιδθρομαγνθτικοφ υλικοφ και ςτο ςχιμα 7.3 οι 

χαρακτθριςτικζσ του μόνιμου μαγνιτθ για διάφορεσ κερμακραςίεσ. 

 

Πίνακασ 7.4. Κυριότερεσ προδιαγραφζσ υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν  

για τθν καταςκευι του κινθτιρα 

Καταςκευαςτικό κομμάτι κινθτιρα Σεχνολογία υλικοφ 

Μόνιμοι μαγνιτεσ NdFeB 

Μαγνθτικι λαμαρίνα ςτάτθ M235-35A 

Μαγνθτικι λαμαρίνα δρομζα M235-35A 

Τυλίγματα ςτάτθ Enameled round copper wires 

Motor housing Aluminum 
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Πίνακασ 7.5. Κφρια λειτουργικά 
χαρακτθριςτικά τθσ ςιδθρομαγνθτικισ 

λαμαρίνασ M 235-35 A 
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Type: M 235-35 A 

Thickness 0.35 mm 

Density 
7.60 

kg/dm3 

Max. Core Losses 

@ 1T, 50Hz 
1.30 W/kg 

Max. Core Losses 

@ 1.5T, 50Hz 
3.30 W/kg 

 

χιμα 7.2. Χαρακτθριςτικι μαγνιτιςθσ του 

ςιδθρομαγνθτικοφ υλικοφ 

 

Πίνακασ 7.6. Κφρια λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά του μόνιμου μαγνιτθ 

τφπου NdFeB Ν45 

 

Type: NdFeB Ν45 

Coercive force 
929300 

A/m 

Relative 
permeability 

1.045 

Electrical 
conductivity 

0.694 
MS/m 

 

χιμα 7.3. Χαρακτθριςτικι απομαγνιτιςθσ του  

μόνιμου μαγνιτθ NdFeB 

7.3 Προκαταρκτικι ςχεδίαςθ 

 Λαμβάνοντασ τθ μζςθ μαγνθτικι φόρτιςθ ςτο διάκενο ίςθ με 0,7 Τ, όπωσ είκιςται 

ςε εφαρμογζσ που απαιτοφν αφενόσ χαμθλζσ απϊλειεσ ςιδιρου και αφετζρου βζλτιςτθ 

αξιοποίθςθ αυτοφ, και κεωρϊντασ γωνία 45ο μεταξφ των ςυνιςτωςϊν του πεδίου 

προκφπτει: 

 
2

0,7 0,42
2

n tB B T     (7.14) 

 

Άρα θ εφαπτομενικι πίεςθ προκφπτει ωσ εξισ: 
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P
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  (7.15) 

 

Άρα προκφπτει: 

 2 324,2gD L cm   (7.16) 

 

 Θ τελικι διαςταςιολόγθςθ του διακζνου προκφπτει ζπειτα από τθν διενζργεια 

πεδιακισ ανάλυςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ περιοριςμοφσ που κζτει θ καταςκευι του 
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κινθτιρα. Για να διατθρθκεί θ πυκνότθτα του ρεφματοσ ςτισ αφλακεσ ςε χαμθλζσ τιμζσ και 

για να υπάρχει χαμθλι πυκνότθτα μαγνθτικισ ροισ ςτα δόντια του ςτάτθ, απαιτείται 

περιςςότεροσ χϊροσ για τα τυλίγματα και για τα δόντια του ςτάτθ [7.3], [7.5]. Κατά 

ςυνζπεια, επιλζγεται θ διάμετροσ και το αξονικό μικοσ διακζνου να είναι μεγαλφτερα από 

αυτά που υπολογίςτθκαν παραπάνω. Κατόπιν δοκιμϊν επιλζγονται οι τιμζσ: L=150 mm και 

Dg=200 mm. Ο λόγοσ πόλων/ θλεκτρικισ ςυχνότθτασ προκφπτει ωσ εξισ: 
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   (7.17) 

 Επιλζγεται θ λειτουργία του κινθτιρα να παραμείνει ςε ςυχνότθτα χαμθλότερθ  

των 400 Hz με παράλλθλθ χριςθ λαμαρίνασ χαμθλϊν ειδικϊν απωλειϊν. Το κάτω όριο 

ςυχνότθτασ τίκεται για λόγουσ αξιοποίθςθσ υλικοφ ςτα 20 Hz περίπου. Επίςθσ, με δεδομζνο 

τον τρόπο καταςκευισ του κινθτιρα και τισ προβλεπόμενεσ διαςτάςεισ, ο αρικμόσ των 

πόλων δεν μπορεί να είναι αρκετά μεγάλοσ.  Ζνα αποδεκτό ηεφγοσ τιμϊν (P,f) είναι 

επομζνωσ, 4 πόλοι και ςυχνότθτα 275 Hz. 

Θ μζςθ ροι ανά πόλο, κεωρϊντασ 16 πόλουσ και τισ αρχικά επιλεχκείςεσ τιμζσ 

βαςικϊν διαςτάςεων, υπολογίηεται ωσ εξισ: 
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     (7.18) 

 

 Θ rms τιμι τθσ φαςικισ τάςθσ, που είναι ικανόσ να αναπτφξει ο μετατροπζασ, 

δεδομζνου ςυντελεςτι διαμόρφωςθσ και επιπζδου τάςθσ DC που παρζχει θ μπαταρία είναι 

150 V. Το επίπεδο τάςθσ κα πρζπει οριακά να υπερβαίνει τθν αντι-ΘΕΔ ςτισ 4500 ΣΑΛ από 

το ςθμείο όπου ο κινθτιρασ κα οδθγείται με ςτρατθγικι εξαςκζνιςθσ πεδίου. Άρα ο 

αρικμόσ ελιγμάτων των πθνίων κάκε φάςθσ προκφπτει: 
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  (7.19) 

 

και θ ενεργόσ τιμι του ρεφματοσ προκφπτει, υπό τθν προχπόκεςθ πωσ ο κινθτιρασ 

λειτουργεί με ςυντελεςτι ιςχφοσ μονάδα: 
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Θ ειδικι θλεκτρικι φόρτιςθ προκφπτει: 
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   (7.21) 

 

Κεωρϊντασ γραμμικι καμπφλθ απομαγνιτιςθσ, αυτι περιγράφεται από τθν παρακάτω 

εξίςωςθ: 
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929,3 726 929,3
1,28

H B B B     (7.22) 

όπου θ ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου Θ υπολογίηεται ςε kA/m. 

 Με χριςθ τθσ παραπάνω εξίςωςθσ ςυςχετιςμοφ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ και 

πυκνότθτασ μαγνθτικισ ροισ, ςυμπεραίνεται ότι ςτθν ονομαςτικι φόρτιςθ θ πυκνότθτα 

μαγνθτικισ ροισ ςτθν επιφάνεια του μαγνιτθ μειϊνεται κατά:  

 

 0,012
726

ac
B    (7.23) 

 Ππωσ προκφπτει, ο μαγνιτθσ κα χρθςιμοποιείται κοντά ςτο ςθμείο μζγιςτθσ 

ενζργειασ ανεξαρτιτωσ κατάςταςθσ λειτουργίασ [7.4], με περικϊριο μικρισ αφξθςθσ τθσ 

ενζργειάσ του ακόμα και ςε περίπτωςθ υπερφόρτιςθσ. 

7.4 Μεκοδολογία βελτιςτοποίθςθσ 

Ο αλγόρικμοσ βελτιςτοποίθςθσ τροφοδοτεί ζνα παραμετρικό μοντζλο ςχεδίαςθσ 

και ανάλυςθσ με χριςθ τθσ μεκόδου πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Για αυτό το ςκοπό όλα τα 

μοντζλα πεπεραςμζνων ςτοιχείων ζχουν υλοποιθκεί ςε μορφι κϊδικα Matlab, ο οποίοσ 

καλεί εξωτερικά το Lua Console 4.0 του λογιςμικοφ πεπεραςμζνων ςτοιχείων femm [7.6]. Θ 

εκάςτοτε γεωμετρία που προκφπτει από το ςφνολο των μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ που 

κακορίηει ο αλγόρικμοσ βελτιςτοποίθςθσ, αποτελεί ζνα μζλοσ του πλθκυςμοφ και 

αναλφεται ςε κάκε επανάλθψθ, με ςκοπό να αποτιμθκοφν οι ςυναρτιςεισ ςτόχου. Το 

διάγραμμα ροισ του αλγορίκμου παρατίκεται παρακάτω, ςτο ςχιμα 7.4.  

 

χιμα 7.4.  Διάγραμμα ροισ του αλγορίκμου τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ. 

 Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία βελτιςτοποίθςθσ υλοποιεί μια μονοκριτθριακι 

εκδοχι τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο των βαρϊν, ϊςτε να παράγει 
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ζνα βζλτιςτο διάνυςμα παραμζτρων ςχεδίαςθσ [7.7]. Για τον υπολογιςμό των επιμζρουσ 

κριτθρίων θ ρουτίνα βελτιςτοποίθςθσ καλεί ςε κάκε γενιά πλθκυςμοφ και για κάκε μζλοσ-

γεωμετρία κινθτιρα ζνα πρόγραμμα διςδιάςτατων πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Αφοφ 

ςχεδιαςτεί θ εκάςτοτε γεωμετρία, γίνεται θ πλεγματοποίθςθ τθσ και ζπειτα θ ανάλυςθ τθσ. 

Το μοντζλο πεπεραςμζνων ςτοιχείων επιτρζπει τον ακριβι υπολογιςμό όλων των δεικτϊν 

απόδοςθσ, επίδοςθσ αλλά και ποιότθτασ ιςχφοσ τθσ κάκε γεωμετρίασ. Το δομικό διάγραμμα 

τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ φαίνεται παρακάτω, ςτο ςχιμα 7.5. 

 

χιμα 7.5. Δομικό διάγραμμα τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ βελτιςτοποίθςθσ. 

 

 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα 7.6 δίνεται θ παραμετροποίθςθ τθσ γεωμετρίασ και 

τονίηονται οι επιμζρουσ μεταβλθτζσ ςχεδίαςθσ. Στον πίνακα 7.7 δίνεται θ αναλυτικι 

περιγραφι των προαναφερκζντων παραμζτρων. 

 

χιμα 7.6. Παραμετροποιθμζνθ γεωμετρία μθχανισ με εςωτερικοφσ θμιτονοειδείσ μαγνιτεσ. 
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Πίνακασ 7.7. Παράμετροι ςχεδίαςθσ τθσ γεωμετρίασ του κινθτιρα 

υμβολιςμόσ Περιγραφι Παραμζτρου ςχεδίαςθσ 

soR  Εξωτερικι ακτίνα ςτάτθ 

magR  Εξωτερικι ακτίνα μαγνιτθ 

roR  Εξωτερικι ακτίνα ςϊματοσ δρομζα 

riR  Εςωτερικι ακτίνα ςϊματοσ δρομζα 

magH  Ράχοσ μαγνιτθ 

sideH
 

Ράχοσ ακτινικοφ τμιματοσ μαγνιτθ 

mag  Εφροσ γωνίασ μαγνιτθ 

gl  Μικοσ διακζνου αζρα 

biW  Ράχοσ ενεργοφ ςϊματοσ ςτάτθ 

tW  Ράχοσ δοντιοφ ςτάτθ 

ironW
 Ράχοσ γζφυρασ ςιδιρου 

tL  Μικοσ δοντιοφ ςτάτθ 

tph  Ράχοσ πζδιλου δοντιοφ ςτάτθ 

sob  Εφροσ ανοίγματοσ αφλακασ ςτάτθ 

tip  Γωνιακό εφροσ πζδιλου δοντιοφ ςτάτθ 

t  Οριηόντια απόςταςθ κυρίωσ ςϊματοσ και πζδιλου δοντιοφ ςτάτθ 

t  Κάκετθ απόςταςθ κυρίωσ ςϊματοσ και πζδιλου δοντιοφ ςτάτθ 

filr  Γωνία του fillet ςτισ άνω γωνίεσ τθσ αφλακασ 

 

Ο λόγοσ του πλάτουσ του βιματοσ του μόνιμου μαγνιτθ προσ το πλάτοσ του 

πολικοφ βιματοσ kκmag, ο λόγοσ του φψουσ του θμιτονοειδοφσ τμιματοσ του μαγνιτθ προσ 

το φψοσ του ακτινικοφ τμιματοσ του kmag,sin και το πλάτοσ τθσ γζφυρασ ςιδιρου μεταξφ των 

μαγνθτϊν και του διακζνου του wiron,mag επιλζχκθκαν ωσ οι τρεισ βαςικζσ μεταβλθτζσ 

βελτιςτοποίθςθσ, κακϊσ παίηουν βαςικό ρόλο τόςο ςτθν απόδοςθ όςο και ςτθν επίδοςθ 

του κινθτιρα. 

Το προφίλ τθσ βελτιςτοποίθςθσ είναι, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, ςφνκετο και θ 

ςυνολικι ςυνάρτθςθ κόςτουσ ζχει τθν παρακάτω μορφι: 
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 (7.24) 

 

Θ ςυνάρτθςθ αυτι ςτοχεφει ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ παραγωγισ 

ροπισ, ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των απωλειϊν χαλκοφ και ςιδιρου, ςτθν ελαχιςτοποίθςθ του 

αρμονικοφ περιεχομζνου τθσ αναπτυςςόμενθσ τάςθσ του κινθτιρα και ςτθν 

ελαχιςτοποίθςθ τθσ κυμάτωςθσ τθσ παραγόμενθσ ροπισ [7.9].   

 Ραρακάτω ςτο ςχιμα 7.7 παρουςιάηεται το διάγραμμα ροισ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 

των περιοριςμϊν και του υπολογιςμοφ των ςυναρτιςεων ςτόχου. 
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χιμα 7.7. Διάγραμμα ροισ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου των περιοριςμϊν και του υπολογιςμοφ των 

ςυναρτιςεων ςτόχου. 

7.5 Αποτελζςματα αρχικισ βελτιςτοποίθςθσ 

 Ραρακάτω, ςτο ςχιμα  7.8 φαίνεται θ εξζλιξθ τθσ κατανομισ των μελϊν του 

τρζχοντοσ πλθκυςμοφ του αλγορίκμου βελτιςτοποίθςθσ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο των 

μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ για διαφορετικοφσ αρικμοφσ επαναλιψεων του αλγορίκμου [7.10]. 

Θ εξζλιξθ αυτι δείχνει ξεκάκαρα τθ ςφγκλιςθ ςε ζνα ολικό βζλτιςτο. 
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χιμα 7.8. Εξζλιξθ τθσ κατανομισ των μελϊν του τρζχοντοσ πλθκυςμοφ του αλγορίκμου 

βελτιςτοποίθςθσ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο των μεταβλθτϊν ςχεδίαςθσ. 
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 Ραρακάτω, ςτα ςχιματα 7.9 και 7.10 φαίνεται θ κατανομι του μαγνθτικοφ πεδίου 

ςτον κινθτιρα για δφο διαφορετικζσ λειτουργικζσ καταςτάςεισ για τθ γεωμετρία που 

προζκυψε ωσ βζλτιςτθ από τθν αρχικι βελτιςτοποίθςθ. Οι δφο καταςτάςεισ που 

εξετάηονται είναι τυπικζσ λειτουργικζσ καταςτάςεισ που ςχετίηονται με τθ λειτουργία ενόσ 

θλεκτρικοφ οχιματοσ [7.11], και είναι ςυγκεκριμζνα οι λειτουργίεσ εξαςκζνθςθσ πεδίου και 

ενίςχυςθσ ροπισ. 

  

 

(α) (β)  

χιμα 7.9. Κατανομι μαγνθτικοφ πεδίου για λειτουργία ενίςχυςθσ ροπισ για   

(α) ονομαςτικό φορτίο (β) υπερφόρτιςθ. 

  

 

(α) (β)  

χιμα 7.10. Κατανομι μαγνθτικοφ πεδίου για λειτουργία εξαςκζνθςθσ πεδίου για  

 (α) ονομαςτικό φορτίο και (β) υπερφόρτιςθ. 

7.6 Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ 

Στα πλαίςια τθσ αναηιτθςθσ του ολικοφ βζλτιςτου του προβλιματοσ 

πραγματοποιικθκε ανάλυςθ ευαιςκθςίασ κεωρϊντασ ωσ αρχικι γεωμετρία αυτι που 

προζκυψε ωσ βζλτιςτθ από τον αλγόρικμο τθσ διαφορικισ εξζλιξθσ. Αυτό κρίκθκε αναγκαίο 

κακϊσ τα βάρθ ςτάκμιςθσ των επιμζρουσ ςυναρτιςεων κόςτουσ αφενόσ προζκυψαν με 



232 

 

βάςθ εμπειρικζσ παρατθριςεισ και αφετζρου διατθρικθκαν ςτακερά κατά τθ διάρκεια τθσ 

βελτιςτοποίθςθσ [7.11]. Ουςιαςτικά λοιπόν, θ βζλτιςτθ λφςθ προζκυψε από 

μονοκριτθριακι βελτιςτοποίθςθ, κεωρϊντασ επιμζρουσ κόςτθ, οπότε θ αδυναμία 

εντοπιςμοφ μιασ εξίςου βζλτιςτθσ λφςθσ είναι πικανι. Για τισ ανάγκεσ τθσ ανάλυςθσ αυτισ 

μεταβλικθκαν με πεπεραςμζνα βιματα ο λόγοσ του φψουσ του θμιτονοειδοφσ τμιματοσ 

του μαγνιτθ προσ το φψοσ του ακτινικοφ τμιματοσ του  και το πλάτοσ τθσ γζφυρασ ςιδιρου 

μεταξφ των μαγνθτϊν και του διακζνου του. Θ ανάλυςθ πραγματοποιικθκε και για τισ δφο 

υπό μελζτθ λειτουργίεσ του κινθτιρα: ονομαςτικό φορτίο και υπερφόρτιςθ. 

7.6.1 Αποτελζςματα για ονομαςτικό φορτίο: 

Στα ςχιματα 7.11 ωσ 7.13 απεικονίηονται τα κυριότερα αποτελζςματα τθσ 

ανάλυςθσ για τθ λειτουργία υπό ονομαςτικό φορτίο. Θ απεικόνιςθ γίνεται υπό τθ μορφι 

τριςδιάςτατων καμπυλϊν για καλφτερθ εποπτεία.  
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χιμα 7.11. (α) Μζςθ ροπι και (β) ανά μονάδα κυμάτωςθ ροπισ του κινθτιρα ςυναρτιςει 

του λόγου του φψουσ του θμιτονοειδοφσ τμιματοσ του μαγνιτθ προσ το φψοσ του ακτινικοφ 

τμιματοσ του και του πλάτουσ τθσ γζφυρασ ςιδιρου μεταξφ των μαγνθτϊν και του διακζνου 

του. 
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χιμα 7.12. (α) Πλάτοσ τθσ 3
θσ

 και (β) τθσ 5
θσ

 αρμονικισ τθσ ΗΕΔ του κινθτιρα ςυναρτιςει του 

λόγου του φψουσ του θμιτονοειδοφσ τμιματοσ του μαγνιτθ προσ το φψοσ του ακτινικοφ 

τμιματοσ του και του πλάτουσ τθσ γζφυρασ ςιδιρου μεταξφ των μαγνθτϊν και του διακζνου. 
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χιμα 7.13. (α) Πλάτοσ κεμελιϊδουσ και (β) πλάτοσ τθσ 9
θσ

 αρμονικισ τθσ ΗΕΔ του κινθτιρα 

ςυναρτιςει του λόγου του φψουσ του θμιτονοειδοφσ τμιματοσ του μαγνιτθ προσ το φψοσ του 

ακτινικοφ τμιματοσ του και του πλάτουσ τθσ γζφυρασ ςιδιρου μεταξφ των μαγνθτϊν και του 

διακζνου του. 

7.6.2 Αποτελζςματα για λειτουργία υπερφόρτιςθσ  

Στα ςχιματα 7.14 ωσ 7.16 απεικονίηονται τα κυριότερα αποτελζςματα τθσ 

ανάλυςθσ για τθ λειτουργία υπερφόρτιςθσ. Θ απεικόνιςθ γίνεται υπό τθ μορφι 

τριςδιάςτατων καμπυλϊν για καλφτερθ εποπτεία. 
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χιμα 7.14. (α) Μζςθ ροπι και (β) ανά μονάδα κυμάτωςθ ροπισ του κινθτιρα ςυναρτιςει 

του λόγου του φψουσ του θμιτονοειδοφσ τμιματοσ του μαγνιτθ προσ το φψοσ του ακτινικοφ 

τμιματοσ του και του πλάτουσ τθσ γζφυρασ ςιδιρου μεταξφ των μαγνθτϊν και του διακζνου 

του.  
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χιμα 7.15.  (α) Πλάτοσ τθσ 3
θσ

 και (β) τθσ 5
θσ

 αρμονικισ τθσ ΗΕΔ του κινθτιρα ςυναρτιςει του 

λόγου του φψουσ του θμιτονοειδοφσ τμιματοσ του μαγνιτθ προσ το φψοσ του ακτινικοφ 

τμιματοσ του και του πλάτουσ τθσ γζφυρασ ςιδιρου μεταξφ των μαγνθτϊν και του διακζνου 

του. 
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χιμα 7.16. (α) Πλάτοσ κεμελιϊδουσ και (β) πλάτοσ τθσ 9
θσ

 αρμονικισ τθσ ΗΕΔ του κινθτιρα 

ςυναρτιςει του λόγου του φψουσ του θμιτονοειδοφσ τμιματοσ του μαγνιτθ προσ το φψοσ του 

ακτινικοφ τμιματοσ του και του πλάτουσ τθσ γζφυρασ ςιδιρου μεταξφ των μαγνθτϊν και του 

διακζνου του. 

7.6.3 Ανάλυςθ - Χαρακτθριςτικά βζλτιςτθσ γεωμετρίασ  

 
Από τθν ανάλυςθ ευαιςκθςίασ προζκυψαν τα τελικά γεωμετρικά χαρακτθριςτικά 

τθσ τελικισ – βζλτιςτθσ γεωμετρίασ. Συγκεκριμζνα, ο λόγοσ του φψουσ του θμιτονοειδοφσ 

τμιματοσ του μαγνιτθ προσ το φψοσ του ακτινικοφ τμιματοσ του προζκυψε ίςοσ με 0.554 

και το πλάτοσ τθσ γζφυρασ ςιδιρου μεταξφ των μαγνθτϊν και του διακζνου του ίςο με 1.61 

mm. Στο ςχιμα 7.17(α) φαίνεται θ ακριβισ γεωμετρία τθσ τελικισ ςχεδίαςθσ του κινθτιρα, 

ενϊ ςτο ςχιμα 7.17(β) παρουςιάηεται θ κατανομι τθσ πυκνότθτασ μαγνθτικοφ πεδίου για 

τθ βζλτιςτθ αυτι γεωμετρία, υπό ονομαςτικό φορτίο. 
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(α) (β) 

χιμα 7.17. (α)Βζλτιςτθ γεωμετρία όπωσ προζκυψε από τθ βελτιςτοποίθςθ και μετά τθν ανάλυςθ 

ευαιςκθςίασ και (β) κατανομι τθσ πυκνότθτασ μαγνθτικοφ πεδίου. 

 
 Ραρακάτω, ςτα ςχιματα 7.18 και 7.19 παρουςιάηονται οι κυματομορφζσ των 

κυριότερων χαρακτθριςτικϊν μεγεκϊν του κινθτιρα. 
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χιμα 7.18. Κυματομορφι τθσ (α) θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ για τθ βζλτιςτθ γεωμετρία κινθτιρα 

και (β) λεπτομζρεια τθσ κυματομορφισ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ροπισ για τθ βζλτιςτθ γεωμετρία 

κινθτιρα. 
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χιμα 7.19. (α) Κυματομορφι τθσ ΗΕΔ και (β) ανάλυςθ Fourier τθσ ΗΕΔ για τθ βζλτιςτθ γεωμετρία 

κινθτιρα. 

  

 Ραρακάτω, ςτα ςχιματα 7.20 και 7.21 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ 

εφαρμογισ του αναλυτικοφ μοντζλου τθσ παραγράφου 3.6.2. Συγκεκριμζνα, ςτο ςχιμα 

7.20 παρουςιάηεται θ κυματομορφι του ιςοδφναμου ρευματικοφ ςτρϊματοσ από το οποίο 

κακορίηεται θ ΜΕΔ τυμπάνου και θ ανάλυςθ Fourier αυτοφ για τθ βζλτιςτθ γεωμετρία 

κινθτιρα. Στο ςχιμα 7.21 φαίνονται οι ςυνιςτϊςεσ του μαγνθτικοφ πεδίου του κινθτιρα 

λόγω τθσ αντίδραςθσ τυμπάνου. Στο ςχιμα 7.22 απεικονίηονται οι προκφπτουςεσ απϊλειεσ 

δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ για δφο 

διαφορετικζσ φορτίςεισ του κινθτιρα. Για των υπολογιςμό των απωλειϊν κεωρικθκαν 

ιςοπαχείσ μαγνιτεσ ίδιου όγκου με του θμιτονοειδισ για να μπορεί να λυκεί το αναλυτικό 

μοντζλο με τθ μζκοδο χωριςμοφ των μεταβλθτϊν.  
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χιμα 7.20. (α) Κυματομορφι του ιςοδφναμου ρευματικοφ ςτρϊματοσ από το οποίο κακορίηεται 

θ ΜΕΔ τυμπάνου και (β) ανάλυςθ Fourier αυτοφ για τθ βζλτιςτθ γεωμετρία κινθτιρα. 
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χιμα 7.21. υνιςτϊςεσ του μαγνθτικοφ πεδίου λόγω αντίδραςθσ τυμπάνου του κινθτιρα όπωσ 

προκφπτουν με χριςθ του αναλυτικοφ μοντζλου. 
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χιμα 7.22. Προςομοιωμζνεσ απϊλειεσ δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ ςυναρτιςει τθσ 

ςυχνότθτασ για δφο διαφορετικζσ φορτίςεισ του κινθτιρα. 

 

 Με βάςθ τα παραπάνω αποτελζςματα, ςυμπεραίνουμε ότι ο κινθτιρασ 

παρουςιάηει εξαιρετικι λειτουργικι ςυμπεριφορά, τόςο όςον αφορά ςτθ επίδοςθ, όςο και 

ςτθν ποιότθτα κυματομορφϊν, και άρα ςτθν ποιότθτα ιςχφοσ. Τα τελικά χαρακτθριςτικά 

του κινθτιρα, με τθ γεωμετρία που προζκυψε τελικά από τθ διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ, 

παρατίκενται παρακάτω, ςτον πίνακα 7.8. 
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Πίνακασ 7.8. Σελικά χαρακτθριςτικά επιλεχκείςασ γεωμετρίασ κινθτιρα. 

Χαρακτθριςτικό Ποςότθτα 

Ονομαςτικι ιςχφσ 100 kW 

Ονομαςτικι ροπι 125 Nm 

Μζγιςτθ ροπι 251 Nm 

Ονομαςτικι ταχφτθτα (άνευ εξαςκζνιςθσ) 4500 ΣΑΛ 

Μζγιςτθ ταχφτθτα περιςτροφισ 8500  ΣΑΛ 

Ονομαςτικι φαςικι ενεργόσ τάςθ (4500 ΣΑΛ) 150 V 

Βακμόσ απόδοςθσ ςτθν ονομαςτικι λειτουργία > 90% 

Τοπολογία εςωτερικοφ δρομζα 

Βάροσ κινθτιρα (μαγνθτικό κφκλωμα +χαλκόσ) 38 kG 

Βάροσ κινθτιρα με κζλυφοσ και άξονα (τελικι μορφι) 56 kG 

Μζγιςτεσ διαςτάςεισ (διάμετροσ x αξονικό μικοσ) 200 mm x 150 mm 

Διάμετροσ δρομζα 100,5 mm 

Αρικμόσ ελιγμάτων 12 

Ράχοσ αγωγϊν ςτάτθ 25 mm2 

Συντελεςτισ πλθρότθτασ αφλακοσ 70% 

Ωμικι αντίςταςθ ανά φάςθ ~ 8 mΩ 

7.7 Καταςκευι δοκιμίου  

 Θ καταςκευι τθσ βζλτιςτθσ γεωμετρίασ του κινθτιρα βρίςκεται ακόμα ςε μθ τελικό 

ςτάδιο. Τα πρϊτα καταςκευαςμζνα τμιματα φαίνονται παρακάτω, ςτο ςχιμα 7.23. 

 

  
(α) (β) 

 
 

(γ) (δ) 

χιμα 7.23. Καταςκευαςμζνα τμιματα τθσ βζλτιςτθσ γεωμετρίασ κινθτιρα: (α), (β) ςτάτθσ, (γ) 

τφλιγμα και (δ) ςιδθρομαγνθτικζσ λαμαρίνεσ δρομζα. 
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Κεφάλαιο 8.  Σφνοψθ και ςυμπεράςματα 

 

8.1 Κυριότερα ςυμπεράςματα 

 Σε αυτό το κεφάλαιο ςυγκεντρϊνονται τα κυριότερα ςυμπεράςματα τθσ εργαςίασ, 

αναλφονται οι επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ τθσ διεξαχκείςασ ζρευνασ και ςχολιάηονται τα 

αποτελζςματα που προζκυψαν. Επιπλζον, επιςθμαίνονται τα ςθμεία προαγωγισ τθσ 

επιςτιμθσ, που αφοροφν τθν ανάπτυξθ υπολογιςτικϊν εργαλείων για τθν ανάλυςθ των 

εμπλεκομζνων φαινομζνων, τθ διαμόρφωςθ κατάλλθλων αλγορικμικϊν ςχθμάτων 

ςχεδίαςθσ κινθτιρων μόνιμων μαγνθτϊν κακϊσ και τθν εφαρμογι τουσ ςε τρεισ 

περιπτϊςεισ θλεκτρικισ κίνθςθσ. Τζλοσ αναφζρονται οριςμζνα ςθμεία που αναδείχκθκε 

κατά τθν εκπόνθςθ τθσ διατριβισ ότι είναι ςκόπιμο να διερευνθκοφν περαιτζρω. 

 Στθν παροφςα διατριβι επιχειρείται θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων μεκοδολογιϊν 

για τθν επίλυςθ προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ γεωμετρίασ ςφγχρονων κινθτιρων μόνιμων 

μαγνθτϊν ςε πολυκριτθριακό επίπεδο με ταυτόχρονθ ενςωμάτωςθ τεχνικϊν ακριβοφσ 

εκτίμθςθσ των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ. Ππωσ ζχει ιδθ 

διατυπωκεί, θ ζρευνα διαρκρϊνεται ςε δφο φάςεισ, μία πρϊτθ ανάπτυξθσ τθσ 

μεκοδολογίασ και μία δεφτερθ εφαρμογισ τθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ.  

 Κατά τθν πρϊτθ φάςθ ανάπτυξθσ τθσ μεκοδολογίασ, μετά από βιβλιογραφικι 

διερεφνθςθ, προτάκθκε μία μακθματικι κατάςτρωςθ ςχεδίαςθσ θλεκτρικϊν κινθτιρων 

μόνιμων μαγνθτϊν, βαςιςμζνθ ςε μεκόδουσ πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ και τεχνικζσ 

ακριβοφσ υπολογιςμοφ των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ. Στα 

πλαίςια τθσ φάςθσ αυτισ διερευνϊνται και αξιολογοφνται οι υφιςτάμενεσ μεκοδολογίεσ 

βελτιςτοποίθςθσ και προτείνονται βελτιωμζνεσ εκδοχζσ τουσ, προκειμζνου να ενταχκοφν ςε 

ολοκλθρωμζνα αλγορικμικά ςχιματα και εργαλεία αυτοματοποιθμζνθσ ςχεδίαςθσ 

κινθτιρων. Θ δεφτερθ φάςθ αφορά ςτθν καταςκευι κατάλλθλθσ διάταξθσ που επιτρζπει τθ 

μζτρθςθ των απωλειϊν ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ προκειμζνου να εξακριβωκεί θ ακρίβεια 

των προτεινομζνων μοντζλων και ςτθν εφαρμογι των εργαλείων που αναπτφχκθκαν ςε 

τρεισ διαφορετικζσ περιπτϊςεισ κινθτιρων υψθλϊν απαιτιςεων και αυςτθρϊν 

προδιαγραφϊν. Σε κάκε περίπτωςθ προτάκθκε κατάλλθλθ μεκοδολογία ςχεδίαςθσ, 

ενςωματϊνοντασ αναλυτικά ι αρικμθτικά εργαλεία υπολογιςμοφ όρων καταςκευαςτικοφ 

κόςτουσ που προςαρμόςτθκαν ςτθν ιδιαιτερότθτα τθσ εκάςτοτε εφαρμογισ.  

8.1.1  Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ βελτιςτοποίθςθσ γεωμετρίασ κινθτιρων 
μόνιμων μαγνθτϊν 

8.1.1.1 Τεχνικζσ ςχεδίαςθσ θλεκτρικϊν κινθτιρων  

 Στα πλαίςια τθσ διατριβισ αναλφκθκαν λεπτομερϊσ οι διαδικαςίεσ που 

ακολουκικθκαν κατά τθ ςχεδίαςθ των κινθτιρων μόνιμων μαγνθτϊν. Αρχικά 

περιγράφθκαν  οι κεμελιϊδεισ ςχζςεισ προκαταρκτικισ ςχεδίαςθσ που προςδιορίηουν τισ 

βαςικζσ διαςτάςεισ του κινθτιρα και αναλφκθκε λεπτομερϊσ θ διαδικαςία επιλογισ και 

διαμόρφωςθσ ςυγκεντρωμζνων τυλιγμάτων ςτάτθ κλαςματικισ αφλακασ. Στθ ςυνζχεια θ 

ανάλυςθ επεκτάκθκε ςτθν οριςτικι ςχεδίαςθ βαςιςμζνθ ςτθ μζκοδο των πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων και αναλφκθκε θ διαδικαςία επίλυςθσ ενόσ δυναμικοφ προβλιματοσ μζςω μιασ 
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αλλθλουχίασ μαγνθτοςτατικϊν αναλφςεων κατά τισ οποίεσ μοντελοποιείται τόςο θ ςχετικι 

κίνθςθ ςτάτθ-δρομζα όςο και θ θμιτονοειδισ μεταβολι των ρευμάτων τροφοδοςίασ. 

Ραράλλθλα επεξθγικθκαν θ διαδικαςία κερμικισ ανάλυςθσ με τθ μζκοδο των 

πεπεραςμζνων ςτοιχείων, κακϊσ και οι τεχνικζσ κερμικισ μοντελοποίθςθσ των επιμζρουσ 

τμθμάτων του κινθτιρα. Μελετικθκε εκτενϊσ ο τρόποσ υπολογιςμοφ των δεικτϊν 

απόδοςθσ, επίδοςθσ και κερμικισ ςτιβαρότθτασ του κινθτιρα και αναδείχκθκε θ ανάγκθ 

παραμετρικισ ςχεδίαςθσ και αυτοματοποιθμζνθσ ανάπτυξθσ ϊςτε οι μθχανιςμοί που 

αναλφονται να μποροφν να ενςωματωκοφν ςε ρουτίνεσ βελτιςτοποίθςθσ. 

8.1.1.2 Μοντζλα υπολογιςμοφ απωλειϊν ςτουσ  μόνιμουσ μαγνιτεσ 

 Επιπρόςκετα, παρουςιάςτθκαν τα κυριότερα μοντζλα υπολογιςμοφ των απωλειϊν 

δινορρευμάτων ςτο ςϊμα μόνιμων μαγνθτϊν θλεκτρικϊν κινθτιρων. Αρχικά ζγινε μια 

βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ των απλουςτευτικϊν μοντζλων και παρουςιάςτθκαν τα 

αποτελζςματα τθσ υλοποίθςθσ τουσ ενϊ κεμελιϊκθκε κεωρθτικά το πρόβλθμα 

υπολογιςμοφ των δινορρευμάτων. Για τον υπολογιςμό των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτο 

ςϊμα των μονίμων μαγνθτϊν ζχουν προτακεί διάφορα αναλυτικά μοντζλα, τα περιςςότερα 

εκ των οποίων βαςίηονται ςτθ κεϊρθςθ απλουςτευμζνων γεωμετριϊν, είτε πολικϊν ι 

καρτεςιανϊν ςυντεταγμζνων και ςυνικωσ εφαρμόηονται ςε περιοριςμζνο εφροσ 

ςυχνοτιτων, ανάλογα με τον τρόπο που εμπλζκουν τθν επίδραςθ του επιδερμικοφ 

φαινομζνου. Στα περιςςότερα από αυτά αγνοείται θ ςυνειςφορά των αρμονικϊν χϊρου 

κακϊσ και θ επίδραςθ τθσ γεωμετρίασ του κινθτιρα.  

 Στθ ςυνζχεια αναλφκθκαν τα δφο πολυπλοκότερα μοντζλα που αναπτφχκθκαν ςτα 

πλαίςια τθσ διδακτορικισ διατριβισ. Αντίκετα με τα απλουςτευμζνα μοντζλα, και τα δφο 

εμπλζκουν τθ μοντελοποίθςθ τθσ διαμόρφωςθσ των τυλιγμάτων αλλά και τθσ ςχετικισ 

γεωμετρίασ του ςτάτθ, μζςω τθσ αναπαράςταςθσ του με ζνα ιςοδφναμο ρευματικό ςτρϊμα 

που αντιςτοιχεί ςτθν θλεκτρικι φόρτιςθ που προκφπτει από τθν εκάςτοτε διαμόρφωςθ. Με 

αυτό τον τρόπο αναπαρίςταται ρεαλιςτικά θ ΜΕΔ λόγω αντίδραςθσ τυμπάνου ςτο διάκενο 

τθσ μθχανισ που είναι υπεφκυνθ για τισ απϊλειεσ δινορρευμάτων ςτουσ μαγνιτεσ. Το 

πρϊτο μοντζλο κεωρεί μόνο αρμονικζσ χϊρου ενϊ το δεφτερο ειςάγει ςτθν ζκφραςθ του 

ρευματικοφ ςτρϊματοσ και αρμονικζσ χρόνου, και μπορεί να μοντελοποιιςει λειτουργία 

υπό μθ θμιτονοειδι τροφοδοςία. 

 Στθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκε θ αρικμθτικι προςζγγιςθ του προβλιματοσ με χριςθ 

τθσ μεκόδου των πεπεραςμζνων ςτοιχείων, χρθςιμοποιϊντασ τόςο αρμονικζσ τεχνικζσ όςο 

και τεχνικζσ βιμα προσ βιμα. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ το πρόβλθμα υπολογιςμοφ των 

απωλειϊν δινορρευμάτων ανάγεται ςτθν επίλυςθ μιασ επαλλθλίασ αρμονικϊν 

προβλθμάτων, για κάκε αρμονικι του ρεφματοσ ειςόδου. Το πρόβλθμα τθσ μεκόδου είναι θ 

αδυναμία ςυνυπολογιςμοφ τθσ επίδραςθσ του πεδίου του μόνιμου μαγνιτθ και ςυνεπϊσ θ 

κεϊρθςθ μόνο πεδίου τυμπάνου, αντίςτοιχα και με τα προαναφερκζντα αναλυτικά 

μοντζλα. Αυτό προκφπτει ωσ αναγκαιότθτα κακϊσ θ μόνιμθ θμιτονοειδισ φφςθ του 

προβλιματοσ δε μπορεί να μοντελοποιιςει μια ςτακερι ςτο χρόνο διζγερςθ, παρά μόνο 

θμιτονοειδϊσ μεταβαλλόμενεσ ποςότθτεσ. Κατά ςυνζπεια θ κεϊρθςθ αρμονικοφ 

προβλιματοσ οδθγεί ςτθ μοντελοποίθςθ των μόνιμων μαγνθτϊν ωσ υλικά χωρίσ πεδίο 

διζγερςθσ που χαρακτθρίηονται μόνο από τισ τιμζσ τθσ μαγνθτικισ διαπερατότθτασ και τθσ 

θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ τουσ. 
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8.1.1.3 Τεχνικζσ πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ 

 Σε ότι αφορά ςτθ κεμελίωςθ του προβλιματοσ τθσ βελτιςτοποίθςθσ κινθτιρων, 

περιγράφθκε το υπόβακρο τθσ κεωρίασ βελτιςτοποίθςθσ και  αναλφκθκαν οι απαιτιςεισ 

μιασ ςυςτθματικισ διαδικαςίασ αναηιτθςθσ. Μετά από βιβλιογραφικι διερεφνθςθ των 

τεχνικϊν πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ, με  αναφορά ςτισ κλαςικζσ προςεγγίςεισ 

επιχειρικθκε μια κριτικι παρουςίαςθ των ςφγχρονων ςχθμάτων, που με υπόβακρο τουσ 

εξελικτικοφσ αλγορίκμουσ επιδιϊκουν τθν ταυτόχρονθ παραγωγι αντιπροςωπευτικϊν 

ανταγωνιςμϊν των επιμζρουσ κριτθρίων. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθ μζκοδο τθσ 

Διαφορικισ Εξζλιξθσ και του Εξελικτικοφ Αλγορίκμου Pareto Λςχφοσ, οι οποίοι αποτζλεςαν 

και τθ βάςθ των μεκοδολογιϊν που αναπτφχκθκαν. Τζλοσ, περιγράφθκαν αναλυτικά τα δφο 

αλγορικμικά ςχιματα που αναπτφχκθκαν ςτα πλαίςια τθσ διατριβισ, ιτοι, θ μζκοδοσ τθσ 

πολυκριτθριακισ Διαφορικισ Εξζλιξθσ και ο εξελικτικόσ αλγόρικμοσ Pareto Λςχφοσ 

Διαφορικισ Εξζλιξθσ. Θ ευρωςτία των μεκόδων αποδείχκθκε μζςω τθσ εφαρμογισ τουσ ςε 

κλαςικά πολυκριτθριακά προβλιματα με ςυναρτιςεισ δοκιμισ.  

 Θ Διαφορικι Εξζλιξθ είναι μία μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςε πλθκυςμό και παρουςιάηει 

τρία κφρια πλεονεκτιματα: προςεγγίηει το πραγματικό ελάχιςτο τθσ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ 

ανεξαρτιτωσ των αρχικϊν τιμϊν των παραμζτρων, παρουςιάηει πολφ γριγορθ ςφγκλιςθ και 

εμπλζκει τθ χριςθ ελάχιςτων παραμζτρων ελζγχου. Θ αρχικι ζκδοςθ τθσ μεκόδου τθσ 

Διαφορικισ Εξζλιξθσ μπορεί να αντιμετωπίςει μόνο μονοκριτθριακά προβλιματα, δθλαδι 

προβλιματα με μία μόνο ςυνάρτθςθ κόςτουσ. Στα πλαίςια τθσ διατριβισ, θ μεκοδολογία 

γενικεφτθκε για προβλιματα πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ, δθλαδι ταυτόχρονθσ 

αναηιτθςθσ μθ κατωτζρων λφςεων, που περιγράφουν αντιπροςωπευτικά το μζτωπο Pareto 

που δθμιουργείται από τα αντικρουόμενα κριτιρια. 

 Στον αλγόρικμο που αναπτφχκθκε οι παραβιάςεισ των ορίων του πεδίου οριςμοφ 

αντιμετωπίηονται μζςω ενόσ ςχιματοσ επαναφοράσ (resetting scheme). Τα ςχιματα αυτά 

μεταςχθματίηουν τισ παραμζτρουσ που δεν ικανοποιοφν τα όρια ςε καινοφριεσ που δεν τα 

παραβιάηουν. Συγκεκριμζνα χρθςιμοποιείται θ τεχνικι τθσ αναπιδθςθσ (bounce-back 

method), ςφμφωνα με τθν οποία κάκε διάνυςμα που δεν ικανοποιεί τουσ ςυνοριακοφσ 

περιοριςμοφσ αντικακίςταται από ζνα άλλο διάνυςμα που κείται εντόσ ορίων. Θ ςτρατθγικι 

αυτι βοθκάει ςτθν ταχφτερθ προςζγγιςθ του ολικοφ βζλτιςτου κακϊσ για κάκε παράμετρο 

που παραβιάηει τα όρια επιλζγει μια καινοφρια που βρίςκεται ανάμεςα ςτο όριο και τθν 

παράμετρο του διανφςματοσ βάςθσ. 

 Κατά τθ διαδικαςία τθσ δυαδικισ επιλογισ, κάκε δοκιμαςτικό διάνυςμα 

ςυγκρίνεται με το αντίςτοιχο τρζχον μζλοσ τθσ γενιάσ για να βρεκεί θ μεταξφ τουσ ςχζςθ 

κυριαρχίασ. Αν το νζο μζλοσ κυριαρχείται απορρίπτεται από τθν επόμενθ γενιά. Αν 

κυριαρχεί τότε ειςάγεται ςτθν επόμενθ γενιά πλθκυςμοφ και ταυτόχρονα διαγωνίηεται με 

όλα τα μζλθ του τρζχοντοσ ςυνόλου Pareto και το μζτωπο ανανεϊνεται. Στθν περίπτωςθ 

που ζνα νζο μζλοσ δεν εμφανίηει ξεκάκαρθ ςχζςθ κυριαρχίασ ωσ προσ το αντίςτοιχο μζλοσ 

τθσ γενιάσ με το οποίο διαγωνίηεται  τότε προάγεται τυχαία μία από τισ δφο με μια 

πικανότθτα προαγωγισ ςτθν επόμενθ γενιά. 

 Ο εξελικτικόσ αλγόρικμοσ Pareto ιςχφοσ (strength Pareto evolutionary algorithm, 

SPEA) είναι μια από τισ πλζον δθμοφιλείσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ. Λίγο μετά τθν 

δθμοςίευςι του, αναπτφχκθκε βελτιωμζνθ εκδοχι του αλγορίκμου. Θ κεντρικι ιδζα 

ςυνίςταται ςτθν διατιρθςθ ενόσ εξωτερικοφ ςυνόλου (external set), που ςυμβολίηεται με P0 

και περιζχει τισ μθ κατϊτερεσ λφςεισ του πλθκυςμοφ. Το ςφνολο αυτό χρθςιμοποιείται, 
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μεταξφ άλλων, για τον κακοριςμό του μζτρου καταλλθλότθτασ. Το μζγεκόσ του κακορίηεται 

εξ αρχισ, κάτι που ζχει ωσ ςυνζπεια τθν φπαρξθ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ εναλλακτικϊν 

επιλογϊν, μετά το πζρασ τθσ υπολογιςτικισ διαδικαςίασ. Λόγω του ιδιαίτερου χειριςμοφ 

του εξωτερικοφ ςυνόλου, ο αλγόρικμοσ  SPEA κεωρείται θ πρϊτθ από τισ εκλεκτικζσ 

μεκόδουσ, δθλαδι τουσ πολυκριτθριακοφσ αλγορίκμουσ τρίτθσ γενιάσ. 

 Στα πλαίςια τθσ διατριβισ αναπτφχκθκε ζνα δεφτερο πρωτότυπο αλγορικμικό 

ςχιμα, με τθν ονομαςία αλγόρικμοσ Pareto Λςχφοσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ (Strength Pareto 

Differential Evolutionary Algorithm - SPDEA), που αποτελεί βελτιωμζνθ εκδοχι του 

εξελικτικοφ αλγόρικμου Pareto ιςχφοσ. Ο αλγόρικμοσ SPDEA είναι μια ευρετικι τεχνικι 

ολικισ βελτιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία επιχειρείται θ ςφηευξθ διαφορετικϊν μεκοδολογικϊν 

προςεγγίςεων κακϊσ και οριςμζνων πρωτότυπων ςτοιχείων. Ενςωματϊνοντασ ςτρατθγικζσ 

τοπικισ και ολικισ αναηιτθςθσ ςε ζνα ενιαίο αλγορικμικό ςχιμα, εξαςφαλίηεται ευελιξία 

κινιςεων για τον χειριςμό των γεωμετρικϊν ιδιομορφιϊν των μθ κυρτϊν επιφανειϊν 

απόκριςθσ, ταυτόχρονα με τθ δυνατότθτα ταχείασ διερεφνθςθσ των κυρτϊν περιοχϊν των 

εν λόγω επιφανειϊν.  

 Ο αλγόρικμοσ περιλαμβάνει τρεισ κομβικζσ διαδικαςίεσ. Θ πρϊτθ αφορά ςτθν 

αποτίμθςθ του μζτρου καταλλθλότθτασ των μελϊν του πλθκυςμοφ, και εκτελείται ςε δφο 

ςτάδια, με βάςθ τθν τεχνικι SPEA ΛΛ. Αρχικά, υπολογίηεται θ ιςχφσ των μελϊν τθσ γενιάσ και 

ζπειτα το μζτρο πυκνότθτασ του κακενόσ. Θ δεφτερθ αφορά ςτθν παραγωγι του 

δοκιμαςτικοφ πλθκυςμοφ μζςω επιλογισ με τουρνουά. Στα πλαίςια αυτά αξιοποιείται θ 

ιδζα των διαφορικϊν διανυςμάτων τθσ DE. Θ τρίτθ διαδικαςία αφορά ςτθ μείωςθ του 

μεγζκουσ του εξωτερικοφ ςυνόλου, ςτθν περίπτωςθ που αυτό υπερβαίνει μια μζγιςτθ 

επιτρεπόμενθ τιμι, και βαςίηεται ςτθ διαδιακαςία ςυςτοίχιςθσ τθσ SPEA Λ, με παράλλθλθ 

διατιρθςθ ςτακεροφ μεγζκουσ του μετϊπου. 

8.1.2  Πειραματικι επιβεβαίωςθ και εφαρμογζσ 

8.1.2.1 Πειραματικι διερεφνθςθ απωλειϊν μόνιμων μαγνθτϊν 

 Για τθν πειραματικι επιβεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ των μοντζλων που αναπτφχκθκαν 

για τον υπολογιςμό των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ, ςχεδιάςτθκε 

και ςτθ ςυνζχεια καταςκευάςτθκε μια ςχετικά απλι θλεκτρομαγνθτικι διάταξθ μετριςεων. 

Το βαςικό ςτοιχείο τθσ είναι ζνα μαγνθτικό κφκλωμα που αποτελείται από δφο 

ςυμμετρικοφσ οπλιςμοφσ από ςιδθρομαγνθτικι λαμαρίνα ςχιματοσ U. Το ςυνολικό 

ςφςτθμα αποτελείται από τον ςιδθροπυρινα, τουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ και δφο τυλίγματα 

που φζρουν 200 ςπείρεσ ζκαςτο. Θ τροφοδότθςθ του κυκλϊματοσ εφαρμόηεται ςτο ζνα 

από τα δφο τυλίγματα και παρζχεται από εξωτερικι πθγι διζγερςθσ, που ςτθν πράξθ 

πρόκειται για πθγι ελεγχόμενθσ τάςθσ ενϊ το δεφτερο τφλιγμα χρθςιμοποιείται για τθ 

μζτρθςθ τθσ επαγόμενθσ τάςθσ. Κατά τθ διαδικαςία των μετριςεων χρθςιμοποιικθκαν 

δοκίμια μόνιμων μαγνθτϊν NdFeB δφο διαφορετικϊν διαςτάςεων ϊςτε να μελετθκεί και θ 

επίδραςθ τθσ  τμθματοποίθςθσ του μαγνιτθ ςτθ μεταβολι των απωλειϊν δινορρευμάτων. 

 Αρχικά, για τον προςδιοριςμό τθσ καμπφλθσ κορεςμοφ του ςιδθροπυρινα 

τροφοδοτικθκε θ διάταξθ χωρίσ τουσ μαγνιτεσ, με μθδενικό διάκενο, μζςω ενόσ 

αυτομεταςχθματιςτι, ο οποίοσ παρείχε θμιτονικι τροφοδοςία, με ςτακερι ςυχνότθτα 50 

Hz και τιμι ρεφματοσ Irms=0.1÷0.965 A. Σε κάκε περίπτωςθ ελιφκθςαν μετριςεισ για τθν 

τιμι τθσ επαγόμενθσ τάςθσ ςτο δεφτερο τφλιγμα, του ρεφματοσ ειςόδου και τθσ τάςθσ 
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ειςόδου. Στθ ςυνζχεια το μαγνθτικό κφκλωμα διεγζρκθκε με θμιτονοειδζσ ρεφμα 2.2 A rms 

ϊςτε να ζχουμε λειτουργία ςτθ γραμμικι περιοχι, για ςυχνότθτεσ f=50÷750 Hz, και 

μετρικθκαν οι ςυνολικζσ απϊλειεσ για τισ περιπτϊςεισ μαγνθτικοφ κυκλϊματοσ με 

ολόςωμο και τμθματοποιθμζνο μαγνιτθ αλλά και χωρίσ μαγνιτθ με διάκενο ίςο με το 

πάχοσ του ολόςωμου μαγνιτθ. Με τον τρόπο αυτό προςδιορίςκθκαν οι απϊλειεσ 

δινορρευμάτων ςτουσ μαγνιτεσ. 

 Ραρατθρικθκε ότι ενϊ επιβεβαιϊνονται οι μεταβολζσ των προςομοιωμζνων 

χαρακτθριςτικϊν, οι μετριςεισ των απωλειϊν δινορρευμάτων εμφανίηουν ςχετικά 

υψθλότερεσ τιμζσ, ιδιαίτερα ςτισ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ λειτουργίασ, ςε ςχζςθ με τισ 

προςομοιωμζνεσ. Σε ότι αφορά ςτθν τμθματοποίθςθ του μαγνιτθ, φαίνεται ότι οι απϊλειεσ 

προκφπτουν ελαφρϊσ χαμθλότερεσ αλλά θ διαφορά είναι μεγαλφτερθ από αυτι που 

υπολογίςτθκε από τα μοντζλα πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Αυτό μπορεί να αποδοκεί ςτθν 

αδυναμία διατιρθςθσ τελείωσ ςτακερισ τιμισ ρεφματοσ ειςόδου κατά τθ διαδικαςία 

μετριςεων. Και ςτισ τρεισ περιπτϊςεισ μετριςεων, θ καμπφλθ των απωλειϊν μπορεί να 

προςεγγιςτεί με πολυϊνυμο δευτζρου βακμοφ ωσ προσ τθ ςυχνότθτα. 

 Στθ ςυνζχεια, για τθν αξιολόγθςθ τθσ μεταβολισ των χαρακτθριςτικϊν των υλικϊν 

των μόνιμων μαγνθτϊν με τθ κερμοκραςία λειτουργίασ, αναπτφχκθκαν δφο μεκοδολογίεσ 

μοντελοποίθςθσ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων ςτοιχείων. Οι 

μεκοδολογίεσ αυτζσ εφαρμόςτθκαν για τθν αξιολόγθςθ μονίμων μαγνθτϊν κραμάτων 

Σαμαρίου και Νεοδυμίου, αντίςτοιχα, και θ ακρίβεια τθσ μοντελοποίθςθσ επαλθκεφτθκε 

μζςω πειραματικϊν μετριςεων. Συγκεκριμζνα, υπολογίςτθκε θ ελκτικι δφναμθ ςε διάκενα 

μαγνθτικϊν κυκλωμάτων που περιλαμβάνουν μαγνιτεσ SmCo και NdFeB, αντίςτοιχα, για 

διάφορεσ κερμοκραςίεσ λειτουργίασ και τα αποτελζςματα επιβεβαιϊκθκαν πειραματικά 

μζςω κατάλλθλων μαγνθτικϊν κυκλωμάτων ςε κάλαμο ελεγχόμενθσ κερμοκραςίασ. 

 Ππωσ προζκυψε μζςω των προςομοιϊςεων και επιβεβαιϊκθκε πειραματικά, οι 

μαγνιτεσ NdFeB (τφπου Neomax 34-EH) επιτυγχάνουν μζγιςτθ κερμοκραςία λειτουργίασ 

200 οC, θ οποία είναι επαρκισ για τθν πλειοψθφία των εφαρμογϊν τθσ θλεκτρικισ κίνθςθσ, 

με εξαίρεςθ εφαρμογζσ υψθλισ και πολφ υψθλισ κερμοκραςίασ λειτουργίασ (~300 οC). 

Ωςτόςο, οι μαγνιτεσ SmCo (τφπου Hicorex 2-17 Series) είναι πιο αποδοτικοί από τουσ 

Neomax ςε κερμοκραςίεσ άνω των 150 οC και για διάκενα των 0.5mm, που 

χρθςιμοποιοφνται ςε εφαρμογζσ πολφ υψθλισ επίδοςθσ. 

 

8.1.2.2 Βελτιςτοποίθςθ κινθτιρων για εφαρμογζσ θλεκτροκίνθςθσ  

 Στα πλαίςια τθσ διατριβισ ςχεδιάςτθκαν και βελτιςτοποιικθκαν τρεισ κινθτιρεσ για 

διαφορετικζσ εφαρμογζσ θλεκτροκίνθςθσ. Οι δφο από αυτοφσ καταςκευάςτθκαν και 

μετρικθκαν ςτο εργαςτιριο Θλεκτρικϊν Μθχανϊν και Θλεκτρονικϊν Λςχφοσ ενϊ ο τρίτοσ 

βρίςκεται υπό καταςκευι. Συγκεκριμζνα, βελτιςτοποιικθκαν οι εξισ κινθτιρεσ: 

 

 Κινθτιρασ επιφανειακϊν μόνιμων μαγνθτϊν κράματοσ Σαμαρίου με κυλινδρικό 

δρομζα, ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα ςτάτθ διπλισ ςτρϊςθσ και ςυνδυαςμό 

πόλων/αυλάκων ίςο με 20/18. Ο κινθτιρασ χρθςιμοποιείται ωσ ςερβοκινθτιρασ ςε 

εφαρμογι αεροπορικισ τεχνολογίασ. Θ ιδιαιτερότθτα των προδιαγραφϊν αφορά 

ςτθν ανάγκθ πολφ υψθλισ επίδοςθσ ςε περιβάλλον πολφ υψθλισ κερμοκραςίασ 
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και περιοριςμζνου διακζςιμου όγκου, με παράλλθλθ διατιρθςθ υψθλισ απόδοςθσ 

και ποιότθτασ ιςχφοσ. 

 

 Κινθτιρασ τροχόσ επιφανειακϊν μόνιμων μαγνθτϊν κράματοσ Νεοδυμίου με 

ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα απλισ ςτρϊςθσ και ανομοιόμορφθ κατανομι δοντιϊν 

ςτο ςτάτθ, με ςυνδυαςμό πόλων/αυλάκων ίςο με 16/18. Ο κινθτιρασ 

χρθςιμοποιείται ωσ κινθτιρια μθχανι ςε ελαφρφ θλεκτρικό όχθμα που ςυμμετζχει 

ςε αγϊνεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Θ ιδιαιτερότθτα των προδιαγραφϊν αφορά 

ςτθν ανάγκθ για επίτευξθ ςτακερισ επίδοςθσ ςε λειτουργία περιοριςμζνου εφρουσ 

ταχυτιτων με ταυτόχρονθ ελαχιςτοποίθςθ των ςυνολικϊν απωλειϊν και του 

βάρουσ. 

 

 Κινθτιρασ κυλινδρικοφ δρομζα εςωτερικϊν μόνιμων μαγνθτϊν κράματοσ 

Νεοδυμίου με ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα διπλισ ςτρϊςθσ και ςυνδυαςμό 

πόλων/αυλάκων ίςο με 4/6. Ο κινθτιρασ κα χρθςιμοποιθκεί ωσ κινθτιρια μθχανι 

ςε μικρό θλεκτρικό λεωφορείο. Θ κυριότερθ ιδιαιτερότθτα των προδιαγραφϊν 

αφορά ςτθν επίτευξθ υψθλισ επίδοςθσ και απόδοςθσ, αλλά και ςτθ διαμόρφωςθ 

θμιτονοειδοφσ μαγνθτικοφ πεδίου.  

 

 Για τθ βελτιςτοποίθςθ του πρϊτου κινθτιρα χρθςιμοποιικθκε θ πολυςτοχικι, 

βαςιςμζνθ ςε πλθκυςμοφσ ρουτίνα βελτιςτοποίθςθσ που αξιοποιεί τθν ιδζα τθσ 

Διαφορικισ Εξζλιξθσ και τθν επεκτείνει ςτο τριςδιάςτατο χϊρο ςυναρτιςεων ςτόχου. Για τθ 

ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι, ςτθ διαδικαςία ενςωματϊκθκαν τρεισ όροι – ςυντελεςτζσ 

τεχνικοφ κόςτουσ που αφοροφν ςτθ μείωςθ του κόςτουσ και τθσ δυςκολίασ καταςκευισ 

αλλά και ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των φαινομζνων ςκζδαςθσ τθσ ροισ του διακζνου λόγω τθσ 

μορφολογίασ των δοντιϊν του ςτάτθ. Για τισ ανάγκεσ του υπολογιςμοφ τθσ ροισ ςκζδαςθσ 

υλοποιικθκε ζνα ιςοδφναμο μαγνθτικό κφκλωμα για κινθτιρα επιφανειακϊν μαγνθτϊν με 

τφλιγμα κλαςματικοφ βιματοσ.  

 Θ ειςαγωγι των τριϊν όρων τεχνικοφ κόςτουσ επιτρζπει τθν a priori και χωρίσ 

υπολογιςτικό κόςτοσ εκκακάριςθ των μελϊν του πλθκυςμοφ που δεν προβλζπεται να 

πλθροφν τισ προδιαγραφζσ για να ειςζλκουν ςτο μζτωπο Pareto. Αυτό γίνεται πολφ 

γριγορα, κατά τθ φάςθ αποτίμθςθσ των ςυναρτιςεων περιοριςμϊν και αποτρζπει τθν 

άςκοπθ ανάλυςθ με τεχνικι πεπεραςμζνων ςτοιχείων, που αυξάνει κατά πολφ τον 

απαιτοφμενο χρόνο εκτζλεςθσ. Από τθ διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ προζκυψε το τελικό 

μζτωπο Pareto από το οποίο επιλζχκθκε και θ τελικι γεωμετρία του δοκιμίου. Το 

καταςκευαςμζνο πρωτότυπο του κινθτιρα δοκιμάςτθκε και μετρικθκε για διάφορεσ 

καταςτάςεισ λειτουργίασ, επιβεβαιϊνοντασ τθν ακρίβεια τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ 

ςχεδίαςθσ. 

Σε ότι αφορά ςτθ βελτιςτοποίθςθ του δεφτερου κινθτιρα αναπτφχκθκε θ μεικτι, 

πολυςτοχικι, βαςιςμζνθ ςε πλθκυςμοφσ ρουτίνα βελτιςτοποίθςθσ που αξιοποιεί τθν ιδζα 

του αλγορίκμου Pareto Λςχφοσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο ςυναρτιςεων 

ςτόχου. Για τθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι, θ τεχνικι ςυνδυάςτθκε με μοντζλα πεπεραςμζνων 

ςτοιχείων και αναλυτικά εργαλεία. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κερμικισ ςτιβαρότθτασ του 

κινθτιρα, χρθςιμοποιικθκε ζνα κερμικό μοντζλο πεπεραςμζνων ςτοιχείων, ενϊ για τθν 

εκτίμθςθ των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτουσ μόνιμουσ μαγνιτεσ, χρθςιμοποιικθκε το 
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αναλυτικό μοντζλο ςε πολικζσ ςυντεταγμζνεσ που βαςίηεται ςτθ ανάλυςθ των αρμονικϊν 

χϊρου τθσ ΜΕΔ, με βάςθ τθν αναπαράςταςθ του ςτάτθ ωσ ζνα επιφανειακό ρευματικό 

ςτρϊμα.  

Θ κερμικι ςυμπεριφορά, το ςυνολικό βάροσ και θ καταςκευαςτικι πολυπλοκότθτα 

του κινθτιρα κεωροφνται κατά τθ διαδικαςία τθσ βελτιςτοποίθςθσ, είτε μζςω κατάλλθλων 

περιοριςμϊν είτε χρθςιμοποιϊντασ a posteriori φιλτράριςμα των δεδομζνων. Θ 

καταςκευαςτικι πολυπλοκότθτα λαμβάνεται υπόψθ μζςω τθσ διερεφνθςθσ των ςχετικϊν 

διαςτάςεων και του ςχιματοσ των αυλάκων του κινθτιρα, χρθςιμοποιϊντασ εμπειρικζσ 

αναλυτικζσ ςχζςεισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, εξετάηονται δφο πολφ ςθμαντικά κζματα: θ 

μεγιςτοποίθςθ του ςυντελεςτι πλθρότθτασ τθσ αφλακασ και κατά ςυνζπεια θ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ διαμζτρου των αγωγϊν του τυλίγματοσ με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ 

απόδοςθσ, και θ αξιοποίθςθ προςχθματιςμζνων πθνίων μζςω τθσ υιοκζτθςθσ μιασ 

διαμόρφωςθσ με ανοιχτζσ αφλακεσ. 

Θ άνιςθ κατανομι των δοντιϊν (unequal teeth distribution) παρζχει τθ δυνατότθτα 

ευκολότερθσ καταςκευισ, λόγω τθσ απλοφςτερθσ δομισ τθσ, ενϊ παράλλθλα αυξάνει και το 

προκφπτον εφροσ του πθνίου. Θ διαμόρφωςθ ανοιχτϊν αυλάκων επιτρζπει τον καλφτερο 

ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ καταςκευισ και ενςωμάτωςθσ των πθνίων, με παράλλθλθ αφξθςθ 

του ςυντελεςτι πλθρότθτασ, και επίςθσ ευνοεί τθ χριςθ προςχθματιςμζνων πθνίων, 

μειϊνοντασ τόςο το καταςκευαςτικό κόςτοσ, όςο και τθν καταςκευαςτικι πολυπλοκότθτα. 

Θ γεωμετρία κινθτιρα που επιλζχκθκε ωσ βζλτιςτθ από το τελικό ςφνολο Pareto τελικά 

καταςκευάςτθκε και μετρικθκε ςτο εργαςτιριο Θλεκτρικϊν Μθχανϊν και Θλεκτρονικϊν 

Λςχφοσ, επαλθκεφοντασ ικανοποιθτικά τα υπολογιςκζντα χαρακτθριςτικά απόδοςθσ και 

επίδοςθσ. Ο καταςκευαςμζνοσ κινθτιρασ αποτελεί τθν τρίτθ κατά ςειρά καταςκευαςμζνθ  

κινθτιρια μθχανι του οχιματοσ “Ρυρφόροσ” τθσ ομάδασ “Ρρομθκζασ” του ΕΜΡ. 

Σε ότι αφορά ςτθ βελτιςτοποίθςθ του τρίτου κινθτιρα χρθςιμοποιικθκε θ 

μονοκριτθριακι εκδοχι του αλγόρικμου τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ. Θ αντικειμενικι 

ςυνάρτθςθ ςτόχου ςυντίκεται από το ςτακμιςμζνο άκροιςμα των επιμζρουσ ςτοχικϊν 

ςυναρτιςεων, που αφοροφν ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ, ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ 

επίδοςθσ, κακϊσ και ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ ιςχφοσ του κινθτιρα. Με αυτό τον 

τρόπο θ ρουτίνα βελτιςτοποίθςθσ απζκτθςε εμμζςωσ πολυκριτθριακό χαρακτιρα.  

Ο κινθτιρασ εςωτερικϊν μαγνθτϊν που ςχεδιάςτθκε παρουςιάηει ςυγκεκριμζνεσ 

ιδιαιτερότθτεσ. Οι μόνιμοι μαγνιτεσ είναι τοποκετθμζνοι εςωτερικά ςτο δρομζα αλλά πολφ 

κοντά ςτθν επιφάνεια, οφτωσ ϊςτε να μθν υποβακμίηονται τα χαρακτθριςτικά επίδοςθσ 

του κινθτιρα και ταυτόχρονα να αυξάνεται θ απόδοςθ του λόγω τθσ μείωςθσ των 

απωλειϊν ςτουσ μαγνιτεσ μζςω τθσ κωράκιςθσ τουσ με τθ γζφυρα ςιδιρου. Επίςθσ, οι 

μαγνιτεσ ζχουν θμιτονοειδι διαμόρφωςθ που γενικά ευνοεί τθν θμιτονικότθτα του 

μαγνθτικοφ πεδίου ςτο διάκενο. Θ γεωμετρία κινθτιρα που επιλζχκθκε ωσ βζλτιςτθ 

βρίςκεται υπό καταςκευι ςτο εργαςτιριο Θλεκτρικϊν Μθχανϊν και Θλεκτρονικϊν Λςχφοσ. 
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8.2 Σθμεία προαγωγισ τθσ επιςτιμθσ 

 Σε αυτιν τθν ενότθτα παρουςιάηονται τα κφρια ςθμεία ςυνειςφοράσ ςτθν 

προαγωγι τθσ επιςτιμθσ. Αρκετά από τα ςθμεία αυτά ζχουν ιδθ δθμοςιευκεί και είναι τα 

εξισ:  

 

 Ανάπτυξθ αναλυτικϊν μοντζλων υπολογιςμοφ των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτο 

ςϊμα των μόνιμων μαγνθτϊν, που περιλαμβάνουν λεπτομερι αναπαράςταςθ τθσ 

αντίδραςθσ τυμπάνου για ςυγκεντρωμζνα τυλίγματα κλαςματικισ αφλακασ. Τα δφο 

μοντζλα που αναπτφχκθκαν είναι πλιρωσ παραμετροποιθμζνα και μποροφν να 

κεωριςουν οποιαδιποτε γεωμετρικι διαμόρφωςθ κινθτιρα επιφανειακϊν μαγνθτϊν. 

 Ρειραματικι επιβεβαίωςθ των αποτελεςμάτων των απωλειϊν δινορρευμάτων ςτο 

ςϊμα των μόνιμων μαγνθτϊν μζςω κατάλλθλθσ μετρθτικισ διάταξθσ με απλό 

πρωτότυπο μαγνθτικό κφκλωμα εξετάηοντασ τθν επίδραςθ τθσ ςυχνότθτασ λειτουργίασ 

και τθσ τμθματοποίθςθσ του μαγνιτθ. 

 Ανάπτυξθ πρωτότυπων αλγορικμικϊν ςχθμάτων πολυκριτθριακισ βελτιςτοποίθςθσ, 

κατάλλθλων για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςχεδίαςθσ θλεκτρικϊν κινθτιρων  

προςαρμοςμζνων ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των αντίςτοιχων μαγνθτικϊν και κερμικϊν 

μοντζλων. Συγκεκριμζνα αναπτφχκθκαν δφο νζοι εξελικτικοί αλγόρικμοι βαςιςμζνοι 

ςτισ τεχνικζσ τθσ Διαφορικισ Εξζλιξθσ και του αλγόρικμου Pareto Λςχφοσ, των οποίων θ 

επιτυχία και ταχφτθτα ςφγκλιςθσ επιβεβαιϊκθκε μζςω κατάλλθλων δοκιμαςτικϊν 

ςυναρτιςεων. 

 Ενςωμάτωςθ ςτισ διαδικαςίεσ βελτιςτοποίθςθσ αναλυτικϊν όρων καταςκευαςτικοφ 

κόςτουσ. Συγκεκριμζνα ανάλογα με τθν εφαρμογι αναπτφχκθκαν όροι ςχετικά με τθ 

ςτοιχειϊδθ γεωμετρία τθσ αφλακασ, τθ ροι ςκζδαςθσ και τθ μορφολογία των 

τυλιγμάτων του ςτάτθ. Για το λόγο αυτό αναπτφχκθκαν αναλυτικζσ λφςεισ και ζνα 

κατάλλθλο ιςοδφναμο μαγνθτικό κφκλωμα. 

 Εφαρμογι μιασ ολοκλθρωμζνθσ και αυτοματοποιθμζνθσ μεκοδολογίασ ςχεδίαςθσ και 

βελτιςτοποίθςθσ κινθτιρων μόνιμων μαγνθτϊν διαφορετικϊν τοπολογιϊν για 

εφαρμογζσ υψθλϊν απαιτιςεων. Στο υπολογιςτικό εργαλείο ενςωματϊκθκε θ 

διαδικαςία τθσ προκαταρκτικισ ςχεδίαςθσ, θ κερμικι ανάλυςθ κακϊσ και αναλυτικά 

μοντζλα υπολογιςμοφ των απωλειϊν δινορρευμάτων. Θ μεκοδολογία εφαρμόςτθκε 

επιτυχϊσ ςε τρία προβλιματα διαφορετικϊν εφαρμογϊν με αυςτθρζσ προδιαγραφζσ. 

 Καταςκευι τριϊν πρότυπων κινθτιρων και πειραματικι επιβεβαίωςθ των 

αποτελεςμάτων τθσ βελτιςτοποίθςθσ μζςω μετριςεων. Θ καταςκευι και θ μζτρθςθ 

των δοκιμίων ζγινε εξ ολοκλιρου ςτο Εργαςτιριο Θλεκτρικϊν Μθχανϊν και 

Θλεκτρονικϊν Λςχφοσ 
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8.3 Σθμεία για περαιτζρω διερεφνθςθ 

 Τα ςθμεία που αναδείχκθκε κατά τθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ διατριβισ ότι είναι 

ςκόπιμο να διερευνθκοφν περαιτζρω είναι: 

 

 Διερεφνθςθ του ηθτιματοσ τθσ αυτορρφκμιςθσ αλλά και τθσ δυναμικισ προςαρμογισ 

κατά τθν εξελικτικι διαδικαςία των παραμζτρων ειςόδου των ανεπτυγμζνων 

αλγορίκμων βελτιςτοποίθςθσ (self adapting schemes). 

 Διερεφνθςθ τθσ επίδραςθσ των διαφορετικϊν κριτθρίων ςτθ διαμόρφωςθ του τελικοφ 

μετϊπου Pareto και θ αναηιτθςθ εναλλακτικϊν βζλτιςτων γεωμετριϊν ςε χϊρουσ 

ςυναρτιςεων κόςτουσ διάςταςθσ μεγαλφτερθσ από τρία. 

 Ενςωμάτωςθ ςτα μοντζλα ανάλυςθσ τθσ κεϊρθςθσ πολλαπλϊν ςθμείων λειτουργίασ 

του κινθτιρα ι κεϊρθςθσ κατάλλθλου κφκλου πόλθσ. 
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Design optimization, favoring efficiency maximization, is the subject of extended current research in small electric traction motor 
applications, aiming the increase in efficiency to be achieved without compromising power density. This paper proposes a mixed 
technique based on a particular multi-objective, population-based optimization methodology, utilizing a Strength Pareto Evolutionary 
Algorithm (SPEA) variant combined with the finite element method and analytical tools. The resultant motor design has been 
validated through measurements on a prototype in-wheel PM motor for a light electric vehicle. 
 

Index Terms—Design optimization, strength Pareto evolutionary algorithm, permanent magnet motors, finite element method, 
electric vehicles.  

I.  INTRODUCTION 
Permanent magnet in-wheel motors have been widely used 

in electric traction applications due to their inherent 
advantages of high performance and power density. The 
nature of the application specifications, regarding both 
performance and efficiency, in conjunction with the needs for 
high power quality and reduced weight, have highlighted the 
necessity for the thorough investigation of their operational 
characteristics and behavior as well as their systematized 
optimization [1],[2].  

In recent bibliography several optimization techniques have 
been proposed for electric motor applications, emphasizing on 
multi-objective strategies. In [3] a multi-objective Differential 
Evolution (DE) technique is employed for the optimization of 
a PM actuator, while in [4] a multi-objective approach 
combining DE with concepts from Strength Pareto 
Evolutionary Algorithm (SPEA) is applied to an 
electromagnetic optimization problem. In [5], [6] a modified 
imperialist competitive algorithm and a bat-inspired 
optimization methodology, respectively, are employed for the 
optimization of a brushless DC wheel motor system. In [7]  
PM motors with soft composite cores are optimized using 
NSGA 2, while in [8] a particle swarm optimization technique 
is utilized to increase the efficiency of the powertrain system 
of a hybrid electric vehicle. Finally, in [9] a multi-objective 
evolutionary optimization methodology, employing a mesh 
refinement technique is presented. 

In this paper a complete design methodology for an in-
wheel Surface Mounted Permanent Magnet (SMPM) motor 
with Fractional Slot Concentrated Winding (FSCW) and 
unequal teeth distribution applicable to light electric vehicles 
is introduced. In the process of assessing motor thermal 
robustness, a thermal finite element model is used. For the 
estimation of the PM eddy losses an analytical model is 
implemented, employing a space harmonic approach based on 
the representation of the stator armature by an equivalent 
current sheet disposed over the slot opening. 

II. METHODOLOGY 
Initially, an estimation of the motor structure is achieved by 

considering classical machine design analytical techniques, 
according to specifications and space limitations that are 
mainly dictated by the in-wheel nature of the motor. On a 
second step, a hybrid SPEA technique, combining features of 
SPEA and DE, is utilized to optimize the motor geometry on a 
systematized basis. The improved fitness assignment scheme 
and the nearest neighbor density estimation method of SPEA 2 
are utilized in the algorithm. The raw fitness of every 
individual is calculated as: 
 ( ) ( )

( )0 ,j P P j i

R i S j
∈ +

= ∑


 (1) 

where P0 is the current archive population, P is the current 
generation population and the symbol   corresponds to the 
Pareto dominance relation. The raw fitness is determined by 
the strengths of the dominators of a solution both in the Pareto 
front and the population. The density value assigned to every 
population member, to discriminate between individuals with 
identical fitness values, is estimated using the k-th nearest 
neighbor method as: 
 ( ) 1

2k
i

D i
σ

=
+

 (2) 

where k
iσ  is the distance of the i-th population member to the  

k-th nearest neighbor. The overall fitness value of an 
individual is calculated as: 
 ( ) ( ) ( )F i R i D i= +  (3) 

However, the archive truncation method of SPEA 2 has 
been replaced by the clustering analysis technique of SPEA 1. 
The preservation of boundary solutions is less critical in such 
applications where the preliminary design procedure delivers a 
set of design variables adequately close to the optimum front, 
contrary to the need for computationally efficient reduction of 
the archive size.  

Additionally, the concept of differential vectors used in DE 
is employed during the tournament selection to increase trial 
vector diversity over the mating pool space. In the process of 
donor formulation, mutation and crossover, the standard DE 
processes are employed [3]. The mutation factor is set equal to 
F=0.85 and the crossover probability equal to FCR=0.8. Forced 
mutation is used for at least one design variable of every trial 
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vector in order to avoid vector duplication. An additional 
promotion probability FPND=0.5, that randomly promotes the 
trial or the current population member to the next generation, 
if neither dominates, is used. The DE strategy employed is the 
DE/local-to-best/1/bin, where the best so far vector is a 
randomly selected member of the Pareto front. For every trial 
vector two difference vectors are utilized as follows: 
 ( ) ( ), , , , 2, 3,i G i G best G i G r G r Gv x F x x F x x= + − + −  (4) 

The constraints handling strategy is the “death penalty”. For 
every trial vector generated in each generation, constraint 
functions are evaluated and the potential population member is 
immediately rejected if at least a single constraint is violated. 
The main problem constraints are the satisfaction of the 
motor’s minimum torque capacity for nominal and overload 
conditions and its thermal robustness. For the two 
aforementioned operating states, the electromagnetic torque 
versus power angle characteristics are constructed through a 
series of FE analyses and the torque capacity of the respective 
geometry for overload and nominal load is calculated. 
Additionally, a thermal FE model considering the overload 
condition is used to evaluate the maximum temperature values 
in the motor magnets and windings. 

The boundary constraints, regarding the motor’s geometric 
parameter values, are handled using the bounce-back method. 
If a trial vector exceeds any of the prescribed bounds, it is 
replaced by a valid one that satisfies all boundary constraints.  

The block diagram of the overall optimization procedure is 
illustrated in Fig. 1.   

 
Fig. 1. Optimization procedure main flowchart. 

The selected design vector comprises seven key design 

parameters and the optimization profile accounts for 
performance, efficiency and power quality. The selected 
design variable vector is:  
 

1G un mag t t mag bs bi G
X k L W h w wθ =  

 (5) 

where kun is the unequality ratio, θmag is the magnet angle, Lt is 
the stator tooth length, Wt1 is the width of stator thicker tooth, 
hmag is the magnet height, wbs is the stator back iron thickness 
and wbr is the rotor back iron thickness.  

The three objective functions F1, F2, F3 correspond to 
maximization of torque capability, minimization of total iron, 
PM eddy and copper losses and minimization of back-EMF 
harmonic content and torque ripple, respectively. This 
objective profile accounts for performance, efficiency and 
power quality. The objective functions are expressed as 
follows: 

 
[ ]

( )

1 2 3

,0

,0 ,00

0.5 0.5m loss EMF r

m loss EMF r

F F F F

T P THD T
T P THD T

= =

  
⋅ + ⋅      

 (6) 

where the index 0 refers to the electromagnetic characteristics 
of the initial design.  

Figure 2(a) shows the parameterized motor geometry and 
the main design variables. Figures 2(b) and 2(c) depict the 
concepts of (a) differential vectors and (b) bounce-back 
boundary constraints handling, utilized in the DE algorithm. 

 

 
(b) 

 
(a) (c) 

Fig. 2. Motor geometry parameterization and visualization of (b) the 
differential vectors and (c) the bounce back constraint handling techniques. 
 

Thermal robustness, overall weight and manufacturing 
complexity are also considered in the optimization process, 
either via appropriate constraints or through á posteriori data 
filtering. 

Manufacturing complexity has been addressed by taking 
into account the relative slot dimensions and shape, using 
empirical analytical expressions [3]. In particular, two main 
issues where considered: the maximization of the slot fill 
factor and consequently the maximization of the wire diameter 
to increase efficiency and the utilization of pre-shaped coils 
through the adoption of an open-slot configuration.  
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The unequal teeth distribution provides an easier to 
manufacture structure, while increasing the resulting coil 
pitch. The open slot configuration allows for better control of 
the coils production process, increasing the fill factor value 
and allowing for the use of pre-shaped coils, reducing 
manufacturing cost and complexity. Additionally, due to 
flexible nature of the copper material the end winding 
handling is easier, and for high fill factor values wire damage 
is prevented.  

To enable the precise calculation of the temperature 
distribution in the motor magnets, an analytical model is used 
to estimate the respective eddy-current losses on the PMs, 
considering the winding configuration, the basic motor 
dimensions and the calculated input current of the motors. In 
particular, a model that considers both space and time 
harmonics has been implemented based on [10],[11]. The 
analytical model is based on the representation of the stator 
ampere-turns distribution by an equivalent current sheet of 
infinitesimal thickness disposed over the slot opening. For the 
needs of the analysis, only the fundamental of the line current, 
as calculated from the FE model, was taken into account, as 
the current harmonics were unknown. 

For alternate teeth wound motor configurations the 
equivalent current density that accounts for the armature 
reaction is expressed as: 
 ( ) ( )

2
, , cosph u

s r s wn sov r s r s r u
u v s

N I
J R t K K up vp t vp

R
θ ω θ θ

π

∞ ∞

= ± ± +  ∑∑
(7) 

where Rs is the stator outer radius, Iu is the amplitude of the 
harmonic phase current, Nph is the number of series turns per 
phase, pr is the number of rotor pole pairs, ps is the number of 
equivalent stator pole pairs, ωr is the motor rotational speed,  u 
is the order of the space harmonic, v is the order of the phase 
current time harmonic, θu is the phase current harmonic angle 
and Ksov is the slot opening factor. The winding factor Kwn is 
set equal to 1 for all harmonic orders due to the unequal teeth 
distribution.  

For an in-wheel motor, with external rotor configuration, 
the resulting eddy-current losses in the surface mounted PMs 
are calculated as: 
 ( )

2
2

2

2

0

2
2

r r

m

R
r

ed r m r cuv auv
u vR

P p J rdrd dt P P
π αω

α

ω ρ θ
π −

= = +∑∑∫ ∫ ∫  (8)  

where Rm is the inner magnet radius, Rr is the inner rotor 
radius, Jm is the induced eddy current in the PMs and α is the 
pole pitch arc. The loss terms Pauv and Pcuv are analyzed in 
[12],[13]. Figure 3 illustrates the winding configuration for the 
motor and the respective qualitative electric loading 
distribution that accounts for the produced MMF waveform 
and the results of the analytical model, regarding the magnetic 
field distribution and the variation of the PM eddy losses. 
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Fig. 3. (a) Electric loading of the motor having a 18 slot single layer 
concentrated winding configuration, (b) Components of the magnetic field due 
to the armature reaction of the motor and (c) Variation of the PM eddy losses 
as a function of the slot opening and the magnet to pole ratio, calculated with 
the analytical model. 
 

The thermal robustness of every motor candidate design is 
considered through a 2D thermal FE model. For every 
generation member after the solution of the magnetic FE 
model and the analytical PM eddy losses model, the 
respectively cooper, iron and magnet eddy losses are imputed 
into the thermal model and the temperature distribution is 
evaluated.  

The relatively small size of the rotor, causing a limited 
dissipation surface, along with its high power density can 
incur a significant temperature rise during overload operation, 
compromising the performance of the motor due to magnets 
thermal demagnetization [12],[13]. The introduction of the 
aforementioned thermal constraints in the optimization routine 
renders the preservation of temperature rise within prescribed 
borders. 

III. RESULTS AND DISCUSSION 
The optimization procedure yielded a set of Pareto optimal 

solutions set. The final geometry is selected as a tradeoff 
between weight minimization and efficiency maximization. 
The resulting Pareto front in the 3D objective function space is 
presented in Fig. 4.  

 
Fig. 4. Optimization results: final Pareto front 
 

Figure 4 also depicts the three projections of the Pareto 
front on the respective objective function surfaces. The overall 
motor weight is considered in the optimization procedure as a 
selection criterion between the Pareto front members. The 
weight variation of the resulting optimum motors is also 
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depicted in Fig. 4, using a color map. The conflicting nature of 
the objective functions is evident from the final shape of the 
front [3-5],[8-9]. The design parameters values for the final 
selected motor are tabulated in Table I. 

For the final geometry a 3D thermal model was utilized to 
validate the results of the respective 2D model. The 
constructed housing of the motor is also modeled. The 
temperature distribution in the motor parts, in extracted view, 
is illustrated in Fig. 5. 

 
Fig. 5. Results of the 3D thermal model, Temperature distribution for overload 
operation 

TABLE I 
DESIGN CHARACTERISTICS OF THE FINAL MOTOR 

D
es

ig
n 

va
ria

bl
es

 Magnet angle (%) 60 
Tooth width (mm) 7.00 

Back iron stator thickness (mm) 8.00 
Back iron rotor thickness (mm) 6.00 

Unequality ratio (%) 0.7 
Copper Fill factor 0.5 
Total mass (kg) 2.95 

 
The manufactured in-wheel SMPM motor has been tested 

for various operating conditions validating the accuracy of the 
proposed design methodology. Figure 6 shows (a) the stator 
and winding configuration of the manufactured prototype and 
(b),(c) the prototype motor mounted on the chassis of the 
electric vehicle. Figure 7 depicts the measured phase voltage 
and electromagnetic torque Vs current characteristics.  

   
(a) (b) (c) 

Fig. 6. (a) Stator and winding of the prototype motor (b),(c) Manufactured 
prototype mounted on the electric vehicle chassis. 
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Fig. 7. Experimental results, (a) phase voltage Vs current and (b) 
electromagnetic torque Vs current measurements. 

IV. CONCLUSION 
 An evolutionary, population-based optimization 

methodology has been introduced and implemented in the 
design of an in-wheel PM motor, with unequal stator teeth 
distribution and fractional slot concentrated winding 
configuration, for a light electric vehicle. A SPEA 2 based 
optimization algorithm that utilizes the concept of differential 
vectors in the tournament selection and the clustering 
technique of SPEA 1 is developed. In the optimization routine 
both electromagnetic and thermal FE models and analytical 
solutions for the magnet eddy losses are integrated. Thermal 
robustness, manufacturing complexity and motor overall 
weight are also assessed. The optimization results are 
validated by measurements on a manufactured prototype in-
wheel motor, mounted on an electric vehicle.  
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Multiobjective Evolutionary Optimization of a Surface
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Winding for Aerospace Applications
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Overall optimization of electromechanical aerospace actuators requires a multiobjective analysis to account for both performance
and efficiency, while considering technical costs, due to the conflicting nature of the respective criteria. This paper introduces
a particular multiobjective, population-based optimization methodology, using the differential evolution algorithm combined with
manufacturing cost and motor–clean–interface related constraints. A magnetic equivalent circuit model is implemented and integrated
in the process to account for flux leakage effects. The methodology presents stable convergence characteristics and has been applied
to further extend previous work regarding the optimization of a fractional slot concentrated winding surface mounted permanent
magnet motor. The resultant motor design has been validated through a prototype and experimental results illustrated its suitability
for aerospace actuation.

Index Terms— Aerospace engineering, design optimization, differential evolution (DE), equivalent magnetic circuit, finite-element
method, permanent magnet motors.

I. INTRODUCTION

THIS paper proposes an evolutionary multiobjective opti-
mization algorithm, facilitating the comparative approach

on both the stator and rotor geometry optimization of a
surface mounted permanent magnet (SMPM) motor involving
fractional slot concentrated winding (FSCW) configuration.
SMPM motors feature significant inherent advantages over
the alternative motor topologies, and have attracted a growing
interest within the research community for high power density
actuator applications. The strict nature of the specifications,
both operational and spatial, of the application has highlighted
the necessity of the thorough investigation of their operational
characteristics and behavior as well as their systematized
optimization [1], [2].

A differential evolution (DE)-based optimization algorithm,
employing three different optimization criteria, regarding
motor performance, motor efficiency, and motor–clean–
interface, is introduced [3]. Three additional optimization con-
straints are used, rendering the preservation of three cost terms
under the specified values. The cost terms are application-
specific and account for fill factor, stator tooth-slot shape,
and tooth-tip flux leakage effect, respectively, thus enabling
efficiency, performance and manufacturing cost consideration.
The proposed method’s originality lies in the combinational
nature of the implemented optimization procedure, involving
analytical cost functions and a magnetic equivalent circuit
(MEC) model, integrated in a DE variant, enabling a very fast
and stable convergence and increased computational efficiency.
The overall performance improvement of the optimized design
has been validated through measurements on a prototype.

II. METHODOLOGY

A. Preliminary Actuator Design

In first step, an estimation of the actuator structure is
achieved by considering classical machine design analytical

Manuscript received June 20, 2013; revised August 20, 2013; accepted
October 8, 2013. Date of current version February 21, 2014. Corresponding
author: M. E. Beniakar (e-mail: beniakar@central.ntua.gr).
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TABLE I

MAIN ACTUATOR SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

techniques [1]. Such an analytical approach does not enable
a detailed design optimization, due to the approximate nature
of the electromagnetic field representation, but it delivers a
suboptimum set of design variables adequately close to the
region of the global optimum. The initial design is focused on
the satisfaction of the fundamental spatial limitations and oper-
ational specifications and is based on the analysis performed
in [2]. Table I summarizes the basic properties of the actuator.

B. Proposed Optimization Algorithm

The proposed optimization methodology implements a three
objective DE-based optimization routine, using the concept of
Pareto nondomination to produce an optimum solutions front
[10], [12]. The latter feeds an automated SMPM motor design
script, generating a 2-D finite-element model corresponding to
each optimization run, thus allowing for precise computation
of the objective function values. The block diagram of the
procedure is shown in Fig. 1. The selected design variable
vector is

XG = [
Wt2 L tooth htp Wt1 θmag

]
G (1)

where Wt2 is the stator tooth width, L tooth is the stator tooth
length, htp is the stator tooth-tip height, Wt1 is the stator
tooth-tip width, and θmag is the magnet angle. The three
objective functions F1, F2, and F3 correspond to maximization
of torque capability, minimization of total iron and copper
losses, and minimization of back-EMF harmonic content and
torque ripple, respectively. This objective profile accounts
for performance, efficiency, and motor–clean–interface. The

0018-9464 © 2014 IEEE. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires IEEE permission.
See http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/index.html for more information.
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Fig. 1. Overall optimization procedure block diagram.

Fig. 2. Flowchart of the implemented algorithm. (a) Overall procedure.
(b) Constraint and objective functions handling.

objective functions are expressed as follows:

F = [
F1 F2 F3

]

=
[

Tmean,0
Tmean

PCu+PFe
(PCu+PFe)0

(
0.5 · THDEMF

(THDEMF)0
+ 0.5 · Tripple

Tripple,0

)]
(2)

where the index 0 refers to the electromagnetic characteristics
of the initial design.

The flowchart of the implemented DE algorithm and the
subroutine of the constraints and objective functions handling
in particular, are shown in Fig. 2(a) and (b), respectively.
The constraints handling strategy is the death penalty. For
every trial vector generated in each generation, constraint
functions are evaluated and the potential population member is
immediately rejected if at least a single constraint is violated.
If no constraint is violated, the objective functions for the
vector are evaluated and selection is performed.

The trial vector is compared in terms of nondomination with
the respective current population member and if it enters the
current generation population, it competes with all the current
Pareto front members, and the front is updated. It should be
noted that a new generation member can dominate multiple
members of the Pareto, which are eliminated from the front.

In the process of donor formulation, mutation and
recombination the standard DE processes are employed [9].
The mutation factor was set equal to F = 0.85 and the
crossover probability was set equal to FC R = 0.8. Forced
mutation was used for at least one design variable of
every trial vector to avoid vector duplication. An additional
promotion probability FPND = 0.5 that randomly promotes

Fig. 3. Technical cost terms variation. (a) C1 term. Fill factor effect.
(b) C2 term. Stator tooth-slot shape effect.

the trial or the current population member to the next
generation, if neither dominates, is used.

C. Introduction of Technical Cost Functions as Constraints

Three particular cost terms C1, C2, and C3 have been
introduced in the form of constraints in the optimization
routine [11]. The first two account for technical-manufacturing
complexity of the actuator design [2]. In particular, the first
technical cost term accounts for fill factor and the second
for stator tooth-slot shape. Fig. 3 shows the variation of the
first and second technical cost terms. It has been proved
that the integration of manufacturing cost evaluation in
the geometrical optimization procedure can significantly
improve the performance of actuators, leaving technical costs
practically unaffected.

The third technical cost term relates the tooth-tip shape and
the magnet angle with the resulting leakage flux, in a rather
efficient manner. An equivalent magnetic circuit approach
was adopted to determine a convenient straightforward
interpretation.

It is a common knowledge that flux leakage has a tremen-
dous effect on air-gap flux distribution, and consequently
on electromagnetic torque and back-EMF waveforms [5].
To quantify the aforementioned effect and limit it under a
prescribed value, an analytical MEC method was implemented.
Fig. 4(a) shows the magnetic circuit for one stator slot and the
respective leakage and magnetizing flux lines. Fig. 4(b) shows
the motor topology as a linear translation equivalent and the
respective magnetic circuit network.

For the purposes of the analysis, a quick estimation of
the flux leakage effect was essential and the MEC yielded
adequately precise results without compromising computa-
tional efficiency. A leakage effect coefficient was introduced,
using fundamental magnetic circuit equations for the SMPM
configuration [5], [8]. The coefficient is defined as the ratio
between the stator back iron reluctance to the tooth-tip leakage
reluctance, and is expressed as follows:

C3 = Rbi

Rtp

�tp=Btp·htp·L−−−−−−−−→
�r =Br ·Am

C3

= 4B0 · htp · L · (
Rm + Rg

)

2Br · Am · Rm − B0 · htp · L · (
4Rm + 4Rg + Rtp

) (3)

where Rbi is the stator back iron reluctance, Rg is the air
gap to magnet reluctance, Rtp is the leakage tooth to tooth
reluctance, Rm is the permanent magnet inner reluctance, �tp
is the leakage tooth-tip flux, and �r is the flux source of the
magnet. The reluctance values are defined as

Rm = lm

μ0 · μr · Am
, Rg = g

μ0 · Am
, Rtp = wso

μ0 · L · htp
(4)



BENIAKAR et al.: MULTIOBJECTIVE EVOLUTIONARY OPTIMIZATION OF A SURFACE MOUNTED PM ACTUATOR 7016404

Fig. 4. (a) Magnetic circuit for one stator slot. (b) Magnetic circuit network.

Fig. 5. (a) Reduced magnetic equivalent network. (b) Technical cost term
C3 variation.

where lm is the magnet thickness, Am is the flux surface area of
a magnet, g is the air-gap length, wso is the slot opening width,
L is the active motor length, Br is the remanent flux density,
and B0 is the saturated value of the iron lamination flux
density in the stator tooth. After the necessary mathematics,
the formula eventually yields

C3 =
[
4B0 ·

(
lm+g·μr

μr

)]
· htp

τm[
2Br ·lm

μr
−

[
4B0 ·

(
lm+g·μr

μr

)]
· htp

τm
+ B0 · wso

] (5)

where τm is the magnet width, which is directly related to the
design variable θmag.

Fig. 5(a) shows the reduced magnetic equivalent network
and Fig. 5(b) shows the third technical cost variation, as a
function of wso and the ratio htp/τm .

The tooth-tip leakage is reduced as the slot opening, wso
is increased. In addition, as the value of the ratio htp/τm
increases, the available area for leakage increases, yielding
higher C3 values [7].

The introduction of the three above-mentioned terms
enables successive estimation of technical cost thus accounting
for the effect of stator tooth and magnet shape optimization
on manufacturing complexity.

III. SIMULATION RESULTS

The resulting Pareto front in the 3-D objective function
space is shown in Fig. 6. Fig. 6 also shows the three projec-
tions of the Pareto front on the respective objective function
surfaces. From the above-mentioned analysis, two new optimal
designs occurred. The position of the initial design and the
two candidate designs in the objective function 3-D space
is also indicated. At the end of the optimization procedure,
the number of the Pareto front members-optimal solutions

Fig. 6. Final 3-D Pareto front after 48 generations and 2-D projections of
the Pareto front.

TABLE II

OPTIMAL DESIGN PARAMETER VALUES

Fig. 7. 3-D magnetic field distribution and final motor geometry.

reached a value of 343. The conflicting nature of the objective
functions is evident from the final shape of the front [4], [6].
The design parameters values for the existing actuator, as well
as those for two new optimal designs, each emphasizing on a
different criterion, are shown in Table II.

From the two aforementioned optimum designs, the second
was selected, based on the application demands for increased
efficiency and minimum nominal torque capability.

An additional 3-D electromagnetic analysis was performed
to validate the results obtained by the optimization procedure,
for the final selected actuator geometry. The respective 3-D
motor geometry and field distribution are shown in Fig. 7. The
results were in very good agreement with the ones obtained
from the 2-D analysis.

The simulations were performed on an Intel Core i7-3820
CPU at 3.60 GHz with 32.0 GB DDR3 at 800 MHz RAM.
For the overall optimization procedure 150 h were needed.
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Fig. 8. SMPM actuator manufactured prototype. (a) Motor with housing,
(b) SMPM rotor, (c) stator and fractional pitch winding, and (d) motor
measurement and testing setup.

Fig. 9. (a) Voltage profile for the new and the old motor prototype. (b) Torque
profile for the new and the old motor prototype and respective torque gain.

Fig. 10. (a) Voltage and current waveforms for 600 r/m operational speed.
(b) Harmonic content of phase voltage.

IV. EXPERIMENTAL VALIDATION

The optimized actuator topology has been validated by mea-
surements on a prototype. The motor parts and the measure-
ment setup are shown in Fig. 8. The corresponding measured
voltage profiles at a 750 r/m operating speed for the new
and the old prototype are compared in Fig. 9(a). The torque
profiles for the two prototypes are shown in Fig. 9(b). The
increased maximum torque per ampere (MTPA) capability of
the new prototype becomes evident from the respective torque
gain. The new prototype involves lower current values and
copper losses at high torque levels, boosting both efficiency
and MTPA operation.

The SMPM actuator has been driven by a voltage source
inverter, using the sinusoidal pulsewidth modulation (SPWM)
technique. The SPWM voltage and the respective armature
current for rotor speed and mechanical torque values equal to
600 r/m and 15 N m, respectively, are shown in Fig. 10(a).
The harmonic content of the phase voltage is shown in
Fig. 10(b).

V. CONCLUSION

A particular population-based optimization methodology
enabling a comparative approach on the optimization of an
FSCW PMSM motor for aerospace actuation applications
has been implemented. Manufacturing cost and a priori
clean interface determination criteria have been integrated
in the process via appropriate constraint functions. For this
reason, an equivalent magnetic circuit methodology has
been employed to yield rapid flux leakage estimations and
accelerate the optimization procedure through elimination of
inappropriate candidate solutions. The latter has been applied
to determine the Pareto set of optimal solutions, from which
the final design was selected, to improve the performance and
efficiency of the previous prototype actuator. The resulting
actuator architecture achieves suitable performance-efficiency
characteristics for this class of problems as verified both
through simulation and experimental testing.
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Geometry Optimization of PMSMs Comparing Full and Fractional Pitch
Winding Configurations for Aerospace Actuation Applications
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Optimization of electromechanical aerospace actuators requires a multi-objective and comparative analysis in order to account for
performance and manufacturing cost terms. This paper introduces a particular optimization methodology presenting stable conver-
gence characteristics which has been applied to optimize the geometry of both Fractional Slot Concentrated Winding (FSCW) and Full
Pitch Concentrated Winding (FPCW) permanent magnet motor configurations. The proposed algorithm combines technical and phys-
ical advantages of the FSCWs and FPCWs into an optimally shaped stator-winding configuration. The resultant motor design has been
validated through a prototype and experimental results illustrated its suitability for aerospace actuation applications.

Index Terms—Actuators, aerospace engineering, design optimization, finite element methods, permanent magnet motors.

I. INTRODUCTION

C URRENT trends for more electric aircraft technology
favor Fractional Slot Concentrated Winding (FSCW) Per-

manent Magnet Synchronous Machine (PMSM) actuators [1].
FSCWactuatorsare intendedtograduallyreplacehydraulicflight
controls, allowing for both safer and “more-green” operations
[2]. This is mainly due to the advantages of low cogging torque,
short end turns, high slot fill factor, as well as fault tolerance and
flux-weakening favoring FSCWs to Full Pitch Concentrated
Windings (FPCWs) in the respective applications [3]. However,
fractional pitch winding configuration affects the performance
of the actuator similarly to the case of a reduced number of turns
in the winding, leading to back-EMF voltage amplitude and
power-factor reductionwhencompared to thecaseofFPCWs[4].
Such a performance related effect can be critical in aerospace ap-
plications requiring actuation systems with the ability to comply
with maximum efficiency and high power density specifications.
As FSCW technical characteristics call for less copper, while
FPCW physical characteristics call for maximum EMF per in-
ductor, theoptimumactuator topologydependsontheapplication
specifications and has to be determined analytically [5], [6].

This paper introduces a particular optimization algorithm, fa-
cilitating the comparative approach on the stator geometry opti-
mization of surface PMSMs involving FPCW and FSCW con-
figurations. More specifically, a Rosenbrock based optimization
algorithm is introduced in order to minimize an application-spe-
cific penalty function through a Sequential Unconstrained Min-
imization Technique (SUMT) [7], [8]. The proposed formula
of the penalty function includes efficiency-performance related
terms, as well as technical terms, related to the manufacturing
cost of each stator configuration. Proper sigma terms (penalty
terms) ensuring no violation of the optimization constraints have
also been introduced.

The optimization algorithm offered stable convergence char-
acteristics in all FPCW and FSCW design cases considered. The
overall performance improvement of the optimized design has
been validated through measurements on a prototype.

Manuscript received July 06, 2011; revised October 08, 2011; accepted Oc-
tober 22, 2011. Date of current version January 25, 2012. Corresponding author:
E. M. Tsampouris (e-mail: etsab@central.ntua.gr).
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at http://ieeexplore.ieee.org.
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TABLE I
MACHINE PROTOTYPE DESIGN CHARACTERISTICS (DIMENSIONS IN MM)

II. ACTUATOR MODELING

In a first step, an estimation of the actuator structure is
achieved by considering classical machine design techniques.
Although such an analytical approach does not enable detailed
design optimization, due to the approximative electromagnetic
field representation, it delivers a sub-optimum set of design
variables, within a region of the global optimum. In a further
step, such an approach enables the use of fast and robust local
optimizers, adopted to handle complex optimization.

Table I summarizes the basic properties of the surface
mounted PMSM prototype, which are common in all the
FPCW and FSCW configurations compared.

Finally, parametric 2-D FEMs are introduced. An FPCW
topology and two FSCW topologies involving non-overlapping
both alternative teeth wound and all teeth wound configurations
have been modeled.

A. FPCW Topology

The FPCW topology produces the largest possible EMF for a
given number of inductors in the winding. One pole of the actu-
ator has been modeled by using appropriate antiperiodic lateral
boundary conditions (3334 nodes). Fig. 1(a) shows the trian-
gular mesh employed and the magnetic flux distribution for a
sub-optimum actuator design at nominal load. Fig. 1(b) shows
the respective magnetic vector potential values, illustrating the
magnetic loading of one pole of the FPCW actuator.

B. FSCW, Non-Overlapping Topology

This configuration can be mainly combined with two types of
stator winding, which span the airgap as described in Fig. 2.

Figs. 3(a) and (b) show the respective FEMs of the alternative
teeth wound (FSCW1) and all teeth wound (FSCW2) configu-

0018-9464/$31.00 © 2012 IEEE
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Fig. 1. 2-D FEM of one pole of the FPCW PMSM. (a) Mesh employed and
magnetic flux distribution. (b) Computed magnetic vector potential.

Fig. 2. FSCW stator winding configurations. (a) Non-overlapping, alternate
teeth wound. (b) Non-overlapping, all teeth wound.

Fig. 3. 2-D FEM and flux distribution of the FSCW PMSM. (a) FSCW1 (b)
FSCW2.

Fig. 4. Airgap magnetic vector potential values in FSCW configurations.

rations (34353 and 26588 nodes respectively). Fig. 4 shows the
airgap magnetic vector potential variation with the mechanical
angle, depicting its spatial non-uniformity.

The number of stator slots in each case has been determined
analytically, in order to enable optimal electromagnetic cou-
pling of the stator and 20-pole rotor MMF vectors (maximum
mean torque).

III. PROPOSED OPTIMIZATION ALGORITHM

Resent research on optimization procedures focuses on the
application of search algorithms, both stochastic and deter-
ministic. Stochastic search algorithms, such as genetic and
differential evolution algorithms, mainly operate as global
optimizers. However, they require many iterations, as they
address the starting point problem by multisampling the cost
function randomly [9]. On the other hand, deterministic search
algorithms necessitate less computational effort and exhibit

Fig. 5. Flowchart of the proposed optimization algorithm.

Fig. 6. Optimization procedure block diagram.

fast and robust convergence at least to one local optimum even
under multi-objective constrained optimization [10].

The proposed methodology focuses on the multi-objective
and comparative optimization of FSCW versus FPCW actu-
ators. Initially a sub-optimum actuator design is defined by
employing analytical and FEM based design techniques. In a
second step a particular aggregate yet detailed optimization
technique enables further tuning of the design variables. Such
a two step procedure facilitates convergence of geometry opti-
mization in aerospace applications involving strict and multiple
technical specifications.

Based on the above framework, a Rosenbrock based opti-
mization algorithm is introduced as illustrated in Fig. 5. [11].

The Rosenbrock method is a 0th order direct-search algo-
rithm and it does not require gradient of the target function.
However, this algorithm approximates a gradient search by com-
bining advantages of 0th order and 1st order strategies. More-
over, constraints handling through the SUMT increases stability
in regard to the penalty function methods [12].

Fig. 6 shows the block diagram of the optimization procedure
proposed. The procedure is based on the interaction between
a 2-D FEM parametric model and the optimizer block shown
in Fig. 6. The optimization algorithm developed and the FEM
model parameterization adopted have been implemented though
convenient Matlab scripts. The penalty function at the beginning
of th-iteration is given in (1)

(1)
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Fig. 7. Technical cost terms variation. (a) � terms. Fill factor effect (b) �
term. Stator tooth-slot shape effect.

Fig. 8. Iterative display of penalty function values.

where:
(see also Fig. 6)

– : weight coefficients
: mean, ripple torque

: copper loss (W)
: 3rd and 5th h. EMF normalized amplitudes sum
: constraints of the form

and

(2)

An important novelty of the proposed penalty function for-
mulation relies on the constitution of the particular cost terms

composing the total technical cost, , related to the
stator winding manufacturing process. These terms are associ-
ated with the winding fill factor and the slot shape respectively.
The variation of these cost terms with the respective design vari-
ables is shown in Figs. 7(a) and (b).

IV. RESULTS—A COMPARATIVE APPROACH

The proposed methodology has been applied for the opti-
mization of FPCW, FSCW1 and FSCW2 actuators. Weights

– have been set in order to give equal priorities to tech-
nical as well as physical optimization of the actuator.

The applied algorithm offered stable and fast convergence in
all cases considered. Fig. 8 illustrates the variation of the nor-
malized penalty function values during optimization runs for the
three cases considered. Moreover, technical costs variation is
shown in Fig. 9.

Figs. 8 and 9 show that stator geometrical optimization inte-
grating manufacturing cost evaluation, can substantially improve
the performance of actuators, leaving technical costs practically
unaffected. The proposed approach offered up to 8.9 % overall

Fig. 9. Technical cost (C) terms variation during optimization runs.

Fig. 10. Mean torque and torque ripple as a function of tooth width.

TABLE II
OPTIMAL DESIGN PARAMETER VALUES

TABLE III
OPTIMALLY SHAPED ACTUATOR OUTPUT PARAMETER VALUES

cost reduction, mainly due to the effect of teeth shaping on torque
profile, as depicted in Fig. 10 for the FSCW2 actuator case.

Fine-tuned values of the optimization variables are shown in
Table II. Table III summarizes characteristic output parameter
values of the geometrically optimized actuators.

Compared to FPCW and FSCW1 geometrically optimized
configurations, the FSCW2 topology offers the maximum
torque per copper loss square root ratio, combined with the
minimum ripple and back-EMF harmonic content. Besides,
surface permanent magnet architecture has been specified,
which forces a stiff relation between system efficiency and
copper loss. Consequently, superior actuation performance and
efficiency is expected in the FSCW2 actuator case.

However, FSCW2 presents a 52% greater optimum technical
cost with respect to the FSCW1 topology. This is mainly due to
the use of double layer windings, which involves increased fill
factor. It may be noted that generally technical costs terms are
not prevailing in this type of applications [1], [2].

V. EXPERIMENTAL TESTING AND VALIDATION

In a next step, a 3-D electromagnetic and thermal model of
the FSCW2 actuator has been developed. Fig. 11(a) shows the
tetrahedral 3-D mesh employed (88831 nodes). The computed
steady-state temperature distribution corresponding to full load
conditions is shown in Fig. 11(b).
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Fig. 11. 3-D FEM of the actuator. (a) tetrahedral mesh (b) thermal distribution.

Fig. 12. Prototype. (a) stator part (b) rotor part (c) housing configurations.

Fig. 13. Terminal voltage—torque profile of the actuator.

Fig. 14. Actuator thermal performance—arbitrary loading sequence.

TABLE IV
ELECTROMAGNETIC TORQUE—HARMONIC EMF PROFILES

This figure illustrates the influence of the stator design on the
physical-thermal characteristics of the actuator. As the winding
losses constitute the main heat source, stator multi-objective de-
sign optimization is of crucial importance.

The optimized FSCW2 topology performance has been vali-
dated by measurements on a prototype shown in Fig. 12.

The measured terminal voltage as well as the measured torque
time variations with phase current are shown in Fig. 13. Fig. 14
summarizes temperature readings, in the case of a varying load
profile, depicting the actuator thermal performance.

The comparison of simulated and experimental results, con-
cerning torque and EMF harmonics for different loading condi-
tions, is tabulated in Table IV.

The non-negligible discrepancy between the simulated and
measured 5th harmonic EMF observed, can be attributed to the

dimensional tolerance errors of permanent magnets integrated
in the prototype, which lead to limited rotor eccentricity [13].
However, the overall performance characteristics of the sim-
ulation and experimental results are in good agreement, con-
firming the design methodology suitability for the specific class
of applications.

VI. CONCLUSION

A particular methodology for the comparative optimization
of FPCW and FSCW PMSM actuators has been introduced.
The latter has been applied to optimize the most favorable can-
didate PMSM configurations for aerospace actuation applica-
tions and enabled improved assessment of combined technical-
performance related costs. The resulting actuator architecture
achieves suitable performance-efficiency characteristics for this
class of applications, as illustrated both through simulation in-
vestigations and experimental validation.
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Dynamic Finite Element Hysteresis Model for Iron Loss Calculation in
Non-Oriented Grain Iron Laminations Under PWM Excitation
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This paper introduces a dynamic finite element model for calculating iron loss in ferromagnetic non-oriented grain laminations under
pulse-width modulation (PWM) excitation. The proposed methodology accounts for static hysteresis, classical eddy currents and anoma-
lous losses and has been validated by measurements in Epstein device in different cases of PWM voltage waveforms. The model is based
on a particular 2-D finite-element technique by using standard static iron lamination characteristics and offers sufficient accuracy in all
studied cases.

Index Terms—Epstein frame, finite-element methods (FEMs), iron losses, non-oriented grain iron laminations, pulse-width modulation
(PWM) techniques.

I. INTRODUCTION

N ON-SINUSOIDAL excitation of electromagnetic devices
is nowadays a common practice due to the extended use of

power electronics [1]. As traditional iron loss calculations and
modeling fail to properly predict dynamic phenomena, a more
sophisticated approach is required [2], [3]. Such an approach
should account for local variations of BH response due to the
different forms of excitation used [4], [5]. Cases of losses due
to low order harmonics [6], [7] as well as pulse-width modula-
tion (PWM) excitation waveforms constitute the subject of im-
portant research analysis both under unidirectional (scalar hys-
teresis) [8], [9] and rotational field variation (vector hysteresis)
[10]–[14].

In this paper a particular finite-element methodology for iron
losses evaluation in iron laminations under unidirectional field
variation is introduced. The proposed method extends the pos-
sibilities of previously presented techniques concerning one di-
mensional geometries [5] to 2-D topologies enabling to repre-
sent more realistically Epstein devices for lamination iron losses
measurements [7]. Both dynamic and excess losses are taken
into consideration enabling to represent arbitrary time variations
of the field inside the laminations.

II. DYNAMIC HYSTERESIS MODEL

Various models that take into account the dynamic ferromag-
netic material response under non-sinusoidal excitation have
been proposed [1]–[4]. More effective representation can be
provided by magnetic field models based on iron losses con-
sideration in laminations by partitioning them into three main
components [15]: static hysteresis, eddy current, and anoma-
lous losses, respectively. The proposed methodology involves
magnetic field analysis by adopting such a partitioning and in-
troduces a particular technique for considering anomalous iron
losses described in detail hereafter.

Manuscript received June 04, 2010; accepted August 23, 2010. Date of
current version April 22, 2011. Corresponding author: A. G. Kladas (e-mail:
kladasel@central.ntua.gr).

Color versions of one or more of the figures in this paper are available online
at http://ieeexplore.ieee.org.
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Fig. 1. Static hysteresis curve, initial magnetization curve and definitions of
the coercive force � , and the differential reluctivity � .

A. Magnetic Field Partitioning

The magnetic field involved in dynamic hysteresis loops ob-
served in ferromagnetic materials can be partitioned as follows
[5]:

(1)

where is the applied magnetic field strength, is the coer-
cive force, the differential reluctivity, the magnetic flux
density, and an additional source magnetic field strength
term representing the domain wall motion. The first two terms
in relation (1) are associated with the static hysteresis curve,
corresponding to very slow field variations that in practice can
be assimilated to 50 Hz frequency, as shown in Fig. 1. In coun-
terparts, the third term represents the dynamic hysteresis
effects associated with the anomalous iron losses [5], reflecting
the time lag of the flux density behind the applied field
and can be appropriately approximated by the square root of the
time rate of change of the local flux density, as follows:

(2)

B. Governing Equations in 2-D Geometries

The magnetostatic field analysis in cases of 2-D geometries,
by adopting a Cartesian coordinate system, can be based on
the following form of Poisson equation expressed in terms of

0018-9464/$26.00 © 2011 IEEE
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Fig. 2. Static hysteresis curve and dynamic hysteresis curve as well as minor
loop representation.

TABLE I
VALUES OF PARAMETERS FOR DIFFERENT REVERSAL BH CURVES

the only existing component along -direction of the magnetic
vector potential :

(3)

A magnetostatic analysis based on (3) can provide acceptable
accuracy for typical iron laminations of 0.5 mm width in cases
of sinusoidal magnetic field time variations at the frequency of
50 Hz. However, in cases of important higher frequency con-
tent, eddy currents have to be explicitly considered by using a
magnetodynamic analysis, that is why the following form of dif-
fusion equation has been adopted

(4)

where is the electric conductivity.
In (4) the term involving the vector potential time deriva-

tive accounts for eddy currents developed macroscopically at
the level of laminations while the term involving repre-
sents the domain wall motion (microscopic eddy currents) and
is evaluated by relation (2). The effects of these terms involve
respective deviations from the static hysteresis curve, illustrated
in Fig. 2. The static hysteresis curves are approximated by the
reluctivity expressed by relation (5), exhibiting very good con-
vergence characteristics, which can be used for 50 Hz sinusoidal
excitation [16]. The major BH curve corresponds to the param-
eters given for curve 1 in Table I while the set of three reversals
shown in Fig. 3 correspond to the parameters for curves 2, 3,
and 4 in the same table, respectively

(5)

where denotes the relative initial reluctivity, the relative final
reluctivity, while and tune the curvature of transition from
the initial to the final reluctivity value.

Fig. 3. Static hysteresis curve representation and four reversal BH curves cor-
responding to reluctivty variations described by (5) with the parameters given
in Table I.

Fig. 4. Epstein device and iron laminations configuration. a: Epstein device
used. b: Laminations configuration in the device. c: 2-D representation of lam-
inations configuration.

Fig. 5. Solution domain adopted for the 2-D representation of the Epstein de-
vice.

Fig. 6. Boundary conditions imposed on the solution domain boundaries.

C. 2-D Finite-Element Model for the Epstein Device

The Epstein device can be sufficiently well represented in
a 2-D geometry by exploiting the existing symmetries and
modelling half width of the iron laminations involved, as shown
in Figs. 4 and 5. Moreover, appropriate Dirichlet conditions of
constant vector potential difference across the upper and lower
boundaries and natural Neumann conditions on the lateral
boundaries are imposed, illustrated in Fig. 6.
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Fig. 7. Distribution of the source vector potential � corresponding to the co-
ercive force term� . a: Solution domain. b: Detail in the region near the lam-
ination edge.

Fig. 8. Simulation results of FEM analysis in iron laminations in case of square
wave supply. a: Distribution of flux density. b: Distribution of eddy currents.

D. Evaluation of the Newly Defined Source Terms

The evaluation of the coercive force distribution in the so-
lution domain corresponding to a major static hysteresis loop is
obtained by solving a fictitious magnetostatic problem consid-
ering negligible permeability in the iron parts and the usual
value in the air regions. In practice a permeability one thousand
times less than has been implemented in iron laminations, in
order to produce without in these regions.

In this way the respective vector potential distribution can
be obtained involving no contribution in flux density values in
iron laminations. Such a distribution in the solution domain and
in a detail near the lamination edge is shown in Fig. 7(a) and (b),
respectively. Moreover, the term corresponding to anoma-
lous losses is determined through a similar distribution, which is
based on time derivative of the flux in the laminations. As (2) is
solved by using time stepping techniques, it is easy to evaluate
such a time derivative by using first-order approximation.

The novelty of our methodology relies on the numerical eval-
uation of these particular terms in case of 2-D geometries.

III. RESULTS AND DISCUSSION

The model developed has been implemented in predicting dy-
namic hysteresis loops and iron losses in 0.5 mm thick, non-ori-
ented grain electrical steel laminations. The simulated results
have been validated by measurements in an Epstein device.

Fig. 8(a) and (b) show the simulated field distribution and
eddy current distribution respectively, in the laminations under
square wave excitation of 50 Hz fundamental frequency. These
figures illustrate the eddy current concentration in the edges of
laminations. The measured hysteresis loop under square wave
excitation at 50 Hz fundamental frequency is compared to the
one measured under sinusoidal excitation in Fig. 9. It may be

Fig. 9. Comparison of measured hysteresis loop under sinusoidal excitation to
the one obtained for square wave excitation at 50 Hz fundamental frequency.

Fig. 10. Comparison of simulated hysteresis loop under sinusoidal excitation
to the one obtained by PWM excitation at 50 Hz fundamental frequency and
500 Hz switching frequency.

Fig. 11. Comparison of measured hysteresis loop under sinusoidal excitation
to the one obtained by PWM excitation at 50 Hz fundamental frequency and
500 Hz switching frequency.

noted the relatively enlarged hysteresis loop area in the case
of square wave excitation. Fig. 10 compares the simulated hys-
teresis loop under sinusoidal excitation to the one obtained by
PWM excitation at 50 Hz fundamental frequency and 500 Hz
switching frequency. The same results measured in the Epstein
device are compared in Fig. 11.

These figures illustrate the good agreement between simu-
lated and measured hysteresis loops. The relatively dissymmet-
rical configuration of the measured hysteresis loop under PWM
excitation observed in Fig. 11 can be explained by the supply
waveform deviations.
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Fig. 12. Comparison of measured and simulated iron losses in non-oriented
grain iron laminations of 0.5 mm width for fundamental frequency of 50 Hz.
� �: measured under PWM excitation at switching frequency of 5 kHz.

� � : simulated under PWM excitation at switching frequency of 5 kHz.

� �: measured under sinusoidal excitation. : simulated under sinu-
soidal excitation.

Fig. 13. Measured iron losses, for non-oriented grain laminations under PWM
excitation at fundamental frequency of 50 Hz and different switching frequen-
cies and flux densities.

The simulated and measured iron losses with flux density for
both sinusoidal and PWM excitation at fundamental frequency
of 50 Hz and switching frequency of 5 kHz in non-oriented grain
laminations of width 0.5 mm are compared in Fig. 12. A good
agreement between the simulated and measured losses values
can be noted in all cases. Moreover, this figure shows that the
PWM excitation case involves an important iron loss increase
in all flux density levels.

Fig. 13 shows the variation of losses versus switching fre-
quency, with the peak value of the first harmonic flux density as
parameter, keeping constant the fundamental output frequency
at 50 Hz as well as the modulation index, in non-oriented iron
laminations. In Fig. 13 it may be noted that iron losses are prac-
tically independent on the switching frequency, at least up to the
5 kHz case considered.

IV. CONCLUSION

A methodology for simulation of hysteresis loops and re-
spective iron losses in non-oriented grain ferromagnetic lami-
nations under PWM excitation has been introduced. It is based

on a novel formulation involving two dimensional finite ele-
ment analysis for the simulation of Epstein device accounting
for static hysteresis, eddy current and anomalous losses. Such a
representation is necessary in order to consider lamination over-
lapping existing in the magnetic circuits of many devices. The
method has been validated by measurements while loss varia-
tions with switching frequency and supply type have been com-
pared. It was shown that iron losses are not practically affected
by switching frequency under PWM supply while they are im-
portantly greater when compared to the ones resulting under si-
nusoidal excitation for the same fundamental frequency and flux
density level.
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Abstract—This paper introduces a comparative study on the
design of aerospace actuators concerning induction motor and
permanent-magnet motor technologies. In the analysis under-
taken, the two candidate configurations are evaluated in terms of
both their electromagnetic and thermal behaviors in a combined
manner. On a first step, the basic dimensioning of the actuators
and their fundamental operational characteristics are determined
via a time-stepping finite-element analysis. The consideration of
the thermal robustness of the proposed motor configurations is
integrated in the design procedure through the appropriate han-
dling of their respective constraints. As a result, all comparisons
are carried out on a common thermal evacuation basis. On a
second step, a single objective optimization procedure is employed,
considering several performance and efficiency indexes using ap-
propriate weights. Manufacturing and construction-related costs
for both investigated topologies are considered by employing spe-
cific penalty functions. The impact of the utilized materials is
also examined. The resultant motor designs have been validated
through manufactured prototypes, illustrating their suitability for
aerospace actuation.

Index Terms—Actuators, aerospace engineering, finite-element
methods (FEMs), geometry optimization, induction motors (IMs),
machine design, permanent-magnet motors (PMMs).

NOMENCLATURE

v Magnetic reluctivity.
A Magnetic vector potential.
JS Source current density.
σ Electrical conductivity.
V Electric potential.
HC Coercive force of the permanent magnet.
R Phase resistance.
L End-winding inductance.
is Stator current.
vs Supply voltage.
l Active motor length.
nc Number of conductors.
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S Total conductor surface.
S+ Total surface of conductors with positive phase

current.
S− Total surface of conductors with negative phase

current.
Ft Tangential component of the magnetic force.
Pt Mean tangential pressure.
Sg Air-gap surface.
T Electromagnetic torque.
Rr Rotor radius.
Bn Normal magnetic flux density component.
Bt Tangential magnetic flux density component.
θ Angular coordinate.
σm Radial magnetic force density.
Xk Design variable vector.
Ltooth Length of the stator teeth.
Wt1 Width of the stator teeth.
Wt2 Width of the stator tooth tip.
X0 Vector of initial values of the design variables.
G1,...,5 Weight coefficients.
Tm Mean electromagnetic torque.
Tr Electromagnetic torque ripple.
An Third and fifth normalized amplitude sum.
Pc Copper losses.
g Problem constraints.
C1 Term associated with the winding fill factor.
C2 Term associated with the slot shape.
C Total technical cost.
k Ratio of end-ring resistance to bar resistance.
θm Mechanical angle.
VDC DC bus voltage.
Iabc Measured three-phase line currents.
v∗q q-axis reference voltage.
v∗d d-axis reference voltage.
V ∗
abc Three-phase reference voltages.

I. INTRODUCTION

THE LATEST general direction in the industry of electric
motors is biased toward the better utilization of rare-earth

materials. This tendency is focused on two main alternative
strategies, i.e., the complete substitution of existing and en-
trenched technologies or their adaptation to the new topology
trends through their systematic refinement emphasizing on
their operating efficiency increase. That technological transi-
tion combined with the current advances in permanent-magnet

0278-0046 © 2013 IEEE. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires IEEE permission.
See http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/index.html for more information.
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technologies renders the extensive use of rare-earth magnets
feasible, even under severe thermal environmental conditions
[1]. Permanent-magnet motors (PMMs) and PM-assisted mo-
tors exhibit numerous advantages and constitute an attractive
solution for almost every particular application. However, a
clear indication toward the potential limitation on the usage of
induction motors (IMs) and their eventual replacement has not
yet been established. This is more intensely evident in industrial
applications, such as pulp or paper/forest product industry,
where IMs are traditionally the dominant technology [2]. On
the contrary, in aerospace actuation applications, an increasing
tendency toward the integration of PMM topologies is apparent,
boosting their domination rates. This is basically attributed to
the fact that they satisfy the spatial limitations and constraints,
dictated by the strict nature of such applications. Nevertheless,
the choice of the more advantageous between the two candidate
motor configurations is application specific, as they both benefit
from their particular operating characteristics [2]–[4].

More specifically, PMMs feature crucial inherent advantages
over the alternative motor topologies [5], [6]. Consequently,
they have attracted a rapidly growing interest within the sci-
entific community [7], especially for high-power-density actua-
tion applications highlighting the necessity for their thorough
investigation [8]. In aerospace applications, along with the
demand for high performance, safety and reliability issues arise.
The extremely strict nature of the specifications, both opera-
tional and spatial, dictates the necessity for further investigation
of their operation [9], [10]. The most important advantages of
PMMs lay on the fact that the PMs constitute an independent
and strong excitation system. This feature enables substantial
overloading of the motor while providing higher torque density
values. The fact that no electromagnetic excitation system is
employed additionally enhances their transient behavior, while
simplification and maintenance are also two significant ben-
eficial factors. The aforementioned advantages have led PM
motors to be considered a viable and attractive solution [4],
[11], [12]. On the other hand, their main disadvantages concern
their operation under fault conditions. Their serious thermal
constraints under fault conditions, their limited fault tolerance
capabilities, the PM retention and demagnetization issues, and
the need for high braking torque are major bottlenecks against
their widespread usage [13].

The predominant motor technology in such applications for
many years has been the cage IMs. Their superior dynamic
behavior in conjunction with their brushless nature, which en-
ables their operation without the presence of commutator or slip
rings, renders them suitable for high-performance controlled
operation in electric drive applications [14]–[16]. The dramatic
advance in the area of power electronics and automatic control
technologies has significantly contributed to their establishment
as standard motors in electrical drives, when field-weakening
operation in high speeds is required. However, the IM tech-
nology exhibits numerous disadvantages as well, both con-
structional and operational. For example, their relatively small
air-gap length and their inferiority against the synchronous
motors in terms of overall efficiency and power factor are
major drawbacks. Great scientific effort has been made over
the past years in order to limit the impact of the aforementioned

Fig. 1. Three-dimensional actuator representation models. (a) 24-slot–28-pole
PM machine. (b) Eight-pole induction machine.

disadvantages. Advancements in the area of motor design and
motor drives have facilitated cost-efficient motor operation over
a wide speed range without compromising their efficiency and
reliability.

In this paper, the design process and the comparison in terms
of operational characteristics of two motor topologies, a PMM
and an IM, satisfying the specifications of a specific aerospace
application, are presented. Two distinct and extremely different
operating conditions are considered for both motor topologies
accounting also for emergency operation. In order to determine
the fundamental actuator operating characteristics and the pre-
cise stator and rotor geometries, finite-element (FE) models are
employed, integrated in an advanced optimization routine. The
severe environmental conditions in aerospace applications are
also taken into consideration during the design process. As
the impact of the ambient temperature rise is of paramount
importance, extensive thermal analysis has been conducted in
order to satisfy the equal thermal evacuation basis criterion for
each configuration. The two candidate actuator configurations
are illustrated in Fig. 1. On a next step, manufacturing and
material-utilization-related issues are further investigated. The
analysis is mainly focused on the formation of the end-rings
mostly concerning the IM topology. The implemented design
methodology has been validated through the manufacturing and
experimental testing of two prototypes, a PMM and an IM,
respectively, while for the case of the IM, two different end-
ring formations have been tested.

II. ACTUATOR SPECIFICATIONS

Certain geometrical and electromechanical specifications,
dictated by the application nature, have to be satisfied by the
actuator geometry. The main actuator specifications and dimen-
sions are tabulated in Table I for the two different operation
modes. The actuator output torque capability under normal
operation is about five times less compared to the extreme
mode of operation. A respective increase in rotor speed is also
evident. Such a duality in the motor specifications is quite
typical in aerospace applications. This is mainly attributed to
safety reasons to prevent undesirable effects of disturbances
on the actuator operation during certain maneuvers. It is worth
pointing out that the speed value, as shown in Table I, is the
actual machine mechanical speed without the usage of step-
down gear. The main restrictions are now set by the control
system capacity, dc voltage level, and switching frequency.

In the process of determining the basic motor dimensions,
a preliminary analysis, based on analytical formulas, has been
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TABLE I
MAIN ACTUATOR SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

carried out for the two actuator types. For the need of the
analysis, the fundamental design principles have been initially
considered. However, each machine type required special at-
tention during the design procedure regarding the satisfaction
of the listed requirements and both the respective geometrical
and spatial limitations.

III. MODELING AND DESIGN CONSIDERATIONS

The time-dependent magnetic field is governed by the well-
known Maxwell’s equation in the form of the magnetic vector
potential

∇× v∇×A = Js− σ
dA

dt
− σ∇V +∇×Hc. (1)

The equation describing the interaction of the magnetic field
with the applied machine terminal voltage is of the following
form:

vs=R · is+L · dis
dt

+
l · nc
S

·

⎛
⎝∫ ∫

S+

∂A

∂t
dS −

∫ ∫
S−

∂A

∂t
dS

⎞
⎠ .

(2)

On a first step, in order to specify the main motor design
characteristics, a preliminary design analysis has been imple-
mented. In particular, for the IM, conventional design principles
have been followed, mainly focusing on the efficiency and the
output torque. The produced electromagnetic torque can be
calculated from the mean tangential pressure of the magnetic
forces on the gap of the machine, which is expressed by means
of Maxwell stress tensor as follows:

Ft =Pt · Sg (3)

T =Rr · F → T = 2πR2
r · l · Pt (4)

Pt =
1

μ0

∮
Bn ·Bt · dc. (5)

Different topologies and winding configurations suitable for
the specific application have been investigated and compared in
order to identify the one exhibiting the best performance with
respect to the considered specifications. The nonoverlapping
winding investigation has shown that, under such circumstances
and topology, a nonoverlapping winding is not favorable and
effective for the IM; thus, the classical winding layout has
been considered. In order for the IM to meet the requirements,
the whole available space, maximum length and diameter, is
required to be covered, taking into consideration the best perfor-

Fig. 2. Block scheme of the adopted optimization algorithm [22].

mance. In this case of inverter-fed motor, minimization of rotor
resistance is desirable. This constraint has been considered at
the design stage of the proposed motor configuration. Finally, a
sensitivity analysis of the main motor parameters of the selected
configuration has been performed in order to define the detailed
motor design shown in Fig. 1.

Contrary to the IM case, as far as the PMM is concerned,
a systematized analysis of the most popular alternative motor
geometries and of the most suitable winding configurations, for
this specific application, has been undertaken. The analysis was
mainly focused on the key points of performance, efficiency and
reliability. The active machine length for the case of the PM
motor has been finally set to 40 mm, which is one third of the
total available length. Moreover, both overlapping and nonover-
lapping winding configurations have been considered, and their
potential suitability has been evaluated. The nonoverlapping
single-layer winding was considered the most favorable option
due to its underlying advantages of lower copper losses and
lower torque ripple [19]. Owing to the nonregularly distributed
magnetic forces along the air-gap, a unidirectional pulling force
that rotates with time and generates noise and vibration in
the motor is present under such winding configurations [19].
Radial magnetic forces are computed by Maxwell stress tensor
as follows:

σm(θ, t) =
1

2μo
·
(
B2

n(θ, t)−B2
t (θ, t)

)
. (6)

By the end of the preliminary design process and the se-
lection of the final winding layout, a particular evolutionary
optimization algorithm has been employed. The algorithm
facilitated the comparative approach on the stator geometry
optimization of surface PM machines involving fractional-slot
concentrated-winding configurations, considering the variation
of key stator design variables. More specifically, a zero-order
direct-search Rosenbrock-based optimization algorithm is in-
troduced in order to minimize an application-specific penalty
function through a sequential unconstrained minimization tech-
nique [17]. Fig. 2 illustrates the block diagram of the proposed
optimization procedure. The procedure is based on the interac-
tion between a 2-D FEM parametric model and the optimizer
block.
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Fig. 3. Torque profile versus slip frequency considering constant stator current
densities. The dotted line corresponds to 28 and 20 A/mm2 for machine lengths
equal to 40 and 60 mm, respectively.

The penalty function at the beginning of the kth iteration
shown in the block scheme is given in [17]

P k(Xk) =G1 ·
Tm(Xk)

Tm(X0)
+G2 ·

Tr(Xk)

Tr(X0)
+G3 ·An(Xk)

+G4 ·
Tm(Xk)√
PCu(Xk)

·
(

Tm(X0)√
PCu(X0)

)−1

+G5 ·
C(Xk)

C(X0)
+Rk ·

∑
1/ (gi(Xk)) (7)

where Xk is equal to [Lk
tooth,W

k
t1,W

k
t2] and gi(Xk) ≥ 0, i =

1, 2, 3. The total technical cost C is expressed as

Ck(Xk) =C1 ·max

(
Lk
tooth

L
,
W k

t2

W

)

+ C2 ·max

(
W k

t1

W k
t2

,
W k

t2

Lk
tooth

)

=

4∑
i=1

3∑
j=1

aij exp
(
− ((xi − bij)/cij)

2
)
. (8)

IV. IM ACTUATOR CASE

The absence of excitation on the rotor of IMs is its most
important characteristic regarding the establishment of the ro-
tor magnetic field. To achieve adequate torque production, it
demands higher current density to flow into the stator. As a
result, it is reasonable that, under these circumstances, the IM
requires larger envelope dimensions than a PM machine in
order to achieve the equal output torque under the same stator
current density levels. In Fig. 3, the output torque versus slip
frequency is illustrated for different stator current densities and
active motor lengths. For all cases, an actual slot fill factor equal
to 0.5 and constant currents have been considered.

From Fig. 3, it can be derived that the eight-pole IM
configuration meets the prescribed specification values at the
maximum available machine length of 120 mm. It should be
noted that a thermally acceptable current for the normal oper-

Fig. 4. Power factor versus speed under (a) normal and (b) extreme operating
conditions.

Fig. 5. Power loss density distribution under (left) normal and (right) extreme
operating conditions.

Fig. 6. Induced and terminal phase voltages under (left) normal and (right)
extreme operating conditions.

ating conditions is about 6 A/mm2. Power factor versus speed
under normal and extreme operating conditions is illustrated in
Fig. 4. The motor nominal operating conditions according to
the design procedure involve low speed operating range shown
in Fig. 4(a) presenting appropriate power factor values. In
counterparts, the low power factors encountered in high speed
ranges corresponding to extreme operating conditions are not
compromising the overall actuator behavior as such conditions
are rarely implemented in case of emergencies.

Fig. 5 shows the power loss density distribution for the
IM, considering both modes of operation. The actual supplied
current densities are 6 and 13 A/mm2, respectively. For the
specific current density values, the required torque levels are
achieved, and the stator and rotor core materials are optimally
utilized, i.e., they operate at the knee of the lamination B–H
curve, which is a design process criterion. The preservation of
saturation at low levels leads to increased sinusoidality of the
back EMF waveform. Fig. 6 illustrates the unsaturated core for
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TABLE II
ROTOR SLOT CHARACTERISTICS

the normal operation. For this case, the EMF is almost sinu-
soidal. The EMF for the extreme operating conditions exhibits
insignificant signs of harmonic distortion, also indicating the
operation at the knee of the magnetizing curve.

The reduction of parasitic torque, additional losses, noise,
and vibration is crucial for the selection of the stator and
rotor numbers of slots. However, the construction of multipole
and small-sized machines significantly reduces the available
and feasible stator and rotor slot combinations. To evaluate
the most appropriate combination between the stator and rotor
numbers of slots, several possible combinations have been
investigated. Due to manufacturing limitations, 24 stator slots
were considered. The cross sections of the copper bars and the
rotor bore have been kept constant in order not to compromise
the comparability of the results under the equal output torque.
Table II presents the torque ripple under normal operation of
five distinctive cases that were examined and indicates the
impact of the increase of the number of rotor slots on the
produced torque.

When the number of rotor slots increases significantly, the
rotor teeth are heavily saturated, resulting in an increase in the
torque ripple. Furthermore, due to the limited available space,
a compromise between manufacturing feasibility and the theo-
retical optimum approach should be made. From Table II, it is
evident that the 30 slots in rotor benefit from the increased slot
number constituting also an adequately satisfactory version.
Another important factor that has to be mandatorily taken into
account is the rotor moment of inertia, as it directly improves
the motor dynamic performance. The existence of copper in
the rotor slots deteriorates the machine behavior during speed
variations. The IM rotor involves a moment of inertia slightly
lower than 5 · 10−4 kg · m2.

An important issue in achieving high efficiency in the IM
design case concerns low rotor resistance enabled through arc
copper welding formation of cage end-rings. However, in the
reduced rotor geometries favored in aerospace applications, it is
difficult to implement such manufacturing procedures, resulting
in usual end-ring resistance values on the order of 25% of the
rotor resistance. That is why silver joint end-ring formation has
to be considered, involving rather greater end-ring resistance
values [14]. The use of die-cast rotor cage could reduce the
high end-ring resistance values; however, it is quite demanding
to be implemented in such space-limited applications. In order
to take into account this constraint, the variation of end-ring
resistance impact on the motor performance has been investi-
gated at the design stage. The respective torque–speed char-
acteristics for ideal end-ring hypothesis (zero resistance) and
different end-ring resistance values have been investigated at
the design stage and are shown in Fig. 7. This figure illustrates

Fig. 7. Torque versus slip frequency for different estimated rotor resistances.

TABLE III
WINDING LAYOUT CHARACTERISTICS

the importance of achieving low end-ring resistance values [18].
The term k represents the ratio of end-ring resistance to bar
resistance. For the arc copper welding and silver joint end-ring
formations, actual ratios of about k1 = 1.5 and k2 = 2.5 have
been considered, respectively.

V. PM ACTUATOR CASE

Regarding the winding configuration for the PM actuator, the
nonoverlapping single-layer winding was adopted as it has most
of the benefits that we can get from the investigated winding
topologies. Even though the alternate teeth wound winding is
considered a more favorable choice, it presents some serious
drawbacks. The number of poles and slots has to be chosen
with extreme care in order to maintain high values for the
winding factor and to minimize the values of the torque ripple
and the rotor losses, respectively, which incur a significant
increase in machine noise [19]. In order to identify the favorable
winding layout and the numbers of rotor poles and stator slots,
different winding topologies have been examined by using the
time-stepping FE analysis in conjunction with the optimization
procedure.

Table III summarizes the main characteristics of some of the
analyzed winding layouts while considering identical embrace
and thickness of the magnet configuration under the same
voltage supply.

The MMF harmonic component in PM machines with fewer
stator slots than rotor poles that contributes in the mean torque
production is not the fundamental but a higher harmonic
component of the same order as the number of pole pairs.
The 24-stator-slot and 28-rotor-pole single-layer fractional-slot
machine configuration has been selected for this particular
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Fig. 8. Radial force density distribution for a rotating period.

Fig. 9. Power loss density distribution under (left) normal and (right) extreme
operating conditions.

Fig. 10. Induced and terminal phase voltages under (a) normal and
(b) extreme conditions.

application and specifications, exhibiting low torque ripple with
high winding factor and, subsequently, higher EMF capacity.

The radial force density distribution for the selected topology
under nominal operating conditions, calculated by (6), versus
the rotor angle in the air-gap is illustrated in Fig. 8. It may be
noted that the resulting radial magnetic force per one rotating
period is negligible and approaches 0.47 N. Such a low total
radial force is a result of the symmetry of the applied winding
layout. Fig. 9 shows the power loss density distribution of the
PM under both operations considered.

The capability of the motor to operate under overloading
conditions is of high importance, enabling us to meet the re-
quirements of the extreme loading condition. The torque angle
under normal operation is approximately equal to 30◦, and
the EMF is absolutely sinusoidal, which is mainly due to the
unsaturated stator and rotor core materials. Fig. 10 depicts the
induced and terminal phase voltages considering a sinusoidal
voltage supply at the machine terminals. Under the extreme
operating condition, the maximum torque at maximum speed
is significantly higher than the specified torque for the normal
operation.

The stator and rotor laminations are driven to high saturation
levels, presenting mean flux density in the stator tooth equal to
2 T. Subsequently, the induced EMF is affected by the highly

Fig. 11. Fourier analysis of the (a) induced and (b) terminal phase voltages.

saturated laminations, presenting a third harmonic component
equal to 50.8% of the fundamental component. The induced
EMF and terminal voltage as well as the harmonic content
are illustrated in Figs. 10 and 11, respectively. In high-speed
operating conditions, PMM topologies are expected to present
reduced field-weakening capability [20]. The action of the field-
weakening procedure is to lower the influence of the PM flux
linkage on the resulting air-gap flux; thus, it is obvious that
this constitutes a PMM drawback, especially when compared
to IMs which feature the absence of excitation. In this specific
application, the highest speed foreseen is the nominal one; how-
ever, the possibility of field weakening for inverter protection
under small overspeed, which could be encountered due to
mechanical load abrupt variation, is desirable.

VI. RESULTS AND DISCUSSION

IM drawbacks are derived primarily from the absence of
independent electromagnetic excitation in the rotor. As it has
already been mentioned, a higher current density in the stator is
needed in order to obtain equal output torque levels due to the
establishment of the rotor magnetic field. Therefore, overall IM
situation deteriorates compared to the PM machine.

From the preceded analysis, IM required the total available
length, while the PM actuator demanded one third of the total
length in order to satisfy the specifications. However, the PM
machine, under the extreme operating condition, presents stator
and rotor core heavy saturation in order to achieve the desirable
output torque, resulting in distorted induced EMF and currents.
Unlike the PM machine, the IM core saturation level is lower
due to the fact that the magnetic field in the rotor has already
been established, thus having the capability of being further
loaded. It should be noted that geometry optimization has been
carried out for the normal operation for the two motor types. For
the normal operation, the main PM and IM characteristics are
tabulated in Table IV. It is worth mentioning that the applied
current density of about 4 A/mm2 is too low for aerospace
actuators. In practice, a forced air or oil cooling is used, and
the current density is higher. However, the extreme-mode oper-
ation necessitates higher current densities, setting the operation
limits and leading to lower densities under normal operation.
Nevertheless, in the present study, natural air convection has
been considered.

Moreover, in aerospace actuation applications, the operation
of more than one machine on the same shaft is a very common
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TABLE IV
PM AND INDUCTION ACTUATOR CHARACTERISTICS

Fig. 12. Instantaneous torque under three-phase short-circuit fault considering
constant speed load. (a) PM machine. (b) IM.

practice, mainly for safety and reliability reasons, thus con-
tributing to a fault-tolerant system. As a result, when a machine
fault occurs, the remaining machines have to operate over-
loaded in order to substitute the faulty machine operation and
not to be interrupted. The absence of rotor excitation favors the
IMs, which exhibit zero braking torque under short circuit fault.
Fig. 12 indicates the main disadvantage of the PMMs, which
accounts for their thermal constraints under fault conditions.
When a three-phase short circuit is imposed at 20 ms, the PM
machine continues to contribute with high braking torque equal
to 0.5 N · m after 40 ms, while on the contrary, the IM presents
almost zero braking torque.

The final choice of actuator type strongly depends on the
specific application demands and particularities. Both candidate
actuator types exhibit major differences and corresponding
advantages. It should be noted that, for this specific aerospace
application, the equal thermal evacuation criterion has been
considered and has strongly influenced the results. As the
extreme environmental conditions in aerospace applications
contribute to the temperature rise, taking the thermal constraints
into consideration is very important. Furthermore, another im-
portant factor that should be mentioned is the fact that the
rotor temperature is much more crucial in the PMM than in
the IM due to the inherent retention issues of the PMs. A
potential temperature increase incurs a dramatic decrease in the
remanent flux density of the PMs, which results in a significant
decrease in the air-gap flux density and consequently in the
deterioration of the motor’s overall performance. Fig. 13 shows
the temperature variation during normal operating conditions
for the two configurations. In particular, the minimum and
maximum temperatures correspond to the rotor and the stator,
respectively. The higher stator temperature values are caused by

Fig. 13. IM and PMM temperature variations under normal operating
conditions.

Fig. 14. (a) Power and control unit. (b) PMM. (c) IM.

the fact that it bears the main burden due to the winding estab-
lishment. Maintaining approximately equal heat flux levels for
each configuration, the PMM topology seems to be favored as
it involves an important reduction in size and weight with the
same thermal constraints.

VII. EXPERIMENTAL VALIDATION

In order to experimentally demonstrate the developed
methodology, the experimental setup shown in Fig. 14 has been
employed. The experimental setup comprises the control and
power unit, and an electromechanical brake so as to apply
variable mechanical loads to both prototypes.

The constructed multipurpose control unit receives and pro-
cesses signals of the voltage and current transducers, and out-
puts the desirable pulses. Fig. 15 shows signal routing from and
to the main component of the digital signal processor (DSP).
The employed DSP presents an adequate computational capa-
bility for this specific application, supplying the IM and PMM
prototypes with a sinusoidal pulsewidth modulation (SPWM)
voltage employing a carrier frequency of 10 kHz. In order to
capture the presented data in the following section, a TiePie
oscilloscope and a National Instrument PXI (16 b and 4 MS/s)
are used.



4322 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, VOL. 61, NO. 8, AUGUST 2014

Fig. 15. Overall system configuration.

Fig. 16. (a) IM stator. End-ring formation by using (b) arc welding or
(c) silver joint.

Fig. 17. Measured phase voltage and current of IM under no-load operation
at 180 r/min.

Validating the design methodology, PMM and IM prototypes
have been manufactured, and in the case of the IM, two different
end-ring formations are also investigated. Fig. 16 shows the IM
configuration, as well as both manufactured rotor prototypes
with end-ring formation by using either arc welding or silver
joint. The stator laminations employed to stator are Thyssen
M 330-35 A/35JN230. For the PMM neodymium (Nd)-iron
(Fe)-boron (B) NMX41-EH has been adopted as PM material.
The measured phase voltage and current of IM under no-
load operation at 180 r/min are depicted in Fig. 17. Although
under constant voltage supply the magnetizing current does not
significantly depend on load, in this case of inverter supply, the
magnetizing current of IM is low enough under no-load condi-
tion. Thus, the machine presents low power losses associated
with the core due to hysteresis and eddy currents.

Fig. 18. Measured phase voltage and respective harmonic content of IM at
6000 r/min.

Fig. 19. Measured torque under constant current density as a function of slip
frequency for both end-ring formations. (a) Arc welding. (b) Silver joint.

In addition, the measured voltage and harmonic content of
the IM at the highest speed of 6000 r/min are illustrated in
Fig. 18. Fig. 19 evidences the claims discussed in Section IV
and the simulation results shown in Fig. 7 during the design
process. Despite the use of silver end joint, end-ring formation
involves greater end-ring resistance values; it is a preferable
choice in cases where machine dimensioning is defined by strict
space limitations. Torque versus slip frequency waveforms for
both rotor configurations are within the bounds set during the
design phase, allowing safe selection of materials and manu-
facturing process to be followed. It should be noted here that
the upper and lower bounds correspond to the case where the
simulated end-ring resistance is comparable to bar resistance
(k = 1.5) and to greater values (k > 1). Significant variations
in the produced torque for different end-ring formations and
speeds are observed in Fig. 19 even in lower slip frequency
values, when the motor is inverter driven.

Fig. 20 shows the stator and rotor of the PMM configuration.
It is worth noticing here that the magnet retention issue is faced
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Fig. 20. PMM configuration. (a) Rotor. (b) Stator.

Fig. 21. Comparison of measured and simulated phase voltages of PMM
under no-load operation.

Fig. 22. Comparison of simulated and measured torque–speed characteristics.

by employing glass fiber support of PMs. Behaving satisfacto-
rily even under 6000 r/min, the voltage at the machine terminals
presents a linear behavior as illustrated in Fig. 21 since the
machine is quite far from the knee of the lamination B–H
curve. Contrarily, it is expected that, according to the simulation
results of under 6000 r/min and full-load condition, the machine
laminations are under heavy saturation. The simulated and
measured torque–speed characteristics for the PMM are shown
in Fig. 22, where the simulated results are in good agreement
with the measured ones, especially in the lower speed range.
The measured phase voltage and current of PMM under no-
load operation at 180 r/min are depicted in Fig. 23, where the
current is significantly higher than that of the IM.

Furthermore, the measured voltage and harmonic content of
the PMM at the highest speed of 6000 r/min are presented in
Fig. 24. As previously mentioned, for the SPWM technique im-
plemented by the inverter in PMM and IM, a carrier frequency
equal to 10 kHz is utilized. The maximum fundamental electric
frequency at the highest speed of 6000 r/min for the PMM is
1.4 kHz, while for the IM, it is 400 Hz. Therefore, the selected
carrier frequency of the SPWM is appropriate in driving both
motors adequately for both operating conditions, introducing
low harmonic content in the stator current, due to the filtering
action of the winding inductance.

Fig. 23. Measured phase voltage and current of PMM under no-load operation
at 180 r/min.

Fig. 24. Measured phase voltage and respective harmonic content of PMM at
6000 r/min.

VIII. CONCLUSION

In this paper, a comparative analysis between PMM and IM
aerospace actuators has been carried out. Different combina-
tions of rotor–stator slots for the IM and different winding lay-
outs for the PMM have been modeled, and their performances
have been compared. The optimal IM configuration, featured
by the absence of rotor magnetic field, required larger dimen-
sioning and weight than the respective PMM one for the same
thermal evacuation ratio. However, the IM case presented lower
braking torque and short-circuit currents with respect to the
PMM case, leading the final choice of the actuator technology
to an overall system-consideration-dependent problem.

In the considered application, the two rival technologies
presented different drawbacks: the IM configuration, due to
the rotor dimensional constraints, has difficulty in achieving
acceptably reduced end-ring resistance values compared to
bar resistance, leading to motor efficiency compromise at low
speed ranges. On the other hand, the PM configuration, involv-
ing surface PM structure, presented increased losses in high-
speed operating conditions due to a reduced field-weakening
capability. Consequently, through the analysis developed in
this paper validated by experimental results, the proposed IM
and PMM configurations present complementary advantages,
the former concerning fault tolerance characteristics and the
later concerning power density issues. Thus, according to this
paper’s findings, on a strict motor basis, the PM topology is
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TABLE V
STATOR LAMINATION LOSS PROFILE AND PM CHARACTERISTICS

favored in the considered aerospace application involving two
distinct operating speed ranges.

APPENDIX

The loss profile of the Thyssen M 330-35 A/35JN230 lami-
nation and the basic characteristics of the NMX41-EH PMs are
tabulated in Table V.
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Abstract. Fractional Slot Concentrated Winding (FSCW) Interior Permanent Magnet (IPM) motors 

constitute a favorable choice for electric vehicle applications due to their inherent advantages of 

high efficiency and performance, field weakening capability and permanent magnet effective 

shielding from eddy currents. In this paper, an IPM motor with buried sinusoidal magnets for a 

small electric bus is optimized in terms of both efficiency and performance. The overall magnet 

volume and the corresponding iron bridge width are maintained within specified borders, thus 

enabling adequate field weakening and permanent magnet shielding margins. In the optimization 

process a single-objective Differential Evolution (DE) algorithm is utilized, showing great 

convergence characteristics. 

Introduction 

Overall optimization of variable speed traction motors requires a multi-objective analysis in 

order to account for both performance and efficiency, due to the conflicting nature of the respective 

criteria. In addition, variable speed traction systems require constant adaptation of torque and speed 

and thus it is desirable to reduce motor size and weight. Another important issue is the ability of 

traction motors to demonstrate significant Torque over-Boost and Field Weakening capabilities [1]. 

This paper introduces a particular single-objective, population-based DE optimization methodology 

[2,5], facilitating the comparative approach on the rotor geometry optimization of an IPM motor 

involving FSCW configuration [3]. Design constraints regarding the overall permanent magnet 

volume and the corresponding iron bridges used to bury the magnets are introduced in order to 

account for overall weight as well as field weakening and shielding capabilities. 

The final optimized motor will be integrated in a commercial diesel mini bus, which will be fully 

electrified. The respective mini bus model is illustrated in Fig. 1(a). The area where the IPM will be 

mounted, replacing the diesel engine, is shown in picture 1(b).  

  
(a) (b) 

Fig. 1 Application details. (a) Commercial mini bus to be electrified. (b) Mounting area of the IPM. 
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The necessity for increased torque capability becomes evident, when the vehicle’s weight and 

mass are considered. For the analysis undertaken, the overall magnet volume and the corresponding 

iron bridge width are maintained within specified borders. This practice renders the control over the 

overall magnet cost feasible and provides a safety margin regarding the rotor mechanical robustness, 

as the iron bridges constitute a sensitive part, in terms of manufacturing complexity and reliability. 

The outer stator radius was maintained less than 30 cm in order to fit in the available mounting area 

and the inner rotor (shaft) radius was slightly enhanced to further increase the system’s mechanical 

robustness. 

Basic Dimensioning  

In a first step, an estimation of the motor structure is achieved by considering classical machine 

design analytical techniques. Such analytical approaches deliver a sub-optimum set of design 

variables adequately close to the region of the global optimum. The initial design is focused on the 

satisfaction of the fundamental spatial limitations and operational specifications. The latter are 

tabulated in Table 1. 
Table 1. Basic specifications and dimensions of the IPM 

Specification Nominal load Overload 

Electromagnetic torque (Nm) >125 >250 

Speed (RPM) 4000 8000 

Nominal output power (kW) 100 

Nominal phase voltage Amplitude (V) <150 

Efficiency (%) >90 

Outer stator radius (mm) <300 

Motor active length (mm) <200 

 

Several important determinants were considered during the preliminary design, and are shown in 

Fig. 2. The vehicle weight and the wheel radius directly affect the motor specifications regarding 

speed and torque capability. The vehicle dynamics were utilized to initially determine the nominal 

values of torque for different operating conditions. The utilized Permanent Magnet (PM) material’s 

properties and its operational characteristics were also taken into account. The PMs constitute the 

field excitation system and the fact that they are buried in the rotor body incurs a significant field 

weakening. The most crucial dimensions to be determined are the motor active length L and the air-

gap diameter D that constitute the two basic dimensioning variables. Their values were calculated 

using the basic electrical power capacity formula, which is given by (1).  

nLDacBkS W ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=
2211.1 π

 
(1) 

  

  
 

(a) (b) (c) 

Fig. 2 Basic considerations regarding the preliminary motor design. (a) Electric vehicle dynamics. (b) Active length- 

air-gap diameter relationship and (c) Magnetic material properties 

 

The number of poles was dictated by the need for a high speed range operation and the need for 

relatively low supply frequency in order to minimize iron losses, considering also the higher 

harmonics in supply voltage and current due to the inverter operation. Generally, in electric vehicle 
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application a small pole number is employed, most commonly leading to 4 or 8 pole motors [1]. In 

this specific application a 4-pole rotor was chosen. The number of stator slots was determined 

analytically, in order to enable optimal electromagnetic coupling of the stator and 4-pole rotor MMF 

vectors (maximum mean torque). Another consideration was the maximization of the slot fill factor 

and the minimization of the manufacturing complexity. For this reason the number of stator slots 

was set equal to 6. The resultant 4/6 FSCW machine offers additional benefits regarding the 

winding factor and the electromagnetic torque capability.  

Optimization Procedure 

DE is a population-based optimizer that attacks the starting point problem by sampling the 

objective function at multiple, randomly chosen initial points. On a first stage, DE perturbs existing 

vectors with the scaled difference of two randomly selected population vectors to generate new 

points (mutation). Then, in order to produce the trial vector DE adds the scaled, random vector 

difference to a third randomly selected population vector (recombination). On a final stage, the trial 

vector competes against the population vector of the same index (selection). Once the last trial 

vector has been tested, the survivors of the pair wise competitions become parents for the next 

generation in the evolutionary cycle. The mutation factor was set equal to F=0.85 and the crossover 

probability was set equal to FCR=0.8. Forced mutation was used for at least one design variable of 

every trial vector in order to avoid vector duplication. 

The proposed optimization methodology implements a single objective function Differential 

Evolution optimization routine. The objective function is the weighted sum of different objective 

functions regarding performance, efficiency and motor clean interface, thus indirectly accounts for 

multiple objectives [4]. The latter feeds an automated IPM motor design script, generating a 2D 

Finite Element (FE) model corresponding to each optimization run, thus allowing for precise 

computation of the objective function values [5]. The flowchart of the DE algorithm is shown in 

Fig. 3. The block diagram of the overall procedure is illustrated in Fig. 4.  

   

 

 

Fig. 3 Flowchart of the proposed 

optimization algorithm. 
Fig. 4 Optimization procedure block diagram. 

 

The selected design variable vector is given by (1):  

 

[ ]magironmagmagG wkkX _sin__θ=  (1) 

 

The ratio of the permanent magnet pitch width to the pole pitch angle kθ_mag, the ratio of the 

height of the sinusoidal part of the magnet to the height of the radial part of the magnet kmag_sin and 
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the width of the iron bridge between the magnets and the air-gap wiron_mag have been selected as the 

three optimization variables, since they play a key-role in terms of both performance and efficiency.  

The objective function is given by (2):  
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  It corresponds to maximization of torque capability, minimization of total iron and copper 

losses and minimization of back-EMF harmonic content and torque ripple, respectively. The index 0 

refers to the electromagnetic characteristics of the initial design that occurred from the preliminary 

analysis.  

The flowchart of the general subroutine of the constraints and objective functions handling for 

the implemented DE algorithm is shown in Fig. 5. The constraints handling strategy is the “death 

penalty”. For every trial vector generated in each generation, constraint functions are evaluated and 

the potential population member is immediately rejected if at least a single constraint is violated. If 

none constraint is violated, the objective function for the vector is evaluated and selection is 

performed. The optimization constraints mostly concerned the preservation of the RMS value of the 

motor’s back-EMF fundamental component below a specific value, dictated by the inverter 

specifications and the available dc bus. The importance of the consideration of the overall system, 

including the batteries, in the motor design process is evident. In addition, a minimum of torque 

capability was considered as a constraint, to preserve solutions enabling increased performance 

characteristics.    

Figure 6 illustrates the evolution of the distribution of the population members in the 3D design 

variable space for different iteration numbers through the optimization procedure and points out the 

eventual convergence to a global optimum.  The respective projections on the 2D space surfaces are 

also depicted. 

 
 

Fig. 5. Flowchart of the constraint and objective 

function handling procedure 

Fig. 6. Evolution of the distribution of the population members in 

the 3D design variable space 

Simulation Results 

The variation of the electromagnetic torque and torque ripple and of the fundamental component 

of the back-EMF respectively, for different values of the design parameters are shown in Fig. 7.  
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(a) (b) (c) 
Fig. 7. Results of the optimization routine. (a) Mean torque – Performance map. (b) Torque ripple map.  

(c) Back-Emf map 

 

Figure 8 shows the basic operational characteristics of the optimized final motor geometry, under 

nominal operation. The optimized motor exhibits a very high torque capability and very clean 

interface regarding the quality of the induced EMF waveform.  
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(a) (b) (c) 
Fig. 8. Optimized motor characteristics. (a) Electromagnetic torque waveform. (b) Back-EMF waveform. 

(c) Back-EMF Fourier analysis. 

 

The magnetic field distribution for the final geometry during torque boost and field weakening 

operation for two different operating conditions, i.e. nominal load and overload is illustrated in Fig. 

9 and Fig. 10, respectively. 

 

  

 

(a) (b)  
Fig. 9. Magnetic field distribution for the final geometry during torque boost operation for (a) nominal load. 

(b) overload. 
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(a) (b)  
Fig. 10. Magnetic field distribution for the final geometry during field weakening operation for (a) 

nominal load. (b) overload. 

The final optimized geometry exhibits a torque capability of 144 Nm during nominal load 

operation and 264 Nm during overload. Its nominal efficiency was estimated, neglecting mechanical 

losses, over 92%. The induced back-EMF waveforms for both operations present low spatial 

harmonic content and the RMS values for the fundamental component are 94 V and 102 V 

respectively. 

Conclusions 

An efficient DE optimization methodology enabling a comparative approach on the optimization 

of a FSCW ISM motor for variable speed traction applications has been introduced. Overall motor 

weight reduction and permanent magnet shielding have been considered, as well as its suitability for 

different operating conditions. The resulting motor geometry achieves suitable performance-

efficiency characteristics. 
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Abstract. Design optimization of traction motors for light electric vehicles requires a comparative 

analysis in order to account for both performance and efficiency, while considering overall cost, 

size limitations and manufacturing complexity. This paper presents a comparative study on different 

surface mounted permanent magnet (SMPM) in-wheel motor configurations, facilitating fractional 

slot concentrated windings (FSCW). On a first step, different pole/ slot combinations were 

investigated and evaluated in terms of performance primarily. On a second step, different stator 

geometries were analyzed, considering both double and single layer windings and both equal and 

unequal stator teeth. Two different operating conditions were taken into account, i.e. nominal load 

and overload.  The most advantageous was selected, by means of efficiency, clean interface and 

overall weight, using an extensive sensitivity analysis. On a third step, the final geometry was 

optimized, via fine-tuning of key design variables, accounting for maximum efficiency and 

minimum machine weight. 

 

1. Introduction 

 

Traction motors for electric vehicles have to be designed carefully in order to achieve high 

efficiency and performance as well as to maintain the manufacturing complexity and overall cost at 

low levels. High efficiency is perhaps the biggest mission that has to be accomplished in present, 

primarily because the batteries currently employed in vehicles lack the sufficient capacity to 

achieve a mileage similar to the one that cars powered by fossil fuel do. Except for that, 

manufacturing complexity is also a key factor for the automobile industry, since the final product 

should not be too expensive for the end customer to buy. Performance is one more aspect that 

should not be neglected. Modern urban vehicles tend to allow less and less room for mechanical 

parts to be put; so the highly efficient motor should be small so as to fit in the space available. 

Those three conflicting targets can only converge through research over new motor configurations 

and materials. The success of a research outcome can only be evaluated by comparative analyses of 

previous configurations and new ones. However, while a configuration might be better in many 

aspects compared to its rivals for a specific application, it might not be for another. As a result, one 

should keep in mind that the optimum motor configuration for a light vehicle is not necessarily the 

optimum for a heavier vehicle [1], [2].  

 

 

2. Initial Design Considerations  

 

On an initial step, an estimation of the motor structure was achieved by considering classical 

machine design analytical techniques, according to specifications and space limitations, as a first 

approach. The key factors under consideration were application specific and accounted for constant 

speed operation of 25 km/h and for two different loading conditions, i.e. nominal “cruise” load and 

overload (acceleration). The existence of two loading conditions is justified by the fact that the 

vehicle in which the motor will be integrated, will have to accelerate from 0 to 25 km/h and then 

keep a steady velocity. Moreover, the state of constant speed represents 98% of the working time of 

the motor. As a result, it is very important for the motor to be efficient during the constant speed 

Materials Science Forum Vol. 792 (2014) pp 343-348
© (2014) Trans Tech Publications, Switzerland
doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.792.343



period and far less important over the acceleration. Because of this fact, the machine has to be 

primarily optimized for the nominal “cruise” load while retaining the ability of overloading for the 

need of acceleration. Additionally, as the motor is an in-wheel motor, both its weight and inertia 

were taken into consideration. The basic dimensioning of the motor was determined by the 

procedure. Afterwards, different slot/pole combinations were thoroughly investigated in order to 

account for maximum performance and efficiency [1], [2].  

 

 

3. Performance comparison 

 

On a second step, different slot/pole combinations were evaluated via simulation and 

compared with regard to their max torque capability. The results are illustrated in the Fig. 2(b). A 

slight increase in the torque capability of the motor is evident when comprising a higher number of 

slots and poles. However, due to the nature of the application, there is a constraint on the number of 

poles. A realistic limit in the pole number is 16, due to inverter operation related limitations. In 

addition, a higher pole number will result in a higher frequency, which is undesirable, since it incurs 

an increase in iron losses and decreases the efficiency of the motor [3], [4], [6]. 

Moreover, the magnetic field distribution of the feasible slot/pole configurations considered 

was examined, in terms of symmetry and torque capacity. The respective distributions are shown in 

Fig. 1. It is evident that the distributions facilitating a slot number of 9 and 15 exhibit an unequally 

distributed field which will result in mechanical stress on the machine axle. The field distributions 

of the geometries with a slot number of 12 and 18 exhibit a more smooth magnetic behaviour. 

Therefore, between last two constituted the final alternative choices. Eventually, the configuration 

with 18 slots was favoured, because of the slightly increased torque capability. 

 

   
(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

Fig. 1. Magnetic field distribution in the motor body for different feasible slot/pole combinations.  

(a) 9/8. (b) 9/10/ (c) 12/10. (d) 12/14. (e) 15/14. (f) 18/20 
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4. Investigation of Stator Geometry and Winding type  

 

On the third step, different stator geometries and fractional slot winding types were investigated. 

Single and double-layer concentrated windings of the 18/16 combination were evaluated via 

simulation and compared with regard to their torque ripple and back-EMF harmonic distortion. In 

particular, two different types of single-layer concentrated windings stator geometries were 

simulated, i.e. with equal and unequal teeth distribution. The results illustrated the superiority of the 

stator teeth unequality. Such a configuration maximizes the slot fill factor without compromising 

motor performance and efficiency [4], [5]. The final winding layout is shown in Fig. 2(a). 

In order to minimize winding losses, a procedure was developed to estimate, as accurately as 

possible, the number of phase conductors and their maximum feasible copper surface. 

Maximization of wire surface/diameters incurs significant increase in the fill factor value, enabling 

substantial decrease in copper losses.  The required space in the stator slots was precisely calculated 

in order to fit exactly the number of the necessary conductors, taking into account the wire 

diameters and insulation thicknesses available in the market. Therefore, the motor stator geometry 

was optimized, by suitably adjusting the back iron thickness, minimizing its weight and enhancing 

its iron loss profile [1], [6]. An instant of the procedure is depicted in Fig. 2(c). 

 
(a)  

 

 

(b) (c) 

Fig. 2. (a) Winding layout. (b) Maximum torque capability of various slot/pole combinations. (c) 

Screenshot of the conductor measuring script 

 

5. Fine-Tuning 

 

On the fourth step, sensitivity analysis was employed to fine tune the final geometries, as it 

can yield crucial information regarding the whereabouts of the global design optimum. The analysis 

was focused but not limited to the configuration with the unequally distributed teeth. For the three 

aforementioned alternatives, the effect of the variation of key design parameters was evaluated. 

More specifically, as far as the unequal teeth configuration is concerned, the sensitivity analysis was 

focused on the variation of the inequality ratio of the teeth in relation to the magnet to pole ratio, 

while maintaining a fixed value for the magnet volume. The inequality ratio is defined as the ratio 

of the thickness 1tw  of the even teeth to the thickness 2tw  of the prime teeth. It is depicted in Fig 

3(a). Figure 3 also shows the stator magnetic circuit and the basic stator design variables.  

The results of the sensitivity analysis, regarding the electromagnetic torque, the induced 

back-EMF, the iron loss profile and the motor weight are illustrated in Figs. 4 to 6. The variation of 

the inequality ratio has a relatively small impact on both the maximum torque and the torque ripple 

of the motor, especially during cruise operation considering the relatively low required torque 

values. A similar behavior is exhibited regarding the iron losses and the rms value and the THD% 

of the back-EMF waveform. However, as far the motor weight is concerned; it is significantly 
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reduced with the rise of the inequality. As a result, when using an unequal teeth distribution, the 

resultant motor geometry has a reduced weight without compromising its operational attributes.  

 

 

  

(a) (b) (c) 

Fig. 3. (a) Inequality ratio 1tw / 2tw . (b) Stator magnetic circuit. (c) Stator design variables. 

 

 
 

(a) (b) 

Fig 4. Sensitivity analysis results. Torque mapping. (a) Mean torque. (b) Torque ripple. 

 

  
(a) (b) 

Fig 5. Sensitivity analysis results. Back-EMF mapping. (a) EMF rms value. (b) EMF THD% 
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(a) (b) 

Fig. 6. Sensitivity analysis results. (a) Iron losses and (b) motor weight. 

 

For the three final optimum geometries open slots were employed to reduce manufacturing 

complexity, without compromising the motors overall behaviour. The respective magnetic field 

distribution and electromagnetic torque and back-EMF waveforms are shown in Fig. 7.  
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(a) (b) (c) 

Fig 7. Magnetic field distribution at nominal load, Back-EMF waveforms for both nominal load 

and overload, Instantaneous torque waveforms for both nominal load and overload operating 

conditions. (a) double layer concentrated winding motor. (b) single layer concentrated winding 

motor. (c) single layer concentrated winding motor with unequal teeth. 
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6. Results and Discussion 

 

From the sensitivity analysis three optimum configurations emerged, all employing open slot 

stators, as mentioned before, and each utilizing a different winding type. The simulation results, 

regarding both performance and efficiency, for the three investigated motor configurations are 

tabulated in Table I. Both nominal load and overload operating conditions were simulated.  The first 

conclusion that derives from the direct comparison of the three different configurations is that the 

machine with the unequally distributed teeth has by far less torque ripple in the low torque region as 

well as in the high torque region. The voltage harmonics are also extremely low but similar to the 

other two configurations.   

 

TABLE II. Efficiency and performance comparison between the three different motor 

configurations 

Winding 

type 

Max 

Torque 
)(Nm  

Output 

Power 
)(W  

Torque 

Ripple 
(%)  

EMF 

RMS 
)(V  

THD 
(%)  

Copper 

Losses 
)(W  

Phase 

Current 
)(A  

Iron 

Losses 
)(W  

Total 

Losses 
)(W  

Motor 

Weight 
)(kg  

Predicted 

Efficiency 
(%)  

Double 

Layer 

2.0 62 14.0 11.2 1.7 2.2 1.78 1.46 3.64 2.7 94.5 

7.6 240 4.3 11.2 4.0 34.8 28.55 1.46 36.3 2.7 86.8 

SL 

Equal 

Teeth 

2.0 62 21.0 11.3 2.8 2.5 1.76 1.48 3.96 2.8 94.0 

7.5 235 6.6 11.3 10.8 39.7 28.31 1.51 41.22 2.8 85.1 

Unequal 

Teeth 

1.9 60 4.3 11.1 1.8 2.5 1.77 1.39 3.84 2.8 94.0 

7.2 225 1.3 10.9 5.6 38.6 28.50 1.46 40.01 2.8 84.9 

 

7. Conclusions 

 

A complete design methodology for an in-wheel PM motor for a light electric vehicle 

application was introduced. Several slot/pole combinations and three different winding 

configurations were investigated. The analysis undertaken was conducted for two distinct operating 

conditions i.e. nominal load and overload. From the extended sensitivity analysis three geometries 

were selected and compared. The dominant was fined-tuned, in terms of maximizing efficiency and 

minimizing machine weight. The resultant geometry offered exceptional operating conditions. 
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Abstract. This paper introduces a permanent magnet (PM) machine model accounting for saturation 

effects and non-sinusoidal electromotive force (EMF) employed in model predictive control 

schemes. The procedure of the model parameters determination is based on the three dimensional 

finite element analysis (FEA) considering saturation and cross-coupling effects. The conventional 

equivalent circuit model is subject to modifications so as to incorporate data derived from FEA 

enabling the model predictive control strategies to obtain proper actions for the converter operation 

based on the accurate prediction of the machine performance. The regeneration of the n-order 

harmonic components of the non-sinusoidal EMF is attained by combining methods of 

superposition and approximation estimating the output voltage at the machine terminals for 

different loading and speed. Developed model simulation results have been validated by 

experiments performed on an inset PM machine prototype. 

Introduction 

Machine parameters evaluation of the conventional dq mathematical model reveals significant 

association between the self- and cross-coupling inductances. The magnetic interaction between the 

two axes can be explained as that the flux produced by the one axis current saturates some areas of 

the stator and rotor core material affecting the flux produced by the other axis current causing a 

strong dependence [1-4]. Permanent Magnet (PM) machines are expected to be vulnerable to high 

saturation levels. In contemporary energy conversion systems, PMMs are increasingly used owing to 

the presented advantages thus a more detailed model is required [5-8]. 

Some machine types contain a great deal of saliency; cylindrical rotor theory is not valid and 

thus dq-transformation is the most appropriate way to analyze their operation, although additional 

difficulties to the analysis emerge from [9-11]. The extraction of model parameters in d- and q- axis 

is more complicated than the conventional approach used to be employed [12-15]. The quantities of 

the two axes are not independent because of intense saturation and cross-coupling effects in stator 

and rotor cores [15-18]. Such phenomena arise most in cases when the machine operates with high 

saturation levels thus necessitating for the applied control techniques to reconsider the independence 

of the two axes. 

In the present paper a simulation model for a PMM taking into consideration saturation and 

cross coupling effects for model predictive control schemes is proposed. Three dimensional finite 

element analysis (FEA) has been employed in order to extract dq-axis mathematical model 

parameters. The developed model integrated into a possible control strategy provides increased 

accuracy for model predictive control schemes. Mathematical model’s capability to represent 

harmonic components is also examined revealing disparity on the way the model parameters are 

affected by each different harmonic component. Measurements carried out on the machine prototype 

shown in Fig. 1 are further analyzed in order to attain model capacity of regenerating the n-order 

harmonic component combined with approximation methods. The developed model incorporating 
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properly the configured parameters of a certain generator can be implemented for each machine 

type. The proposed methodology has been validated by comparing its results with experiments 

performed on an inset PM prototype. 

           
               (a)                           (b)                                                (c)                               (d) 

Fig. 1.  (a), (b) 3D representations of the inset PMM prototype. (c), (d) IPM. 

Parameter Extraction Procedure 

Linear model parameter approach. Three dimensional finite elements analysis (FEA) is more 

accurate incorporating end connection and fringing effects therefore, 3D FEA has been employed to 

analyze IPMM topology. Computing d- and q-axes inductances, air substituted by magnets and the 

currents in the stator windings are in such a way as to obtain current linkage distribution with the 

maximum value coincident to the d- or q- axes respectively. Saturation in the stator and rotor 

materials is due to winding currents and is not affected by magnet presence. The next step 

comprises the simulation with null stator currents in the stator windings in order the stator and rotor 

materials to be affected only by the magnet presence. PM flux linkage is considered to be variable 

and dependent on current variations.  

Saturation effects caused by the combination of magnet flux density and winding currents are not 

taken into consideration. Therefore, PM flux linkage is computed by subtracting flux linkage caused 

by magnets and d- and q-axes currents from flux linked only by the two axes currents. Fig. 2a shows 

the flux density distribution on the machine volume without the presence of magnets when the 

current linkage is aligned with the d- axis current and the mesh generated by the three dimensional 

finite element analysis tool. Involving the significant association between self- and cross-coupling 

inductances, d- and q-axis flux linkages are functions of both axes currents. 
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Field solution results. In this section the results from the 3D FEA of the machine topology shown 

in Fig. 1 are presented. Fig. 2b shows three different cases of the flux density distribution: the one 

refers to the case with null stator currents and the other two to the cases where the MMF distribution 

is aligned with the d- or q- axis and the magnets have been substituted by air. 

                                                                             

      

Fig. 2.  (a) Flux density distribution on the machine volume without the presence of magnets (the 

current linkage is aligned with the d-axis). (b) Flux density distribution on the 3D shape of the 

machine topology. No load current. MMF distribution aligned with the d-axis. MMF distribution 

aligned with the q-axis. 
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Possible control system configuration. 

Model predictive control schemes applicable to wind energy conversion systems necessitate the 

implementation of the proper control so as to achieve operation at the peak of the power versus 

angular velocity curve (P-ω) as in PV systems [6]. However, in interior PMMs there is an additional 

need as already explained. A possible control scheme is shown in Fig. 3a and consists of the PMM, 

the converter AC to DC, the dc link and the controller. Specifically, the controller comprises a block 

which generates the converter switching states, the nonlinear model whose parameters are evaluated 

and the block of the switching combination selector which decides the proper action at the specific 

time instant. 

Controller scheme at the specific time k inputs the three phase currents and transforms these to 

the dq reference frame as shown in Fig. 3b. Then the d- and q- axes inductances and the flux linkage 

owing to the presence of the magnets ψm are evaluated. The system equations involving the 

inductance variations can be expressed in discrete form as follows: 

( 1) ( ) ( ) ( ) ( )d k d k s d k q q k s d kv R i L i Tψ ω ψ
+

 = − + +   (2) 

( 1) ( ) ( ) ( ) ( )q k q k s q k d d k m s q kv R i L i Tψ ω ωψ ψ
+

 = − − − + 
 (3) 

 
                                                  (a)                                                                           (b) 

Fig. 3.  (a) Simplified schematic of a possible wind energy conversion system configuration 

employing PMM non-linear model. (b) Schematic of the permanent magnet simulation model. 
 

Evaluating (2) and (3) then the values of the d- and q- axis voltages are required so as to compute 

the flux linkages for the two axes, ψd and ψq considering that the time interval is equal to Ts so that 

all the other parameters to be known at the present time k. Voltages vd and vq are given by 

examining all possible converter switching states and then the non-linear model yields seven values 

for each axis current corresponding to the next sampling instant k+1 and for the seven possible 

converter switching states. However, the desirable currents for the machine to operate can be 

derived from a maximum power point tracking (MPPT) algorithm. In literature numerous MPPT 

algorithms exist in order to provide the best combination of the two axes machine currents to 

follow. Such MPPT techniques demand also the knowledge of the machine model parameters in 

order to determine the output references thus have been incorporated into the non-linear model. The 

selector block inputs the MPPT reference output appropriate for maximum energy exploitation and 

both axes currents evaluated for the converter switching states in order to determine which 

converter state satisfies the applied criteria. From the aforementioned, system performance 

dependence on the prediction of the machine model behavior is strong. 

However, further improvement in the output voltage can be achieved by configuring suitably the 

control scheme in order to take into consideration the quality of the output voltage waveform. 

Simulations and experiments have shown that in an inset PMM the output voltage changes 

considerably with loading current and approaches sinusoidal shape under nominal operating 

conditions. Therefore, the controller is necessitated to regulate the loading current achieving two 

main targets, the quality improvement in the output voltage facilitating the controller operation and 

the conditions of maximum energy extraction. 
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Results and discussion. 

In the previous analysis machine output voltage is unconventionally non-sinusoidal owing to the 

fact that PM structures generate a large portion of harmonics. However, dq reference frame 

considered as the most appropriate way to analyze overall system due to the harmonic content of the 

output voltage waveform and the great deal of saliency. Fig. 4b depicts the measured time variation 

of the output voltage at the machine terminals of the interior PMM as a function of the rms loading 

current in the nominal operation range. It is noted that the output voltage approaches sinusoidal 

shape under nominal stator current. 

       
(a)                                                                              (b) 

Fig. 4.  (a) Sequence of the proposed control technique actions. (b) Measured voltage at the machine 

terminals for the half period under various loading current. 

    
(a)                                                                   (b) 

Fig. 5.  (a) Harmonic components of the measured output voltage waveform for various loading 

current. (b) The tuning factor: measurements and approximative approach. 

High inductance values of the PMM topology act as a filter of the high order harmonic 

components. Fig. 5 shows the analysis of the harmonic components of the measured output voltage 

waveform as percentage of the fundamental for various loading currents. As the loading current 

increases the harmonic content of the output voltage decreases considerably. However, it is worth 

noticing that each harmonic component is not affected with the same intensity. This is mainly due to 

the increased frequency for the higher harmonics but also predisposes the existence of a non-linear 

dependence of the model parameters on the harmonic order. 

Without further analysis of the extracted model parameters of the previous Section, then the 

simulated output voltage at the machine terminals can be derived. The deviation of the simulated 

voltage from the measured for the same loading equal to 12 A is about 17.15% and 10.52% for the 

3rd and the 5th harmonic components, respectively. From the results it has to be remarked that the 

impact of each harmonic component differentiates remarkably without the parameters being further 
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analyzed. Elucidating the difference, the main reason is inductance disparity for each different 

frequency; otherwise the principle of superposition should apply. The non-linearity affects not only 

the adopted methodology but any related approach. 

Overcoming such difficulties, methods of approximation can be employed combined with 

measurements carried out in a prototype manufacture so as to achieve precise model results. 

Examining further the results from the experiments has been found that a uniformity exists in the 

difference between the simulated and the measured output voltage. Assuming that the d- and q- axis 

inductances are subject to the same variation; then their values are changed in accordance with a 

tuning factor. Taking four intermediate values of load current and measurements of the respective 

output voltage, the tuning factor can be derived for each case. Using methods of approximation, the 

tuning factor for each loading current can be calculated as shown in Fig. 5. 

Validating the adopted technique, load current equal to 12 A is chosen. This loading is not 

included in the aforementioned four measurements. The magnitude of the fundamental component 

is identical in both approaches; however the results from the method with the tuned parameters are 

obviously improved for the two other harmonic components as shown in Fig. 6a. This confirms the 

fact that changing uniformly the values of the inductances; association between the experiment and 

the simulation can be achieved. 

The significance of the proposed methodology is also that carrying out only four measurements a 

precise result of the output voltage waveform can be attained. Combining the extracted parameters 

from FEA with methods of superposition and approximation the knowledge of an accurate model 

has been derived not only facilitating the implementation of the applied control techniques but also 

extending the use of the model in numerous applications requiring high precision. Extending the 

proposed methodology in order to cover a wide speed range and to examine the model behavior 

under speed variations then experiments have been performed on the PMM prototype at 150 Hz. 

The output voltage at the machine terminals has been measured and shown in Fig. 6b. 

            
(a)                                                                       (b) 

Fig. 6.  (a) Fourier analysis for the three different approaches. (b) Measured output voltage at the 

machine terminals under different loading at 150 Hz. 

Conclusions. 

In this study a non-linear equivalent circuit model has been developed enabling the consideration 

of saturation and cross-coupling effects and the representation of the non-sinusoidal electromotive 

force. Parameter extraction methodology achieves higher precision comparing with the conventional 

linear approach incorporating complicated magnetization effects into the machine model. The 

proposed model can be employed in high demanding control techniques providing the required 

accuracy in machine performance prediction for the whole range of current loading. Approximation 

methods and superposition principle are combined in order to attach at the representation model the 

capacity of regenerating the n-order harmonic components under various load conditions and 

speeds. The experimental validation has shown that the model efficiency can attain estimation error 

below the level of 5% for each harmonic component. 
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Abstract. In this paper the application of Taguchi’s methodology to the design of actuators for 

aerospace applications is presented. The preliminary design employing time-stepping finite element 

analysis is carried out in order to determine actuators basic dimensional and operating 

characteristics. Configuration considered is subsequently optimized regarding the mean torque and 

torque ripple through the application of a specific optimization procedure employing Taguchi’s 

methodology. Resulting IM configuration has been validated through manufactured prototype 

illustrating the effectiveness of the proposed optimization algorithm. 

Introduction 

Aerospace applications involve high performance actuation systems, because strict specifications 

govern as well as safety and reliability issues [1-5], demanding special care for the actuator design 

optimization procedure considering also its operational characteristics [7-9]. The existence of two 

significantly different modes of operation is typical in aerospace applications. Under emergency 

circumstances undesirable disturbances are required for safety reasons [10-14]. Therefore the 

optimized performance involves both points of operation. In literature [15-22], multiobjective 

design optimization procedures exist involving optimum design criteria of actuator geometry.  

In this paper, an Induction Machine (IM), complying with particular specifications of a typical 

aerospace application, is designed through the application of an optimization procedure. Time-

stepping Finite Elements (FE) are enlisted enabling to specify actuator basic features and determine 

the detailed machine configuration by applying Taguchi’s optimization methodology enabled the 

optimal design of the stator configuration in terms of maximizing the mean torque and minimizing 

the torque ripple in a particular aerospace application. Resulting IM configuration has been 

validated through manufactured prototype. 

Actuator specifications and preliminary design 

The actuator topology has to comply with particular geometrical and electromechanical 

requirements. Table I summarizes actuator’s main specifications and dimensions for two 

significantly different modes of operation. Such an extreme difference in machine specifications is 

common in aerospace applications mainly for safety reasons during certain manoeuvres lasting short 

time intervals. In order to determine main actuator dimensions, preliminary analysis has been 

carried out considering initially the fundamental design principles.  

The preliminary design involves a first step of electromagnetic dimensional analysis by using 

classical formulae for the considered specifications, refined through a finite element investigation. 

Selection of the main configuration parameters has been equally assisted by previous investigations 

in this class of problems while appropriate sensitivity analysis has been operated at the optimization 

stage. Classical winding configuration, 24 stator and 30 rotor slots has been finally selected for the 

8-pole IM determined mainly by construction limitations as shown in Fig. 1. 
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Table I. Main IM Specifications and Dimensions 

Parameter Value 

Rated torque, Nm / Rated speed, rpm 1.2 / 180 

Maximum torque, Nm / Maximum 

speed, rpm 

6.0 / 6000 

Maximum outer diameter, mm 90 

Maximum length, mm 120 
 

Table II Design Variables and Levels (in mm) 

A B C 

13.01 3.88 2.74 

13.73 4.09 2.89 

14.45 4.31 3.05 
 

  

    

 
 

(a)                                                    (b) 

Fig. 1.  (a) Flux density distribution under normal and emergency operating conditions. (b) 

Triangular mesh (37000 nodes). 

Possible control system configuration. 

The application of the Taguchi’s methodology to the design of electrical machines provides the 

capability of approaching the near optimum settings of the already found design parameters through 

the classical design. 

Orthogonal Array Establishment. In order to establish the prerequisite orthogonal arrays of the 

problem to be solved, Table II has to be filled with the chosen parameters for the machine 

optimization and their allowable values. The main stator parameters selected under this stage of 

optimization are the tooth length, L, the tooth tip width, Wt1, and tooth width, Wt2, noted hereafter 

as A, B and C, respectively. The initial values derived from the classical design are typed in bold 

font. 

Matrix computation. Considering the fact that three parameters with three respective levels have 

been selected, a standard Taguchi’s orthogonal array L-9 has to be adopted conducting the required 

computations focusing on the computation of average torque, Tm, and the torque ripple, Tr, where 

torque ripple is defined as the peak-to-peak value. The results from the conducted computations 

employing Maxwell’s stress tensor are tabulated in Table III. The average value of Tm is 1.2 Nm 

while the average ripple is calculated to be about 0.0226 Nm, respectively. 
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Table III Results from Taguchi’s Experiments 

No. A B C Tm (Nm) Tr (Nm)  No. A B C Tm (Nm) Tr (Nm) 

1 1 1 1 1.1859 0.0283  6 2 3 1 1.1959 0.0202 

2 1 2 2 1.2005 0.0217  7 3 1 3 1.2035 0.0288 

3 1 3 3 1.1986 0.0195  8 3 2 1 1.2008 0.0166 

4 2 1 2 1.2064 0.0285  9 3 3 2 1.1992 0.0195 

5 2 2 3 1.2092 0.0205        

Results and discussion. 

Analysis of Variance (ANOVA). Fig. 4 depicts the average effect of Tm and Tr, illustrating the 

impact of the selected design variables. The Analysis of Variance enables the thorough evaluation 

of the effect of the various factors on Tm and Tr. 

   
(a)                                                        (b) 

Fig. 2.  Main parameters effect on Tmean (a) and Tripple (b). 

          
(a)                                           (b) 

Fig. 3.  IM prototype. (a) Stator. (b) Rotor. 

 

Design parameters selection. Table IV summarizes the results of the ANOVA. The average torque 

for both stator geometries depends considerably on the tooth length, while the cogging torque is 

affected significantly by the tooth tip width as expected. The combination A2-B2-C3, is selected 

because A2 and C3 affect significantly Tm, while, on the other hand B2 element affects considerably 

Tr. Fig. 4 shows the torque ripple which is kept in low levels, while Fig. 3 shows the manufactured 

prototype. 

Table IV Results of ANOVA 

Factor A B C 

Tm 
SS (x10

-6
) 124 56 155 

% 36.89 16.76 46.36 

Tr 
SS(x10

-6
) 4 157 4 

% 2.64 95.05 2.31 
 

 
Fig. 4.  Torque ripple after Taguchi’s method 

application. 
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Conclusions. 

In this paper the application of Taguchi’s methodology to the design of actuators for aerospace 

applications is presented. The preliminary design employing time-stepping finite element analysis is 

carried out in order to determine actuators basic dimensional and operating characteristics. IM 

topology considered is subsequently optimized regarding the mean torque and torque ripple through 

the application of a specific optimization procedure employing Taguchi’s methodology. Resulting 

IM configuration has been validated through manufactured prototype illustrating the effectiveness of 

the proposed optimization algorithm. 
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Abstract. In this paper, the magnet arrangement for a manufactured Double Layer Interior 

Synchronous Permanent Magnet Motor (DLISPMM) for Electric Vehicle (EV) applications is 

investigated. In a first step, the manufactured motor is optimized for its nominal condition, by using 

a particular design of experiment (DOE) method. In a second step, a comparative analysis for the 

two types of DLISPMMs for a wide speed range operation is performed, by using a parametric 

Finite Element (FE) model, for calculation of the main machine characteristics, in conjunction with 

a convenient dynamic model, considering magnetic saturation, for implementation of field 

weakening control. The initial linear and the final, considering magnetic saturation, dynamic models 

are evaluated. Finally, the initial and final designs are compared in terms of the main operating 

characteristics for both nominal low speed and high speed field weakening operation.  

Introduction 

The Interior Permanent Synchronous Magnet Motors (IPSMMs) are considered to be an 

advantageous option for EV applications, due to their superior nominal characteristics, including 

high efficiency, torque density and a wide speed operating range, with the adequate magnet 

shielding, issues of crucial importance in EV applications [1,3]. In IPMM with single layer (SL) 

permanent magnet, the saliency in magnetic circuit, as illustrated in figure 1a creates a discrepancy 

in d and q axis inductances, resulting in a reluctance torque, additional to the magnet torque 

produced by the permanent magnets. In order to enhance the saliency of the magnetic circuit and 

extend the speed range, DLISPMM configurations are adopted [1]. Generally speaking, there are 

several topologies for DLISPMM [2]. In this paper, the 2I and VI topologies, as illustrated in Fig. 1b 

and 1c, respectively, will be analyzed, over wide speed range. The DLISPMM for EV applications 

manufactured by Brusa Electronik, is a 2I topology [1], with its main dimensional and operational 

characteristics, taken by a FE analysis, tabulated in table 1.  

Table 1. Initial DLISPMM configuration 

Main Dimensional Characteristics Nominal Operational Characteristics 

Phases, Poles, Slots 3, 6, 54 P=Power [kW], n=Speed [rpm] 16.5, 2000 

Rso=Diameter of stator [cm] 24 J=Current density [A/mm
2
] 4.5 

L=core length [cm] 
12.3 Te, Tripple=Mean Torque [Nm], 

 Torque ripple (%) 

78.9, 35.9 

l1mag, l2mag =1
st
, 2

nd
 layer magnet 

length [mm] 

39 , 21 EMFrms=Induced back electromagnetic 

force [V] 

76.3 

w1mag, w2mag=1
st
, 2

nd
 layer magnet 

width [mm] 

7.8, 4 Φmag=Flux linkage induced by 

magnets [Wb] 

0.1205 

Ds=Slot depth, Tw=Tooth width 

[mm] 

20.9, 5.4 PFE, Pcu=Iron, Copper losses [W], 

η=efficiency (%) 

153, 846, 94.81 
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Fig.1 IPMM Topologies: (a) SL (b) DL-2I (c) DL-VI 

Design of Experiment (DOE) Optimization procedure 

In this application, the DOE optimization technique has been implemented, because of the small 

domain of the design variables and the close distance from the global optimum, rendering the DOE 

optimization algorithm a favourable option. The optimization procedure is illustrated in Fig. 2. The 

Xi and Yi variables are assigned as Xi=[w1mag w2mag] with l2mag=f(Xi) so as to keep the total volume of 

the magnet constant and Yi=[θmag]. It is worthwhile to be mentioned that the optimization procedure 

has been executed for the nominal operation (n=2000rpm, J=4.5A/mm
2
). Initially, the optimization 

procedure starts with the initial design variables of 2I topology, as shown in table 1. In a second 

step, the DOE optimization algorithm searches the Xi variables that minimize the objective function 

for the 2I topology. After finding the motor geometry that minimizes the objective function for the 

2I topology, the DOE optimization algorithm implements the same procedure with the Yi design 

variable for the VI topology. It should be noted that the objective function is mainly focused to 

reduce the torque ripple and the harmonic content of the EMF, in conjunction with retaining the 

mean torque around the nominal value, in a range of ±2%, which is a constraint of the optimization 

process. The objective function is expressed as follows: 

init init

ripple THD

ripple THD

T EMF
F

T EMF
= +       (1) 

where F is the objective function, rippleT , initrippleT  are the measured torque ripple for each design 

variable and for the initial geometry, respectively and THDEMF , initTHDEMF  are the Total Harmonic 

Distortion of the induced back EMF for each design variable and for the initial geometry, 

respectively. The proposed final geometry is of VI topology, with w1mag=5.1mm, w2mag=6.7mm, 

l1mag=39mm, l2mag=27.1973mm, θmag=139.2 degrees. From the proposed permanent magnets (PM) 

dimensions it can be observed that the outer layer of PMs has approximately the same magnet 

volume with the inner PM layer, in contrast with the initial PMs configuration.  

l1
m

a
g

l2
m

a
g

 
Fig.2 Optimization algorithm overview 
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Double Layer Interior Synchronous Permanent Magnet Motor control technique  

The DLISPMM operates on two main operating regions, the constant torque region for low speed 

and the constant power-field weakening region for high speed region, because of the specifications 

of EV applications. In EV applications, a high torque capability motor with high speed operating 

range is required, because of the constant transmission ratio of the gearbox and the high required 

range in EV velocity, as the vehicle is driven in urban or rural environment [6]. Furthermore, field 

weakening capability is required in order to keep the stator voltage to a specific level, which is 

usually low in EV applications, mainly for safety reasons. The required torque-speed curve for the 

investigated DLISPMM is shown in Fig. 3.  

 
Fig.3 Torque-speed curve of DLISPMM 

 

Initially, in order to design the dynamic control model for the DLISPMM, the motor has been 

analyzed in q-d reference frame. The d and q-axis currents, fluxes, and voltages of the DLISPMM 

are expressed in q-d reference frame as follows: 

sind aI I β•= −       (2) 

cosq aI I β•=        (3) 

d d d magL I•Φ = + Φ          (4) 

q q qL I•Φ =                   (5) 

d a d q a d q qV R I R I L Iω ω= − ⋅Φ = − ⋅⋅ ⋅ ⋅                (6) 

  q a q d a q d d magV R I R I L Iω ω ω= + ⋅Φ = + ⋅ + ⋅Φ⋅ ⋅ ⋅     (7) 

2 2  
2

DC
a q d

V
V V V= + ≤                                    (8) 

where Id and Iq are the d and q-axis currents, Φd and Φq are the d and q-axis fluxes, Ld and Lq are the 

d and q-axis inductances, Vd and Vq are the d and q-axis voltages, respectively, Ra is the armature 

resistance, ω is the angular frequency, Va and VDC are the armature AC voltage and the inverter DC 

voltage, respectively. By using these values, the torque Te is expressed as follows: 

( )( )
3

  
2

e mag q d q d qT p I L L I I= ⋅ Φ + ⋅− ⋅⋅              (9) 

where 3/2pΦmagIq is the magnet torque, whereas 3/2p(Ld-Lq)IdIq is the reluctance torque. This 

expression is widely used to understand the torque characteristics of the interior permanent magnet 

motors. Strictly speaking, not only Ld and Lq, but also Φmag vary with load conditions because of the 

magnetic saturation in the core. In this study, Ld and Lq are assumed to be functions of the armature 

current, taken from the FE analysis, whereas the Φmag is assumed to be constant for simplicity. 

For constant torque region the Maximum Torque per Ampere (MTPA) method is evaluated [4]. 

MTPA can be achieved by differentiating Eq. 9 with respect to q-axis current Iq and set it to zero 

which gives:  

( ) ( )

2

2

2
   

2 4

mag mag

d q

q d q d

I I
L L L L

Φ Φ
= − +

⋅ − ⋅ −

          (10) 
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Substituting equation (10) to (9) one can get the nonlinear relation between Iq and Te, which is: 

( )
( )

2 2

4

2

3
 

2 2 4

mag q mag q

e mag q d q q

q d

I Ip
T I L L I

L L

 
Φ Φ = Φ − − − +

  ⋅ −
 

⋅ ⋅
⋅i i

          (11) 

An overview of the field oriented control for wide speed range operations, based on the q-d 

equations for the DLISPMM (Eq.2-9), accounting for magnetic saturation, (Ld, Lq=f(I)), the required 

torque-speed curve as shown in Fig. 3 and the MTPA functions, as shown in Eq.10,11 for constant 

torque region is illustrated in Fig. 4, respectively. The function Ld, Lq=f(I) has been taken from the 

FE analysis and it is shown in Fig. 8. In addition, a particular flux weakening constant has been 

introduced, in order to increase the demagnetizing Id current, while decreasing the active Iq current, 

in order to lower the electromagnetic torque. The value of this constant is one for the constant 

torque region and in constant power region it decreases as depicted in Fig. 4. Moreover, a hysteresis 

current regulator has been chosen as modulation technique for the voltage fed inverter, as it is 

regarded a suitable and stable selection for medium power synchronous motors [5].  

 
Fig.4 DLISPMM control technique overview 

 

In a second step, the control model presented above has been simulated for a mechanical load 

TL/ω=0.042 Νm/(rad/s), system moment of inertia J=0.02 kg.m
2
 and dc input voltage Vdc=270V, in 

order to investigate the transient behavior of the DLISPMM. The reference and simulated torque 

versus time and the speed response for the initial design are illustrated in Fig. 5a and 5b, 

respectively. From Fig. 5a, it can be observed that the control reacts adequately, as the measured 

electromagnetic torque follows the reference torque. The peak values of stator voltages (V,Vd,Vq) 

and machine currents (I,Iq,Id), for the linear and considering magnetic saturation models are 

depicted in Fig. 6 and 7, respectively. From Fig. 6 and 7 it is evident that the model considering the 

variation of d and q axis inductances requires a higher stator voltage, in order to produce the same 

electromagnetic torque, thanks to the higher Ld,Lq for lower current, which should be considered for 

the adequate voltage level of the dc bus of the inverter, in order to drive the DLISPMM for high 

speeds. Furthermore, from Fig.6 and 7 the field weakening operation after n=2000 rpm can be 

observed, where the absolute value of d-axis current Id is increased, while the q-axis current Iq is 

decreased, in order to keep the EMF constant to a reference value. 

 

(a) 

 
(b) 

Fig. 5 Reference, measured electromagnetic torque (a) and rotor speed (b) of DLISPMM versus time 
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Fig. 6 Peak values of DLISPMM stator voltages versus time for linear and considering magnetic saturation 

models 

 
Fig. 7 Peak values of DLISPMM line currents versus time for linear and considering magnetic saturation 

models 

Results and discussion 

The initial and final geometry have been analyzed via the parametric time stepping FEM model 

at nominal operation (n=2000prm) and at high speed state (n=6000rpm), considering the torque and 

the d-q axis machine currents, taken from the transient control model analyzed above, for the field 

weakening implementation. Initially, the variation d,q axis inductances has been calculated by the 

FE analysis, in order to be introduced in the transient control model and is shown in Fig. 8. 

 
Fig. 8. D and q axis inductances for the initial and final proposed design versus armature current 

Table 2 summarizes the results obtained from the field FE analysis for nominal and field 

weakening operation. From table 2 it can be concluded that the proposed topology has quite lower 

torque ripple at nominal state, which is extremely important due to the high value of the torque 

ripple of the initial geometry. Furthermore, it can be observed that the other characteristics remain 

approximately the same. On the other hand, based on the simulated results, it can be concluded that 

the VI topology operates more satisfactory than 2I topology, under field weakening region, as the 

flux leakage from permanent magnets is lower, so lower absolute Id is needed to weaken the field, in 

order to retain the stator voltage to the appropriate value. Furthermore, because of the iron bridge 

created between the inside magnets in the VI topology, which increases the leakage of the magnet 

flux, the rest part of iron in stator and rotor is less saturated than in 2I topology, which results in less 

iron losses, which can be validated by the simulation. Moreover, the magnetic field distribution at 
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nominal state for both DLISPMM topologies is depicted in Fig.9. From Fig.9, significant magnetic 

saturation can be observed at teeth, along q axis iron and iron bridges.  
Table 2. Main characteristics of the initial and proposed topology under two operating conditions 

 

Topology 

Nominal operation (n=2000rpm) Field weakening operation (n=6000rpm) 

2I VI 2I VI 

Te [Nm], Tripple (%) 78.9 , 35.9 78.04, 25.6 22.7, 63.4 23.8, 45.8 

EMFFund. [V], THD (%) 76.3, 15.17 79.9, 16.4 119.2, 39.85 111.6, 54.3 

J [A/mm
2
], Φmag [Wb]  4.5, 0.1205 4.5, 0.0965 3.71, 0.1205 3.55, 0.0965 

Pcu, PFE [W], η (%) 846 , 153, 94.81 846 , 132, 94.35 575.1 , 599.9, 92.38  511.4 , 412.1 , 94.18  

 
Fig.9 Magnetic field density distribution for nominal load of the initial and the proposed DLISPMMs 

Summary 

In this paper, the most suitable PM topology for DLISPMM for EV applications has been 

examined. The analysis has been implemented by both using FE and transient field oriented control 

models, in order to evaluate the optimized PM topology to more than one operating conditions. 

From the analysis made, it has been validated that the optimized VI topology has superior operating 

characteristics, in terms of efficiency and torque ripple, particularly in high speed field weakening 

operation, due to the higher leakage magnet flux created by the PM topology.     
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Abstract. In this paper a parametric design procedure of electrical machines used in naval 
propulsion systems is developed. The algorithm uses a series of design characteristics i.e. the type 
of the machine, the winding configuration and key geometrical properties, as parameters and is 
implemented on MATLAB® script allowing for a straightforward incorporation with other 
development tools. Using the proposed algorithm, two of the most common machine configurations 
involved in marine electrical propulsion systems i.e. the Induction Motor and the Synchronous 
Permanent Magnet Motor, are designed and 2D finite element modeling and analysis is performed. 
MATLAB® is used to interact with the FEMM software package through ActiveX framework, 
allowing for a detailed calculation of the electromagnetic properties of the machines examined. 
 

Introduction 

 
Nowadays, ship electric propulsion is gaining increased interest owing to a number of presented 

advantages over its diesel counterpart. There are several cases of cruise ships, shuttle tankers, 
product carriers, ferrys, icebreakers being built with integrated electric power drive systems [1]-[4] 
supported by major manufacturers like Converteam, DRS, ABB, Daihastu, LDW and others. 

Ship electric propulsion offers a series of advantages over conventional drive systems saving 
precious cargo space, reducing fuel consumption and emissions and offering an overall greater 
performance and control flexibility [1]-[8]. Some of the major advantages of electric propulsion 
include: 

- Reduction of fuel consumption by improved power flow control. The diesel generator(s) are 
properly sized in order to provide power to all the ship's electrical loads which means that no idling 
is involved while multiple combinations of engines and generators of varying sizes can be used in 
order to produce power in increments. Thus, the engines are kept at appropriate loading and operate 
at their highest efficiencies. 

- A higher redundancy is assured since the loss of a diesel engine does not necessarily mean a 
respective loss of propulsion, since there is no direct coupling of the diesel engine and the propeller. 

- Electric propulsion provides naval architects with many opportunities to optimize ship design 
since the need for gearboxes and shafts between the propeller & the prime movers is eliminated, 
allowing the ship designer virtually unlimited flexibility in arranging the ship. This typically means 
more internal volume is available for cargo or customers for a given ship size, further enhancing the 
design's cost effectiveness [4]. 

- Electric motors have almost zero maintenance costs involved, the need for a gearbox is 
eliminated since they can operate on a wide speed range and can provide higher torque at low speed 
versus diesel motors. 
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- The machinery can be vibration-isolated since there is no shaft line hard mounted to the ship, 
thus lowering acoustic noise and vibrations. 

On the other hand, electric propulsion involves a higher acquisition cost, the total efficiency of 
the energy conversion cycle is lower while the weight and volume of the machines is generally 
higher. 

 
Machine topologies 

 
There are several topologies of electrical machines used for marine purposes having in common 

that they must be reliable and compact with a high level of mechanical shock tolerance [1]. In the 
past, DC motors were mainly used in electric propulsion systems due to their wide speed range and 
easy regulation, large starting and brake torque, and good reversion ability [3]. However, nowadays 
they have become obsolete, mainly because of the complexity of their rotor receiving power via the 
commutator and the brushes, thus limiting current and voltage levels. Today, for power levels 
ranging from tens of kW to several MW, there are three types of motors that seem to dominate the 
marine business: the wound rotor synchronous motor, the squirrel cage induction motor (IM) and 
the permanent magnet synchronous motor (PMSM). 

Wound rotor synchronous motors, are one the most common topologies in ship propulsion [1]. 
They are supplied by current source inverters (synchroconverters), which are very reliable up to 
very high powers at the cost of increased weight and volume due to the inductors involved. Volume 
is a major issue especially in case Propulsors with Outboard Drives (PODs) are used where space is 
very limited. 

The IM topology is favorable in terms of its simplicity, lacking several parts such as rotor 
windings, an exciter, rotating diodes or permanent magnets while on the same time are easier to 
repair on-board. IM machines are conveniently operated through reliable voltage source inverters 
(VSI) allowing for safe operation under several hazardous conditions such as stator short circuits, 
that would prove a liability as in the case of PMSMs where there is no control over the excitation 
and the magnets could be demagnetized. Furthermore, manufacturing techniques such as slot 
skewing can lead to reduced acoustic noise and vibrations. The simplicity of IM machines render 
them highly attractive in terms of cost of acquisition. 

PMSMs are gaining increased interest as main propulsion motors. Their main benefits include 
high efficiency, since rotor losses are eliminated and larger power density. Radial field Surface 
Mounted Permanent Magnet (SMPM) motors are the most common topology though more complex 
topologies such as axial field PM motors and transverse flux PM motors are also employed [1]. 
There are several issues to be addressed regarding PMSM operation the most notable of which 
being the high currents involved under short circuit operation that combined with the lack of control 
of the excitation could lead to demagnetization. Furthermore there are operating restrictions 
associated with the permanent magnets regarding operating temperature and mechanical stresses. 
Finally, the cost of acquisition for PMSMs is still higher than that of IM machines of the same 
power levels. 
 

Machine design and modelling 
 

For the design process the geometrical parameters can be separated in two categories [1]:   
- The parameters affected by the manufacturing constraints limiting the machine size i.e. the 

stator and rotor diameter, bar and slot sizes, winding sizes. 
- The parameters specified by the designer i.e. number of poles, number of slots and pole pitch 

winding. 
In order for electric ship propulsion systems to be attractive, the achievement of the rated 

performances has to be satisfied for a minimum volume and weight. Thus, it is crucial to optimize 
machine geometry in order to achieve a high power and torque density without violating the 
manufacturing or operating constrains of both the machine and drive systems. 
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As a result, a sensitivity analysis for the machines developed must be performed, requiring 
multiple simulations for different topologies and geometrical variants. The design optimization and 
simulations can be both computationally demanding and time consuming, thus a parametric 
approach can substantially reduce the resources required. In this paper, a convenient parametric 
design algorithm for FEM analysis has been developed. 

 
Machine Parametric design 

 

The design algorithm for FEM analysis has been developed, with the type of the machine, the 
number and type of stator slots per pole, the excitation system, the magnet position and formation, 
the width and length of stator and rotor slots and the airgap length, as integrated parameters. The 
algorithm facilitates both the design process, saving precious time and effort, as well as the 
sensitivity analysis allowing for multiple designs to be simulated through iterative program calls. 
Figure 1 shows examples of various machines modelled. The algorithm is implemented on 
MATLAB® script [9] allowing for seamless integration with various software applications.  

 

    
(a) (b) (c) (d) 

Figure 1. 2D FEM pole models (a) PMSM (b) Salient pole synchronous machine (c) IM with axial 
rotor slots (d) IM with slotted and cage-wound rotor 
 

Machine Model 

 

A first estimation of the machine structure and determining of important parameters is achieved 
by considering classical machine design techniques. After determining the basic structure of the 
machines under consideration according to this procedure, 2D finite element models have been 
introduced for detailed parameter calculation. 

In this paper the FEMM software package [10] is used for the FEM analysis, which consists of a 
set of programs for solving low frequency electromagnetic problems on two-dimensional planar and 
axisymmetric domains. FEMM utilizes the Lua programming language. Lua is an extension 
language designed to support general procedural programming with data description facilities [11]. 
FEMM also allows for interprocess communication via ActiveX. MATLAB® can connect to FEMM 
as a client via Active X. From MATLAB®, one can send commands to the FEMM Lua interpreter 
and receive the results of the command. To aid in the use of FEMM from MATLAB®, a toolbox, 
called OctaveFEMM, implements MATLAB® commands that subsume the functionality of Lua 
using equivalent MATLAB® commands. Using the toolbox, all details of the ActiveX interface are 
taken care of, in a way that is completely transparent to the user [11]. 

In the present analysis, the FEM model is time stepping, inputting motor currents from a 
MATLAB® script and outputting EMF and instantaneous torque per pole for different loading 
conditions and rotor positions. One pole of the each machine has been modelled, by using 
appropriate anti-periodic lateral boundary conditions. The mesh for the one pole 2D finite element 
model can consist of several thousand nodes. Non-oriented silicon steel is used for the machine 
stator and rotor core while in the PMSM case the permanent magnet is NdFeB. Figure 2a shows a 
detailed FEM model for one pole of an IM depicting the boundary conditions employed. 

The stator currents shift depending on the rotor displacement in order to model a periodic time-
space phenomenon. FEM iterative calls are generated through a MATLAB® script that modifies 
motor geometry and stator slot current densities. Regarding data acquisition, in order to achieve 
sufficient resolution of the computed parameters to be used as model outputs, a convenient rotor – 
input current space–time shift has been adopted. Half degree rotor angular displacement is 
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implemented which corresponds to 0.22 msec time shift of the input currents for a supply frequency 
of 50Hz. The above time step is a suitable trade-off between computational cost and precision of 
calculation needed for the phenomena under study. 

 

 
 

 
(a) (b) 

Figure 2. a) 2D FEM pole models for an IM and boundary conditions (b) Distinctive snapshots of 
the FEM iterative calls 
 

Figure 2b shows three distinctive snapshots of the FEM iterative calls for a PMSM machine, 
assuming full load conditions, where motor geometry and stator slot current densities are properly 
modified.  The model outputs the electromagnetic torque for both sinusoidal and non-sinusoidal 
input currents. Maxwell stress tensor is used for the calculation of the instantaneous torque.  

The proposed model can be coupled with a external circuit model as described in [1] for a more 
extensive calculation of machine characteristics. 

 
Results and discussion 

For the purposes of performance evaluation a 3.5 MW machine is considered with a nominal 
voltage of 3000 V at 235 RPM.  Table I summarizes the properties of the PM machine while Table 
II summarizes the properties for the IM machine. 

 
Table I PM machine properties. 

Rotor radius 600 mm 

Stator 
inner radius 606 mm 
outer radius 850 mm 

Magnet 
length 230 mm 
width 40 mm 
depth 2400 mm 

Machine depth 2400 mm 
Output Power 3.7 MW 
Voltage 3000 V 
Current 712 A 
Pole/Phase/Stator Slots 16/3/144 

 

Table II IM machine properties 
Rotor radius 600 mm 

Stator 
inner radius 606 mm 
outer radius 850 mm 

Rotor Slots 
number 168 
length 100 mm 
depth 2400 mm 

Machine depth 2400 mm 
Output Power 3.7 MW 
Voltage 3000 V 
Current 712 A 
Pole/Phase/Stator slots 16/3/144 

 

 
PMSM analysis 

Figure 3a shows the phase-to-phase back EMF waveforms for the PMSM machine modelled. 
Through iterative calls corresponding to a half pole rotor step, considering sinusoidal current inputs, 
the model outputs the machine’s electromagnetic torque. Instantaneous torque under full load 
conditions is shown in Fig. 3b. 

Figure 4a summarizes torque results for three different power angles d. Results clearly 
demonstrate that the torque ripple reflects basic machine design characteristics e.g. number of stator 
slots per pole, magnet position and formation. 

In order to reduce the amplitude of the machine’s torque ripple a fractional slot number per 
phase and per pole can be used resulting in the reduction of the space harmonics of the stator 
magnetomotive force (MMF). Figure 4b shows the respective instantaneous torque waveforms and 
their FFT analysis for different loading conditions using double layer 8/9 slots per phase and pole. 
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Figure 4c shows the FFT analysis of the electromagnetic torque for the two winding types. It can 
be observed that the use of the fractional winding has a definite impact on the 6th and 12th order 
harmonics, however, the calculation of the optimum topology for the type of fractional winding to 
be employed requires an in-depth analysis as well as the consideration of several operating 
parameters and exceeds the scope of this work. 
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Figure 3. a) PMSM machine EMF b) PMSM machine electromagnetic torque under full load 
conditions for a half-pole rotor displacement 
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Figure 4. a) PMSM machine electromagnetic torque for a half-pole rotor displacement b) PMSM 
machine electromagnetic torque for a half-pole rotor displacement (fractional slot winding case) c) 
FFT analysis of the electromagnetic torque under full load conditions for the two winding types 

 

IM analysis 

In the case of  the IM machine the FEM analysis is somewhat more complicated since it requires 
the solution of the problem on the frequency plane considering the currents of the rotor are induced 
rather than enforced. In this case, the FEMM software can adequately solve the problem 
considering a single frequency matching the slip frequency between the stator and rotor, however, 
since the stator currents are passed as input to the model, the above analysis can only be performed 
for a single slip frequency - stator RMS current value combination on every occasion. 

Considering the above, on a first step a preliminary analysis of the IM machine geometry 
characteristics is considered. A single layer winding is selected for the stator and an axial slot rotor. 
Overlapping single layer winding has been considered. Using the FEMM software the optimum slip 
frequency for maximum torque is calculated considering constant current. Figure 5 shows 
simulations of the instantaneous torque profile versus slip frequency for stator currents I = 330 Arms, 
I = 504 Arms and I = 670 Arms respectively. For a more detailed analysis of the IM machine a 
different software suite should be used allowing for the uncoupling of rotor and stator field 
frequencies. 

 
Conclusions 

In this paper a parametric design procedure for electrical machines used in naval propulsion 
systems is developed. A 2D finite element modeling for detailed calculation of electromagnetic 
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properties has been performed for two of the most common machine types in naval systems, using 
FEMM software package in conjunction with MATLAB®. This allows modifying of the motor 
geometry and stator slot current densities in order to reproduce a periodic time-space phenomenon 
and model important operating parameters such as the electromagnetic torque ripple. 

The developed algorithm facilitates both the design process as well as the sensitivity analysis 
allowing for multiple designs to be simulated through iterative program calls. 

 

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3

To
rq

u
e

 (
k

N
m

)

Slip Frequency (Hz)

133% of Inominal

Inominal

66% of Inominal
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Abstract. This paper investigates the impact of different operational temperatures on the 

performance of a surface permanent magnet (SPM) machine with neodymium-iron-boron (NdFeB) 

magnets for electric drive applications. The field distribution of the machine for various 

temperatures is depicted and a comparison of the field distribution in the air gap and the machine 

output characteristics is performed. On a second step the effect of rotor skew is investigated. 

Introduction 

Permanent magnet machines are widely used in variable speed drive applications, due to their 

inherent advantages of high efficiency, high reliability, high torque density and robustness [3]. SPM 

machines with NdFeB magnets have attracted increasing interests among researchers and designers 

in many high performance applications and the NdFeB material is often referred as one of the most 

advanced permanent magnet material available today [1]. It has an excellent price per unit of energy 

product ratio, allowing small shapes and sizes with high magnetic fields. However, with its different 

applications and operational environment, the impact of the different operational temperatures on 

the overall machine system performance is dramatic, and requires further investigation [4]. The 

objective of this paper is to present the detailed investigation on this impact.     

Temperature effects of the NdFeB magnet 

The temperature-dependent demagnetization characteristics of a typical NdFeB magnet are 

illustrated in Fig.1 [2]. With the corresponding demagnetization curves of the material for operating 

temperatures ranging from 20 
o
C to 140 

o
C, it can be observed that the material remanent flux 

density will be decreased with temperature increment. As long as the operating point of the magnet 

does not go beyond the linear portion of its demagnetization curve, such decrement effect is 

reversible when the temperature goes down and the flux density will then go back to the original 

value.  
 

 

Fig. 1. Demagnetization characteristics of a typical NdFeB magnet 
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Hence, the magnet shall never be designed to operate beyond its linear part of demagnetization 

curve. It is also known that the remanent flux density and intrinsic coercivity of PMs will decrease 

with the temperature increasing, in their normal operating temperature range. 

Results and Discussion 

The effect of the operational temperature on the NdFeB magnets has been investigated on a 2.5-

kW, 24-pole surface permanent-magnet machine prototype with NdFeB magnets. The prototype has 

NdFeB magnets without rotor skew and an output power of 2kW and is shown in Fig. 2. 

 
  

 

Fig. 2. Surface permanent magnet machine prototype 

 

In a first step, no rotor skew has been considered. The flux density distribution in the air gap of 

the SPM machine is calculated for different operational temperatures using 2D FEM analysis and 

based on the aforementioned PM material information. The distribution of the machine flux density 

and the distribution of the machine flux for two different operational temperatures, 20 
o
C and                

100 
o
C respectively,  is illustrated in Fig.3 – Fig. 6. The distribution of the machine flux density in 

the air gap for four operational temperatures is depicted in Fig.7.  

 

 

 

Fig. 3. Flux density distribution distribution for 20 
o
C operational temperature 
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Fig. 4. Flux distribution for 20 
o
C operational temperature 

 

 

 

Fig. 5. Flux density distribution for 100 
o
C operational temperature 

 

  

 

Fig. 6. Flux distribution for 100 
o
C operational temperature 
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Fig. 7. Distribution of flux density in the air gap for different operational temperatures 

 

It is evident that the rise of the operational temperature causes a significant decrease of the air 

gap flux density, thus deteriorating the machine’s overall performance, resulting in acceptable 

characteristics up to 100 
o
C temperature.  

Moreover, the field in the machine has been computed byusing a 3-D FE representation. Fig. 10 

shows the simulated flux distribution in the SPM machine without rotor skew, obtained by a 3-D 

simulation. The results are in relatively good agreement with the ones obtained by standard 2-D 

FEM simulation, while the smaller values of the 3-D analysis are due to the end effects. 

In addition, the skewed machine 3-D simulation has been performed. Fig. 9 shows the motor 

geometry with rotor skew. The same case with rotor skew has been equally simulated by a 3-D FEM 

model in order to model the inclination of the magnets and the results are shown in Fig. 11.  
 

 

Fig. 9. Motor geometry with rotor skew (3-D)  

The detailed flux density distribution in the air gap with and without rotor skew obtained by the 

3-D FEM model is shown in Fig. 12 and Fig. 13, respectively. The simulation results shown are for 

an operational temperature of 20 
o
C. The obtained results show that the rotor skew consists an 

advantageous solution for torque ripple reduction. 
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Fig. 10. Flux distribution for 20 
o
C operational temperature – 3D model without rotor skew 

 

 

Fig. 11. Flux distribution for 20 
o
C operational temperature – 3D model with rotor skew 

 

  

 

Fig. 12 . Flux density distribution in the the middle of the air gap for 20 
o
C operational 

temperature – 3D model without rotor skew 
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Fig. 13. Flux density distribution in the the middle of the air gap for 20 
o
C operational 

temperature – 3D model with rotor skew 

Conclusions 

The temperature dependent characteristics of a SPM machine designed for drive applications 

have been discussed in this paper. Results show that the machine’s air gap flux density will be 

down-rated with rising operational temperatures. In addition, the effect of rotor skew for different 

operational temperatures was considered, and its applicability for SPM machines has been 

validated.  
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1. Introduction

Flash memories embedded with metal nanoparticles (NPs) have
superior properties compared to those with semiconductor NPs
because of the higher density of states of metals and because of
the possibility of engineering the tunnel barriers by changing the
type of metal. However, the distribution of the electrostatic field
inside the tunnel oxide when metal NPs are present is radically dif-
ferent from that of semiconductor NPs. The electric field cannot
enter the metal NPs and the field lines are highly curved around
them. Hence, the problem of tunneling is no longer a one-dimen-
sional (1D) one and a 3D analysis is necessary to calculate the
transmission probability. So far, modeling attempts to simulate
the P/E (programming/erase) processes have essentially been
based on a 1D approach [1–3] or on an ad hoc one [4] and were
directed to the NVMs with Si NPs only.

In particular, Pavel et al. [1] have used a transmission line anal-
ogy for the Schroedinger equation which by its very nature (trans-
mission line) cannot be generalized to higher dimensions whereas
De Salvo et al. [2] have used a continuum model for the assembly
of spheres which divides the NVM structure into two capacitors
connected in parallel. Busseret et al. [3] used a similar continuum
model to derive the discharging characteristics and later adopted a
granular one [4] in which each Si NP could be either neutral or have
only 1 electron in it. However, even that model assumed a struc-
ture of three capacitors in series to calculate the necessary field
for the evaluation of the transmission coefficient. It should be
ll rights reserved.

: +30 210 7722281.
thakis).
obvious that none of these models which use elementary capacitor
theory can capture the physics of a three-dimensional electrostatic
potential and the necessary 3D WKB needed to calculate the trans-
mission coefficient and hence the current. The remaining alterna-
tive is a numerical solution of Poisson’s equation.
2. Method

A TEM cross-section of our fabricated NVM samples [5] is
shown in Fig. 1. The m-NPs are made of Pt. To simulate this device
we assume that the NPs are spherical and approximately arranged
in a simple square lattice. Fig. 2 shows a graphical representation
of our system where materials, distances and angles to be used la-
ter are defined. It also shows the unit cell we have chosen for our
calculations. The 3D electrostatic problem (Poisson’s equation) is
solved by implementing a standard finite element method [6,7].
A formulation based on electric scalar potential has been adopted
with important discretization across the boundary of the tunneling
and control oxides, due to the important change in dielectric prop-
erties. First order tetrahedral elements have been used while, by
exploiting the problem symmetries and using 80,000 unknowns,
the expected discretization error is less than 1%.

Once the potential has been calculated the transmission coeffi-
cient T(E) is calculated by the 3D WKB approximation of Das and
Mahanty [8] while no approximations such as trapezoidal barriers,
commonly employed in previous treatments, have been used. The
current is then calculated by the Landauer formula

I ¼ e
2p�h

Z
TðEÞ � ½FðE� EF þ eVÞ � FðE� EFÞ�dE

mailto:jxanthak@central.ntua.gr
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Fig. 2. Configuration of the problem treated, illustrating lengths, materials and unit
cell used.

Fig. 3. Equipotential surfaces in the unit cell with all m-NPs uncharged and an
applied voltage of 5 V.

Fig. 1. TEM cross-section of our samples.
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multiplied by the Likharev factor [9] since Coulomb repulsions do
not allow more than 2 electrons per NP. This last part of the calcu-
lations is not presented here.
Fig. 4. Equipotential surfaces in the unit cell with no applied voltage and one
sphere charged with Q = 1e.

Fig. 5. Band diagram of the device along two different charging paths.

Fig. 6. Charging paths in the charging regime using a 3D WKB method.



Fig. 7. Band diagram of the device with no applied voltage and one sphere charged with Q = 1e.
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3. Results and discussion

Our calculated 3D equipotential surfaces, with and without an
applied voltage, are shown in Figs. 3 and 4, respectively. In both
figures the potential V is only displayed in the unit cell described
in Fig. 2. In Fig. 3, the applied voltage Vapp is 5 V and the spheres are
initially uncharged, in order to represent the charging regime. In
Fig. 4, only one sphere is charged with 1 electron and the surround-
ing ones are neutral, in order to represent the retention regime. It
may be noted that in both figures, the potential distribution near
the metallic spheres deviates enormously from the usual parallel
plate capacitor distribution. This is due to the fact that the spheres
themselves are equipotential surfaces. Apart of the HfO2 surround-
ing the spheres this deviation is expected to affect also the poten-
tial distribution inside the SiO2 layer and have an influence on the
tunneling probabilities for either the charging or erasing regimes.

This is examined in Fig. 5 which gives the band diagram along
two different paths – shown in Fig. 2 – when a 5 V voltage is
applied to the system and the spheres are initially uncharged, i.e.
during the charging process. These paths are very near the actual
paths of electrons emanating from the substrate and charging the
metallic spheres. The latter is shown in Fig. 6 as (preliminarily) cal-
culated by the 3D WKB method we are using. For more details in
calculating the paths see Ref. [10]. It can clearly be seen that as
we deviate from the vertical direction immediately below the
m-NPs, the potential profile is qualitatively different due to the
presence of the HfO2 layer. The barrier for charging that the elec-
trons see however seems to be unaffected by this layer due to
the applied high voltage on one hand and the value of
DEc(SiO2 � HfO2) = 1.24 eV [11]. To construct Fig. 5 we have also
used DEc(SiO2 � Si) = 3.2 eV and Ec(SiO2) � EF(Pt) = 4.4 eV. On the
contrary in the erase regime when the electrons are in the m-
NPs and are emitted towards the substrate the potential in the
HfO2 layer will affect the transmission coefficient and make it dif-
ferent for each available path. In other words, the tunneling coeffi-
cient T in the erase regime will be a function not only of the
incident normal energy E but also of the initial point of emission,
i.e. of the angle h, T = T(E,h).

In the retention regime, the applied voltage is switched off and
the electrons are expected to remain there ideally for ever. Fig. 7
shows the band diagram along the h = 0 vertical direction with
Vapp = 0 and only one sphere charged with Q = 1e. We remind the
reader that the number of electrons per m-NP is approximately
1.5 in our samples. (In Si NPs it is 0.6). The potential energy on
the sphere is then 47 meV. This value is the energy needed to
put a second electron on a NP and is in very good agreement with
the observed average value of 1.5 electrons per NP, i.e. putting 3
electrons per NP is almost impossible (remember kT = 25 meV).
Plotting the band diagram in any other direction does not add
any valuable information, the energy differences are in this case
those defined by the difference in affinities of the materials and
not by the potential of the Poisson equation as can be seen from
this figure.
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Abstract -- This paper undertakes a comparative study 
between two different in-wheel Surface Mounted Permanent 
Magnet motors with Fractional Slot Concentrated Winding 
configurations designed for a light electric vehicle application. 
For the design of both motors two different approaches are 
followed, regarding the winding configuration and the relative 
dimensions of the motor, i.e. axial length and air-gap diameter, 
and additionally two alternative strategies are adopted 
concerning the selection of the reference operational point. The 
first motor comprises a double layer concentrated winding with 
all teeth wound while is slightly over-dimensioned increasing 
efficiency during overload operation. A single layer 
concentrated winding with alternate teeth wound and unequal 
teeth distribution is adopted for the second motor dimensioned 
in terms of weight minimization considering the nominal load 
operation. For the optimization of the first alternative, 
Taguchi’s method is utilized, while for the latter one a Strength 
Pareto Evolutionary Algorithm variant is developed. Both 
performances are validated by examining manufactured 
prototypes under real conditions. 
 

Index Terms—Electric traction, permanent magnet motors, 
fractional slot concentrated windings, unequal teeth 
distribution, Taguchi’s method, strength Pareto evolutionary 
algorithm 

I.   NOMENCLATURE  

Ft : tangential component of the magnetic force 
Tm : mean electromagnetic torque 
Pt : mean tangential pressure 
L : active motor length 
Rgap : airgap radius 
Bn : normal magnetic flux density component 
Bt : tangential magnetic flux density component 
B : mean magnetic flux density at the airgap  
E : induced fundamental rms back Electromotive force 
Nph : number of turns per phase 
fe : electric frequency 
kw : winding factor 
P : number of poles 
Φ : mean magnetic flux per pole 
Aslot : slot surface 
IN : nominal stator current 
V : input stator rms voltage 
Pi : input power 
J : current density 
ff : fill factor 
Q : number of slots 
Ped : total PM eddy-current losses  
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rp  : number of rotor pole pairs 

θr : angular displacement in the rotor reference frame 
Rs : stator inner radius 
u : order of line current time harmonic 
v : order of MMF space harmonic 
Iu : amplitude of the uth current harmonic component 
θu : angle of the uth current harmonic component 
Kwsv : winding factor for the vth space harmonic 
Ksov : slot opening factor for the vth space harmonic 
ωr : rotor angular speed 
ps : equivalent stator pole pairs 
ρ : permanent magnet resistivity 
Jm : induced eddy current in a permanent current 
kmag : magnet to pole ratio 
Wt : stator tooth width 
Lt : stator tooth length 
Tr : electromagnetic torque ripple 

Ploss : total losses 
SS : sum of squares 
kun : unequality ratio 
θmag : magnet angle 
Wt1 : width of stator thicker tooth 
hmag : magnet height 
wbs : stator back iron thickness  
wbr : rotor back iron thickness 
XG : design variables vector 
Fi : ith objective function 
THD : total harmonic distortion 

II.   INTRODUCTION 

ermanent magnet in-wheel motors have been widely 
used in electric traction applications [1, 2] due to their 

inherent advantages of high performance and power density 
attracting an unprecedented interest within the research 
community especially for demanding applications [3, 4]. A 
favorable and competitive motor topology towards this 
direction is Surface Mounted Permanent Magnet (SMPM) 
motors [5, 6] combined with a Fractional Slot Concentrated 
Winding (FSCW) configuration offering beneficial 
characteristics [7, 8]. The nature of the application 
specifications, regarding both performance and efficiency, in 
conjunction with the needs for high power quality and 
reduced weight, have highlighted the necessity of the 
thorough investigation of their operational characteristics 
and behavior as well as their systematized optimization [9- 
14].  

In recent bibliography both approximate and systematized 
optimization techniques have been proposed for electric 
traction applications [15-22]. The Taguchi’s method along 
with extended sensitivity analysis techniques have been 
reported to yield satisfactory results even in demanding 
aerospace applications [21], in spite their simple nature. 
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Additionally,   several single and multi-objective 
optimization methodologies, employing genetic or 
evolutionary algorithms have been reported to approach the 
optimum solutions in a more systematized manner [3,7]. The 
advantages or disadvantages of the respective methods are 
considered application specific, as they benefit from their 
particular characteristics, regarding efficiency, 
computational cost and solution diversity.  

For the design of the two motors two different approaches 
are followed in this paper, regarding the winding 
configuration and the relative dimensions of axial length and 
air-gap diameter. Additionally, two alternative strategies 
concerning the optimization technique are developed 
involving the reference operational point. The first motor 
comprises a double layer concentrated winding with all teeth 
wound and is slightly over-dimensioned increasing 
efficiency during overload operation. A single layer 
concentrated winding with alternate teeth wound and 
unequal teeth distribution is adopted for the second motor 
dimensioned in terms of weight minimization considering 
the nominal load operation. Taguchi’s method is employed 
for the optimization of the first alternative, while for the 
latter one a Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA) 
variant is developed. Finally, both prototypes are 
manufactured and their performance is validated by 
experiments. 

III.   PRELIMINARY DESIGN 

The preliminary design procedure for the two inherently 
different SMPMs is based on the same classical machine 
design techniques and approximate analytical tools and was 
validated via Finite Element (FE) models. However, the 
initial design approaches were different regarding mainly the 
reference operating point. For the design process of the first 
motor the overload condition was considered and 
consequently the motor was slightly overdimensioned and 
optimized for higher torque values.  As a result, the first 
motor exhibits a higher torque capacity but a lower power 
density value and is bigger regarding both weight and size. 
The second motor was designed for the normal cruise 
operation, and the high torque operation was considered as 
overload. The extreme overload condition was accounted for 
in terms of the integration of specific constraints, regarding 
both thermal robustness and performance, in the 
optimization procedure. The motor was designed with an 
adequately high torque capacity to satisfy the overload 
specifications, but optimized in terms of efficiency for the 
nominal operation. For this reason, it exhibits a high power 
density value and is very compact in size and weight, but 
requires higher currents to produce overload torque values.   

Furthermore, the relative dimensions, i.e. the motor 
active length and the air-gap diameter are different. An 
increase in the air-gap diameter results in a much bigger 
increase in the output power than an equal increase in the 
axial length. However, the torque required and the operating 
speed must be considered. For very high torque 
requirements, a large diameter is recommended, as a 
particular amount of force developed in the air-gap would 
result in a larger amount of torque if the distance between it 
and the axis is increased. In addition, the short axial length 
causes high values of leakage flux at the air-gap. On the 
other hand, at higher speed operations, the common practice 
is to increase the axial length rather than the diameter if 

more power is needed. This is intended to retain the surface 
speed to a reasonable value and avoid high centrifugal forces 
and localized iron losses. Furthermore, a rotor of large axial 
length may experience mechanical oscillation and possible 
failure as the operating speed reaches very high levels. 

The first motor exhibits a low value of the L/ Dg ratio in 
order to boost its torque capacity, given the relatively low 
operational speed values. The second motor has a slightly 
higher value of the L/ Dg ratio, and smaller dimensions in 
general, presenting a more compact and balanced 
construction. 

A.   Classical analytical machine design  

In a first step, classical analytical design methodologies 
are used, to determine the basic dimensions and operational   
characteristics of the two motors. It should be noted that 
such an analytical approach does not enable detailed design 
optimization, due to the approximate nature of the 
electromagnetic field representation, but provides a 
suboptimum set of design variables adequately close to the 
region of the global optimum. The initial design is focused 
on the satisfaction of the main operational specifications and 
some fundamental spatial limitations, mainly regarding the 
in-wheel nature of the motor configurations.  

For the needs of the preliminary analysis, on a first step, 
the basic dimensions and performance indexes of the motors 
are calculated. The produced electromagnetic torque can be 
calculated from the mean tangential pressure of the magnetic 
forces on the gap of the machine, which is expressed as 
follows:  
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The back-Electromotive Force (back-EMF) of a SMPM, 
assuming a sinusoidal air-gap flux can be expressed as:  
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The back-EMF level for the overloading should be defined 
by the dc link voltage level of the inverter, assuming a 
maximum amplitude modulation ratio around one and a 
mean value around 0.8. Therefore, the total number of turns 
per phase and the feasible combinations of L and Dg, can be 
determined from (4). The necessary slot surface can be 
computed by the following formula: 
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In a second step, the winding configuration and the 

combination of rotor poles and stator slots is determined in 
terms of winding factor maximization and selection of a 
favorable value for the electric frequency. In particular, a 
high frequency value should be avoided in order to enable 
the reduction of iron losses. However a very low frequency 



 

value could incur a very bad fault tolerance capability for the 
motors. SMPMs inherently exhibit small inductance values 
and an additional low operating frequency would result in 
reduced damping capability. Figure 1(a) and 1(b) illustrate 
the winding factor variation for the most commonly used 
feasible combinations of rotor poles and stator slots for all 
teeth wound and alternate teeth wound FSCW configurations 
respectively. Figure 1(c) illustrates the feasible combinations 
of L and Dg for the given specifications and depicts the 
selected values for the two motors. Figure 1(d) shows the 
respective combinations of number of poles and electrical 
frequency and the selected values for the two motors.   

In a next step, a 2-D FE model is employed, in order to 
validate the analytical preliminary design process and to 
evaluate precisely the initial motor’s topology performance, 
efficiency and power quality characteristics. The results of 
the model are used as feedback and specific dimensions and 
the electrical and/or the magnetic loading considered are 
adjusted, so that specifications are met. 
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Fig. 1.  Main results of classical analytical design. (a) Winding factor 
variation for all teeth wound configurations, (b) Winding factor variation for 
alternate teeth wound configurations, (c) Feasible combinations of motor 
axial length L and air-gap diameter D dictated by the torque and speed 
specifications, (d) Feasible number of poles and frequency values.  
 

B.   Analytical prediction of PM eddy current losses 

In a third step, an analytical model is used to estimate the 
respective eddy-current losses on the PMs, considering the 
winding configuration, the basic motor dimensions and the 
calculated input current of the motors. In particular, a model 
that considers both space and time harmonics has been 
implemented based on [23], however for the needs of the 
preliminary analysis, taking into account only the 
fundamental of the line current, as calculated from the FE 
model. As the inputs of the FE model are the three phase line 
currents and not the voltage waveforms, the resulting current 
time harmonics are difficult to be á priori determined. 
However, the model enables the á posteriori validation of the 
results, utilizing the measured current waveforms. 

The analytical model is based on the representation of the 
stator ampere-turns distribution by an equivalent current 
sheet of infinitesimal thickness disposed over the slot 
opening. For all teeth wound motor configurations the 

equivalent current density that accounts for the armature 
reaction is expressed in Fourier series as: 
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while for alternate teeth motor configurations it is expressed 
as: 
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For an in-wheel motor, i.e. external rotor configuration, 

the resulting eddy-current losses in the surface mounted PMs 
are calculated using (8) 
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Figure 2 illustrates the winding configurations for the two 
motors and the respective qualitative electric loading 
distributions that account for the produced MMF waveforms 
and directly dictate the occurring eddy-current losses in the 
PMs. The first motor comprises a 12 slot all teeth wound 
(double layer) FSCW and 10 poles and the second motor 
comprises a 18 stator slot alternate teeth wound (single 
layer) FSCW and 16 poles. 
 

(a) 

(b) 
Fig. 2.  Winding configurations and respective qualitative electric loading 
distributions, (a) All teeth wound configuration and P/Q = 10/12, (b) 
Alternate teeth wound configuration and P/Q = 16/18. 

 
For the purposes of the analysis two distinct operating 

conditions were analyzed, i.e. the normal cruise steady state 
operation and the extreme overload operation, when a torque 
boost is required. The nominal speed is 300 rpm, which 
corresponds to different respective nominal frequencies, 
given the different number of poles of the two motors. 
Additionally, different nominal current values, as computed 
by FE analysis, are used. Figure 3(a) shows the variation of 
the PM eddy-losses with respect to the operating electrical 
frequency for the two motors, for both operating conditions.  



 

0 20 40 60
0

5

10

15

20

25

Electrical frequency (Hz)

P
M

 e
dd

y 
lo

ss
es

 (
W

)

 

 

Motor 2 - Overload

Motor 1 - Overload

Motor 2 - Cruise load

Motor 1 - Cruise load

 
Fig. 3.  Permanent magnet eddy losses Vs frequency for the two motors. 
 

The analytical model also enables the investigation of the 
impact of several design parameters on the PM eddy-losses. 
The variation of the losses for the two motors as a function 
of the slot opening ratio and the magnet to pole ratio is 
shown in Fig. 4(a) and Fig. 4(b) for the respective nominal 
frequencies of 25 Hz and 40 Hz (The nominal rotational 
speed of 300 rpm is considered). The second motor exhibits 
increased PM eddy losses, compared to the first. 
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Fig. 4.  Permanent magnet eddy losses Vs slot opening ratio and magneto 
pole ratio for the two motors (a) motor 1 for nominal frequency 25 Hz and 
(b) motor 2 for nominal frequency 40 Hz. 

 
The initial analysis resulted in two first motor geometries 

that satisfy the dictated by the application specifications and 
dimensions. The main specifications and dimensions of the 
motors are tabulated in Table I. 

 
TABLE I 

MAIN SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS 

Quantity 
Value 

Motor 1 Motor 2 

Normal operation 
Torque. Nm 2.00 2.04 
Speed. rpm 300 300 

Overload operation 
Torque. Nm 7.57 7.44 

Speed. rpm 300 300 
 DC bus voltage (V) 48 48 

Number of conductors per phase  90 192 
Number of poles / slots/ phases 10/12/3 16/18/3 

Outer diameter (mm) 206 132 
Active motor length (mm) 20 35 

Air-gap length (mm) 0.7 0.7 

IV.   OPTIMIZATION METHODOLOGY 

As mentioned before, two different optimization strategies 
were employed for the determination of the final motor 
geometries, the first employing an approximate approach to 
the optimum solution and the other utilizing a multi-
objective evolutionary methodology.  

A.   Optimization of the first motor using Taguchi’s method 

For the detailed optimization of the first motor, Taguchi’s 
method was employed. In order to establish the prerequisite 

orthogonal arrays of the problem to be solved, Table II has 
to be filled with the chosen parameters for the machine 
optimization and their allowable values. The main stator 
parameters selected under this stage of optimization are the 
tooth width, Wt , the magnet pitch to pole pitch ratio, kmag  
and the tooth length, Lt, noted hereafter as A, B and C 
respectively. The initial values derived from the classical 
design are typed in bold font. Considering the fact that three 
parameters with three respective levels have been selected, a 
standard Taguchi’s orthogonal array L-9 has to be adopted. 

Conducting the required computations, the average 
torque, Tm, the torque ripple, Tr, the power losses, Ploss, and 
the THD of the back electromagnetic force are considered. 
The results derived from the computations employing 
Maxwell’s stress tensor are tabulated in Table III. The 
average value of Tm is 7.5 Nm, while the average ripple is 
calculated to be about 39% of the mean torque. Table III also 
depicts the average effect of the chosen parameters, 
illustrating the impact of the selected design variables. 
However, through the Analysis of Variance (ANOVA) the 
thorough evaluation of the effect of the various factors on 
the parameters of Tm, Tr, Ploss and THD is feasible. The 
necessary calculation of the Sum of Squares (SS) can be 
computed by the following equation. 
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Table IV summarizes the results of the ANOVA. The 

average and cogging torque considerably depend on the 
magnet pitch to pole pitch ratio, while the back-EMF THD is 
equally affected almost by each parameter. The selection of 
the most suitable combination for this specific application is 
a result of a compromise due to the high degree of 
dependence. Regarding the aforementioned analysis, the 
combination A2-B3-C1 is chosen. Power losses remain 
almost unaffected by the selected variables variation, 
whereas the mean and cogging torque are significantly 
influenced. Considering the back-EMF THD, the 7th 
combination presents the lowest value, however, the selected 
combination seems to be a more beneficial choice increasing 
mean torque by 4% and limiting cogging torque by 80%. 

 
TABLE II 

DESIGN VARIABLES AND LEVELS 

A (mm) B (%) C (mm) 
18.7 76 40 
19.1 81 42 
19.5 86 44 

 
TABLE III 

RESULTS FROM THE TAGUCHI’S APPLICATIONS 

No A B C Ploss (W) Tm (Nm) Tr (%) THD (%) 

1 1 1 1 23.98 7.25 49.72 11.85 

2 1 2 2 24.2 7.35 36.62 21.7 

3 1 3 3 24.36 7.52 28.04 16.47 

4 2 1 2 24.14 7.32 53.32 11.35 

5 2 2 3 24.37 7.41 38.1 14.41 

6 2 3 1 24.34 7.6 29.68 15.38 

7 3 1 3 24.3 7.44 48.43 11.11 

8 3 2 1 24.38 7.56 34.29 13.3 

9 3 3 2 24.51 7.7 30.7 14.72 

 



 

TABLE IV 
RESULTS OF THE ANALYSIS OF VARIANCE 

Factor A B C 

Ploss(W) 
SS*10-6 0.0705 0.1081 0.0182 

% 35.8184 54.9305 9.2511 

Tm (Nm) 
SS*10-6 0.0575 0.1114 0.0004 

% 33.9769 65.8130 0.2101 

Tr (%) 
SS*10-6 20.8242 698.2731 18.6975 

% 2.8225 94.6433 2.5342 

THD (%) 
SS*10-6 22.3957 42.9398 55.9529 

% 18.4649 35.4030 46.1321 

The design parameters values for the selected optimal 
design for the first motor are tabulated in Table V. 

 
TABLE V 

 DESIGN CHARACTERISTICS OF THE 1ST MOTOR 

E
le

ct
ro

m
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ne
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el
d 

ch
ar
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te

ri
st

ic
s 

 
Value 

(Normal / Overload) 

Torque (Nm) 2.00 / 7.57 

Efficiency (%) 92.2 / 90.7 

Current RMS (A) 2.6 / 9.6 

Fundamental EMF (V) 9.22 / 9.45 

THD of EMF (%) 16.20 / 15.50 

Torque ripple (%) 96 / 29.5 

D
es

ig
n 

va
ri

ab
le

s 

Magnet angle (%) 86 
Tooth width (mm) 19.10 

Back iron stator thickness (mm) 11.50 
Back iron rotor thickness (mm) 13.50 

Copper Fill factor 0.5 
Total mass (kg) 4.91 

 

B.   Optimization of the second motor using SPEA2 

For the detailed optimization of the second motor a three 
objective optimization methodology is implemented, based 
on the SPEA2 technique. The concept of Pareto non-
domination is utilized to produce an optimum solutions front 
[7,14]. The latter feeds an automated SMPM motor design 
script, generating a 2D Finite Element (FE) model 
corresponding to each optimization run, thus allowing for 
precise computation of the objective function values. The 
block diagram of the procedure is illustrated in Fig. 5. The 
selected design variable vector is:  
 

1G un mag t t mag bs bi G
X k L W h w w   

 (10) 

where kun is the unequality ratio, θmag is the magnet angle, Lt 
is the stator tooth length, Wt1 is the width of stator thicker 
tooth, hmag is the magnet height, wbs is the stator back iron 
thickness and wbr is the rotor back iron thickness.  

The three objective functions F1, F2, F3 correspond to 
maximization of torque capability, minimization of total iron 
and copper losses and minimization of back-EMF harmonic 
content and torque ripple, respectively. This objective profile 
accounts for performance, efficiency and power quality. The 
objective functions are expressed as follows: 
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where the index 0 refers to the electromagnetic 

characteristics of the initial design. 

 
Fig. 5.  Block diagram of the implemented optimization methodology, 
utilizing the SPEA2 algorithm. 
 

SPEA2 is an evolutionary algorithm with great application 
in engineering, since it has no prerequisites for the objective 
function and exhibits good solution diversity on both the 
objective and search space and stable convergence. The 
algorithm negotiates a fixed size of Pareto front members 
and when the front isn’t fully refined, dominated solutions 
with the best fitness values are additionally obtained in the 
final solution set. In any case, the designer must select the 
final topology-solution, known as the best compromise 
solution. 

The constraints handling strategy is the “death penalty”. 
For every trial vector generated in each generation, 
constraint functions are evaluated and the potential 
population member is immediately rejected if at least a 
single constraint is violated. If none constraint is violated, 
the objective functions for the vector are evaluated and the 
solution enters the mating pool so that mutation, 
recombination and tournament selection are performed. 

The trial vector is compared in terms of non-domination 
during the tournament selection and if it enters the current 
generation population, it competes with all the current Pareto 
front members, and the front is updated. It should be noted 
that a new generation member can dominate multiple 
members of the Pareto, which are eliminated from the front.  

The resulting Pareto front in the 3D objective function 
space is presented in Fig. 6. Figure 6 also depicts the three 
projections of the Pareto front on the respective objective 
function surfaces. The position of the initial design in the 
objective function 3D space is also indicated. The 
conflicting nature of the objective functions is evident from 
the final shape of the front. The design parameters values for 
the selected optimal design for the second motor are 
tabulated in Table VI. 

 
Fig. 6.  Resulting Pareto front and its projections on the respective objective 
function surfaces. The position of the initial design in the objective function 
space is indicated. 



 

TABLE VI 
DESIGN CHARACTERISTICS OF THE 2ND MOTOR 

E
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Value 

(Normal / Overload) 

Torque (Nm) 2.04 / 7.44 

Efficiency (%) 93.2 / 83.3 

Current RMS (A) 2.1 / 9.8 

Fundamental EMF (V) 10.29 / 10.72 

THD of EMF (%) 3.76 / 3.95 

Torque ripple (%) 4.8 / 2.3 

D
es

ig
n 

va
ri

ab
le

s Magnet angle (%) 60 
Tooth width (mm) 7.00 

Back iron stator thickness (mm) 8.00 
Back iron rotor thickness (mm) 6.00 

Unequality ratio (%) 0.7 
Copper Fill factor 0.5 
Total mass (kg) 2.95 

V.   RESULTS AND DISCUSSION 

The simulation results for the two motors are illustrated in 
Fig. 7. The magnetic flux density distribution for the 
overload operation and the back-EMF and instantaneous 
torque waveforms for both the nominal and overload 
operations are depicted for both motors.  
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(a) (b) 

Fig. 7.  Main simulation results for the two motor configurations. Magnetic 
flux distribution at overload, back-EMF and electromagnetic torque 
waveforms for (a) the first and (b) the second motor. 
 

From Fig. 7 it is obvious that the second motor exhibits 
superior operational behavior for the specific application, in 
terms of efficiency and torque and back-EMF waveform 
quality. However, the first motor has a higher torque 

capacity and exhibits higher efficiency at torque boost 
operating regions.  

The optimized motor topologies have been validated by 
measurements on two manufactured prototypes. The two 
motors are shown in Fig. 9. Figure 10 shows the 
experimental results, regarding the produced electromagnetic 
torque, obtained for the two motors under real operating 
conditions. The experimental results are in good agreement 
with the simulation ones. Furthermore, the differences 
regarding the operational characteristics of the two motors 
that stem from their respective design and optimization 
approaches are highlighted.  

 

(a) (b) 
Fig. 8.  The two manufactured prototypes, mounted in a light electric 
vehicle’s wheel. 
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Fig. 9.  Experimental results for the two motors: electromagnetic torque Vs 
line current rms. 
 

VI.   CONCLUSION 

In this paper two in-wheel Surface Mounted Permanent 
Magnet motors with Fractional Slot Concentrated Winding 
configurations designed for a light electric vehicle 
application are presented. Two different winding 
configurations and relative dimensions of axial length and 
air-gap diameter are utilized in order to highlight the 
advantages for this specific application. Additionally, two 
alternative strategies concerning the optimization technique 
are developed involving the reference operational point. The 
first motor, optimized by applying Taguchi’s method, 
presents higher torque capacity while the other topology, 
derived from a SPEA routine benefits from its specific 
geometrical characteristics, exhibiting an overall improved 
operational profile. Consequently, through the analysis 
developed in the paper validated by experimental results, 
both configurations present complementary advantages, 
concerning efficiency under low loading and overtorque 
capacity respectively. 
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Abstract -- In this paper, a comparative optimal design of 
Permanent Magnet Motors (PMMs) for aerospace actuation 
applications based on single and double layer Fractional Slot 
Concentrated Winding (FSCW) topologies with different 
motor segmentation strategies is undertaken, by means of a 
combined electromagnetic, fault tolerance and thermal 
evaluation. Initially, analytical machine equations and 2D 
Finite Element (FE) analysis are employed for the 
determination of the motors basic dimensional and operating 
characteristics. Both configurations considered are in a next 
step optimized regarding the mean torque, efficiency, torque 
ripple, induced Electromotive Force (EMF) quality and motor 
weight. The proposed methodology involves appropriate 
handling of mean torque and induced EMF as constraints 
through the application of a particular single-objective 
Particle Swarm Optimization (PSO) technique accounting also 
for multiple motor operating conditions. Fault tolerance and 
thermal robustness of the optimized motors are also examined. 
Both single layer and double layer FSCW PMM optimal 
configurations present complementary advantages for this 
class of applications. 
 

Index Terms--Actuators, aerospace engineering, fault 
tolerance, finite element method, machine design, particle 
swarm optimization, permanent magnet motors, redundancy. 

I.   NOMENCLATURE 

Aslot : slot surface 
B : mean magnetic flux density at the airgap  
Bn : normal magnetic flux density component 
Bt : tangential magnetic flux density component 

gB  : mean no load magnetic flux density at the airgap 

rB  : remanent flux density  

C : cost function 
c1,2 : acceleration constants 
cosφ : power factor 
E : induced fundamental rms back Electromotive force 
F : objective function 
Ft : tangential component of the magnetic force 
f : electric frequency 
ff : fill factor 
gbest : global best 
IN : nominal stator current 
J : current density 
kw : winding factor 
L : active motor length 
Lm : magnet length 
Lg : airgap length 
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m : total actuator mass 
Ns : number of turns per phase 
P : number of poles 
Pi : input power 
Pt : mean tangential pressure 
pbest,i : particle’s personal best value 
Q : number of slots 
Rag : airgap radius 
rand() : random function in the range [0,1] 
Tbi : back iron thickness 
Tm : mean electromagnetic torque 
Tw : tooth width 
Tm,nom : mean electromagnetic torque at nominal operation 
Tm,ovl : mean electromagnetic torque at extreme operation 
V : input stator rms voltage 
Vi : particle’s velocity 
Wm : peripheral magnet length 
w : inertia weight 
wso : slot opening  
w1-4 : weight coefficients ∈ (0,1) 
θ : angle between Bn and Bt 

θmag : magnet angle 
Φ : mean magnetic flux per pole 

II.   INTRODUCTION 

URRENT trends in aerospace engineering lead to the 
concept of more electric aircraft, driven by the demand 
to optimize aircraft performance, decrease operating 

and maintenance costs, increase dispatch reliability, and 
reduce gas emissions. Particularly, replacing hydraulic, 
pneumatic, mechanical systems and sub-systems with 
electric equivalents is becoming a dominant trend in the 
aviation industry [1], [2]. Advances in the areas of electric 
motors and power electronics are providing technological 
solutions for improving efficiency and safety of aircraft 
systems operation.  

 Permanent Magnet Motors (PMMs) employing 
Fractional Slot Concentrated Winding (FSCW) 
configurations are considered to be an advantageous option 
for aerospace actuator applications, due to their superior 
characteristics. High efficiency, high torque density and 
excellent transient behavior are issues of crucial importance 
in aerospace applications [3], [4]. More specifically, PMMs 
establish an independent and strong excitation system, 
enabling substantial overloading of the motor, while 
providing higher torque density values, compared with 
other potential competitors like Induction or Switch 
Reluctance Motors. However, Permanent Magnet (PM) 
demagnetization issues, mainly due to the high armature 
field and temperature rise, taken place in overloading, 
should be taken into consideration in the design procedure. 
The fact that there is no copper in the rotor leads to lower 
rotor moment of inertia, boosting their transient behavior, 
while benefitting from simplified scheme and maintenance 
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issues. Furthermore, the high torque density values, in 
conjunction with the advances in PM rare-earth materials 
technologies, result in high overall efficiency due to lower 
stator currents for the same torque levels compared with 
other motor types [5]. The extremely strict nature of the 
specifications, both operational and spatial, of the specific 
aerospace application has highlighted the necessity of the 
thorough investigation of the actuator’s operating cycle and 
behavior as well as their systematized optimization. 

In this paper, the design procedure as well as the 
qualitative and quantitative comparison of two PMM 
motors for a fault-tolerant Electromechanical Actuation 
(EMA) system for a helicopter swash plate is implemented. 
In order to meet helicopter safety regulations, the actuator 
motor system should be conveniently internally segmented, 
in order to increase redundancy and fault tolerance. Two 
segmentation strategies, axial (AS) and circumferential 
(CS) segmentations are engaged and both schematics are 
illustrated in Fig.1. In the first type of segmentation, two 
separate stators in common motor housing are 
implemented, employing Single Layer (SL) FSCW, 
supplied by separate inverter for each motor unit, while in 
the latter one, the fault tolerance capability is achieved by 
the Double Layer (DL) FSCW supplying each winding 
layer by a separate 3-phase inverter. Particularly, a two lane 
3-phase fault-tolerant drive system is selected, due to its 
simplicity and high input filtering capability [6]. An 
advanced evolutionary, single objective optimization 
procedure for the candidate actuator configurations is 
introduced, regarding two distinct operating conditions. On 
a next step, geometrically optimized motor configurations 
are assessed in terms of electromagnetic, transient, thermal 
and total motor weight performance. Finally, the most 
favorable topology is intended to be manufactured, in order 
to validate the design methodology, and be incorporated in 
an aerospace actuation application. 

 
(a) (b) 

Fig.1. 3D actuator representation models. (a) AS-SL FSCW topology. (b) 
CS-DL FSCW topology. 

III.   ACTUATOR SPECIFICATIONS 

The actuator topology has to comply with particular 
geometrical and electromechanical specifications. The main 
actuator specifications and dimensions are summarized in 
Table I, for the two different modes of operation. Under 
normal operation, which is the common function of the 
actuator, output torque is about two times less compared to 
the extreme mode of operation presenting also 
irrespectively increase in rotor speed. This extreme 
discrepancy in machine specifications is introduced for 
safety reasons due to undesirable disturbances during 
certain maneuvers. Restrictions are now set by the control 
system capacity, rotor moment of inertia value, dc voltage 
level and switching frequency. Particularly, rotor moment 

of inertia is demanded to be adequately low, in order to 
achieve excellent transient behavior. For both motor 
topologies a 10-pole/12-slot configuration is considered 
mainly due to strict spatial limitations and high speed at 
extreme operation. Furthermore, this particular slot-pole 
combination presents high winding factor as well as low 
torque ripple [7], enhancing its selection among the other 
FSCW configurations. 

TABLE I 
MAIN ACTUATOR SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS 

Quantity Value 

Normal operation 
Torque, Nm 4.0 
Speed, rpm 500 

Extreme operation 
Torque, Nm 7.0 
Speed, rpm 6000 

 DC bus voltage, V 270  
Number of conductors per phase  42 
Number of poles / slots/ phases 10 / 12/ 3 

Maximum rotor moment of inertia, kg.m2 1·10-4 
Maximum outer diameter, mm 66.7  
Maximum active length, mm 102  

Airgap length, mm 0.8 
Permanent Magnet Type NdFeB (NMX-S43SH) 

Remanent flux (T) 1.28@60oC 1.08@180oC 
Coercive force (MA/m) 1.49@60oC 0.42@180oC 

IV.   DESIGN METHODOLOGY 

A.   Preliminary Design 

In a first step, conventional analytical design techniques 
are introduced, in order to calculate the basic dimensional 
characteristics of the motor. Such an analytical approach 
does not facilitate detailed design optimization, due to the 
approximate nature of the electromagnetic field 
representation, but it delivers a suboptimum set of design 
variables adequately close to the region of the global 
optimum. The initial design is focused on the satisfaction of 
the fundamental spatial limitations and operational 
specifications as tabulated in Table I. The produced 
electromagnetic torque can be calculated from the mean 
tangential pressure of the magnetic forces on the gap of the 
machine, which is expressed by means of Maxwell stress 
tensor as follows:  
 m ag t m ag tT R F T R L P        (1)  
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According to (1)-(4), electromagnetic torque is produced 

by the high values of B and an angle θ close to 90 degrees. 
Combining the appropriate values of Bn and Bt, losses can 
be optimally minimized, producing a given value of torque. 
The back-EMF of a PMM, assuming a sinusoidal air-gap 
flux can be expressed as:  

 4.44 s wE N f k      (5)   

 gB L D

P

  
   (6) 

The back-EMF level for the extreme operation should be 
defined by the dc link voltage level of the inverter, 
assuming a maximum amplitude modulation ratio around 
0.9, in order to take into consideration the impedance 
voltage drop, which is typically quite low in PMMs, due to 
their low inductance values. Therefore, by (5) the total 



 

number of turns per phase can be calculated. The slot 
surface can be computed by the following expression: 
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Finally, the initial PM dimensions can be estimated by 
the following equations, assuming that the Magnetomotive 
Force (MMF) is constant along the magnet and the airgap:  
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In a second step, a 2-D FE model is employed, in order 
to validate the analytical preliminary design process and to 
evaluate precisely the initial motor’s topology performance, 
efficiency and power quality.  

B.   Proposed Optimization Algorithm 

In a next step, a particular optimization algorithm, 
coupled with an external 2-D FE model, is developed, 
enabling the further tuning of the design variables. Finally, 
a Particle Swarm Optimization (PSO) optimization 
technique is selected, due to its inherent advantages among 
the other stochastic search algorithms [11], [12]. More 
specifically, the PSO presents considerable merits, such as 
the reduced adjusted parameters and computational time. 
Furthermore, it is a derivative-free algorithm, having the 
flexibility to be combined with other optimization 
techniques forming hybrid tools and does not depend on the 
selected initial solution so as to start its iteration process 
[8]. The flowchart of the proposed optimization routine and 
the block diagram of the coupled FE model are illustrated 
in Fig. 2.  

The proposed optimization methodology implements a 
single objective PSO optimization routine, accounting for 
performance, efficiency, power quality and weight, by 
using appropriate weight coefficients. The optimizer 
iteratively calls a parametric 2D FE model of the PMSM in 
order to compute its electromagnetic field characteristics, 
necessary for the evaluation of the objective function, 
through a two-step analysis, as shown in Fig. 2. The 
selected design particle vector applied to at jth iteration is: 
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    i j mag w bi ag so i j

X T T R w        (10) 

The objective function evaluated at each iteration, for each 
particle, is expressed by the following equation: 
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where the zero indexed term refers to the electromagnetic 
and mass characteristics of the preliminary design. It is 
worthwhile to be mentioned that the partial objective 
function terms are applied to the nominal operation, as it is 
the main and most frequent operating condition of the 
actuator. 

However, the proposed optimization algorithm takes into 
consideration both nominal and extreme operational 
conditions by a convenient constraint handling. In 
particular, a cost function, expressed as follows, is 
iteratively calculated. The cost function terms are 
associated with the specified mean torque at normal and 
extreme operation, as tabulated in Table I, as well as the 
fundamental induced back-EMF rms value at the high 

speed operation. It should be noted that the back-EMF 
value is extremely important for the drive system, as it can 
lead to non-linear amplitude modulation ratio values at the 
Pulse Width Modulated (PWM) inverter [13]. The 
constraints handling strategy includes the significant 
increase in objective function, if at least one cost term 
obtains value higher than 1.05.  
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Fig. 2. Overall optimization procedure overview. 



 

In the process of velocity calculation for each particle, 
the star neighborhood topology is adopted, due to its faster 
convergence than other social structures [10]. Moreover, 
the possibility that some particles may have violated the 
constraints enhances the necessity of a global than a local 
best for each particle. The velocity is calculated by (14). 
The first term in (14) represents the inertia of previous 
velocity, the second is the “cognition” part which 
represents the private thinking of a particle, and the third 
term is the “social” part which represents the sharing of 
information among the population [9]. The velocity of each 
particle is limited by when the updated velocity exceeds a 
maximum absolute value. 
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As it can be observed in Fig. 2, the parametric 2D FE 
model includes two sets of magnetostatic analyses, in order 
to determine steady-state performances, for nominal and 
extreme operation, respectively. During the “stationary 
rotor analysis”, phase shifting of the stator currents occurs, 
enabling the calculation of maximum power angle. This 
power angle is then kept constant through the next “rotating 
rotor analysis” stage, by synchronously rotating the rotor 
and stator Magnetomotive Forces (MMFs). During this 
second set of analyses, all the steady state performance 
terms are calculated and sent to the objective and cost 
function evaluation module. 

Furthermore, an analytical approach for the calculation 
of PM eddy current losses is introduced in the analysis of 
the steady state characteristics of the candidate solutions. 
Such a method enables the accurate and computationally 
efficient prediction of the efficiency of PMM. The 
analytical model employs a harmonic based approach to the 
problem of PM eddy losses, associating the stator geometry 
with an equivalent current sheet density and solving the 
diffusion equation in the magnets body [14]. As a result, 
any variation in stator design variables yields a different 
equivalent current source sheet, enabling the consideration 
of stator design parameterization. The analytical model 
additionally accounts for any variation in the PM 
dimensions, i.e. its length and respective pitch angle, as 
well as the loading condition of the motor. The armature 
current and the rotational speed are major determinants 
regarding the PM eddy losses and hence are taken into 
consideration. 

For every candidate solution in the optimization process, 
the motor design variables values and loading indexes are 
imputed in the analytical model. For the purposes of the 
analysis undertaken no time harmonics were considered. 
For every candidate solution of the optimization procedure, 
the spatial field harmonics, linked with the respective 
rotational speed, and slot per pole combination, are 
evaluated. The eddy current distribution in the PM body is 
solved for all rotating space harmonics and the eddy current 
loss is calculated by summing the loss associated with each 
harmonic. The eddy currents which are induced in the PMs 
are assumed to be resistance limited [14]. As there is no 
circumferential segmentation of the magnets for the 
specific application, the model yields very accurate results. 

V.   AXIAL SEGMENTATION-SL FSCW TOPOLOGY 

The resulting initial motor dimensions and 
electromagnetic field characteristics, based on the 
analytical and FE analysis design techniques mentioned in 

paragraph IV-A, are tabulated in Table II. It should be 
noted that in the case of AS, FE analysis regards the whole 
active length of the motor, taken into consideration only the 
double end windings for the calculation of copper losses, in 
order to be computationally efficient. Furthermore, such an 
assumption does not compromise on the accuracy of the 
resulting steady state motor characteristics. 

From the results summarized in Table II, it can be 
observed that the initial design meets the specifications, in 
both motor operations. The copper fill factor is considered 
as 0.5, which is a typical value for SL FSCW 
configurations [7]. However, the quite low efficiency value 
at nominal operation, leads the optimization algorithm to 
basically minimize total losses partial cost of the objective 
function (11). Therefore, the weights coefficients are 
assigned as: 
    1 2 3 4w w w w      (15) 

TABLE II 
 SL FSCW TOPOLOGY-INITIAL DESIGN CHARACTERISTICS  

 
For the optimization routine, the initial population 

contains 30 particles, in order to boost the capability to 
obtain the global optimum. The acceleration constants are 
equal to c1,2=2, while the inertia weight starts with 0.9 and 
linearly decreases to 0.4 at last iteration. The global best 
value and the total number of constraints violation with 
respect to the iteration number are illustrated in Fig.3a, 
while the population distribution for the three main design 
variables for various generations is illustrated in Fig. 3b. 
From Fig. 3, it can be concluded that the optimization 
procedure comes to convergence quite quickly, 
approximately from the 12th iteration. The electromagnetic 
field distribution of the final optimized motor for the 
nominal and extreme operation is depicted in Fig.4. Motor 
presents considerable magnetic saturation, especially in 
overloading condition. However, the implementation of 
low loss Vacoflux50 iron laminations results in a high 
efficient motor. The resulting geometry design variables 
and objective function values are summarized in Table III. 

 

  
(a) (b) 

Fig.3 (a). Objective function and total constraints violations evolution. 
(b). Distribution of particles for the 1st, 12th and 23rd generation. 
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                        Operation type Value 

Torque (Nm) Normal / Extreme 4.18 / 7.07 

Efficiency (%) Normal / Extreme 81.7 / 91.1 

Current density (A/mm2) Normal / Extreme 5 / 8.5 
Fundamental EMF (V) Normal / Extreme 5.34 / 70.2 

THD of EMF (%) Normal / Extreme 4.34 / 5.25 

Torque ripple (%)  Normal / Extreme 4.35 / 3.29 
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Magnet angle (%) / Copper Fill factor 0.84 / 0.5 

Tooth width (mm) / Back iron thickness (mm) 3.5 / 2.4 

Airgap radius (mm) Slot opening (mm) 16.1 / 3 

Total mass (kg) 2.15 



 

TABLE III 
OPTIMAL DESIGN PARAMETER VALUES 

Design variables Objective Function  

θmag (%) 0.828 F 0.889 
Tw (mm) 3.2 F1 1.035 
Tbi (mm) 2.78 F2 0.977 
Rag (mm) 16.5 F3 0.276 
Wso (mm) 4.18 F4 0.993 

 

 
Fig.4. Magnetic flux density distribution on normal (left) and extreme 
(right) operation for the optimized SL-FSCW configuration. 

VI.   CIRCUMFERENTIAL SEGMENTATION-DL FSCW 

TOPOLOGY 

For the DL FSCW case, the main initial motor 
dimensions and electromagnetic field characteristics are 
summarized in Table IV. The main difference from SL 
configuration is the copper fill factor coefficient, which is 
expected to be 0.45, due to the interface insulation in the 
slots. This approach leads to higher current density in the 
windings, in order to satisfy the specifications.  

 
TABLE IV 

 DL FSCW TOPOLOGY-INITIAL DESIGN CHARACTERISTICS  
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                  Operation type Value 

Torque (Nm) Normal / Extreme 4.18 / 7.1 

Efficiency (%) Normal / Extreme 81.4 /92.2 

Current density (A/mm2) Normal / Extreme 5.7 / 9.7 
Fundamental EMF (V) Normal / Extreme 4.89 / 61.8 

THD of EMF (%) Normal / Extreme 2.81 / 3.11 

Torque ripple (%)  Normal / Extreme 4.17 / 2.78 

  D
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s Magnet angle (%) / Copper Fill factor 0.84 / 0.45 

Tooth width (mm) / Back iron thickness (mm) 3.4 / 2.4 

Airgap radius (mm) / Slot opening (mm) 16.1 / 3 

Total mass (kg) 1.73 

 
In a next step, the PSO optimization routine as presented 

in paragraph IV-B, is employed. For the CS topology, the 
same weight coefficients, number of particles and 
acceleration constants are introduced, due to the 
satisfactory response of the optimization routine in AS 
configuration. The respective results of the optimization 
algorithm are shown in Fig. 5, where it can be observed 
that as in SL case, PSO optimization algorithm presents 
stable convergence characteristics, ensuring the satisfaction 
of the motor’s specifications. The resulting optimized DL 
FSCW configuration presents a bit lower objective function 
value, shown in Table IV, about 1.5%, with the same 
weight coefficients, in comparison with the SL FSCW 
topology. The higher number of constraints violations, in 
comparison with the SL case, stems from the fact that DL 
winding configuration has lower winding factor, resulting 
in a bit lower torque capability. Therefore, for the same 
spatial limitations, a higher number of violations on torque 
specifications are expected. 

PSO-DE procedure is implemented into an Intel Core i7-

4800KCPU at 3.70 GHz with 32.0GB DDR3 at 800 MHz 
RAM. The total computation time for the SL FSCW 
topology was about 182h, while for the DL FSCW 
configuration 159h were needed. The high computational 
cost is due to the high non linear B-H characteristic of iron 
laminations (Vacoflux50), increasing the total time required 
for each electromagnetic field solution, and the dual 
operating conditions regarded in the optimization 
procedure.   

Figure 6 shows the magnetic flux density distribution for 
the DL FSCW configuration, considering both modes of 
operation. From Figs. 4 & 6, it can be concluded that the 
DL iron laminations in teeth and stator yoke are driven to 
lower saturation levels, in both operational conditions, due 
to the more uniform distribution of the magnetic field 
around the stator. 

TABLE V 
OPTIMAL DESIGN PARAMETER VALUES 

Design variables Objective Function  

θmag (%) 0.767 F 0.881 
Tw (mm) 3.39 F1 1.044 
Tbi (mm) 2.2 F2 1.003 
Rag (mm) 16.5 F3 0.19 
Wso (mm) 4.08 F4 0.972 

 

(a) (b) 
Fig.5 (a). Objective function and total constraints violations evolution.  
(b). Distribution of particles for the 1st, 12th and 23rd generation. 
 

 
Fig.6. Magnetic flux density distribution on normal (left) and extreme 
(right) operation for the optimized DL-FSCW configuration. 

VII.   RESULTS AND DISCUSSION 

The resulting characteristics of the optimized SL and DL 
topologies, taken from the preceded analysis, for both 
modes of operation are tabulated in Table VI, while the 
power loss distribution for both topologies is shown in 
Fig.7. DL FSCW presents lower distortion effects in 
produced torque and induced back-EMF, mainly due to its 
lower winding factor harmonics and core saturation level. 
Furthermore, DL FSCW presents shorter end windings, 
because of the spatial configuration of the coils and the 
segmentation strategy. However, the fact that there is no 
physical segregation between coils, leads to a lower copper 
fill factor. Therefore, the resulting calculated armature 
resistance for both topologies ranges in the same level.   

 



 

TABLE VI 
SL AND DL TOPOLOGIES CHARACTERISTICS 

  SL DL 
Operation type Normal Extreme Normal Extreme 

Tm (Nm) 4.04 7 4.04 7 
Efficiency (%) 81.6 91.5 80.8 91 

E (V) 5.1 67 4.7 61.1 
THDE (%) 1.93 2.84 0.88 1.33 
Tripple (%) 0.46 0.87 0.33 0.42 

I (A) 14.1 24.5 15.1 26.2 
Phase Inductance (mΗ) 0.6 0.6 0.47 0.47 

Inductance under fault (mH) 0.3 0.3 0.32 0.32 
Armature resistance (mΩ) 78 194 72 189 

Magnet flux (mWb) 27.2 25.6 
Weight, m (kg) 2.13 1.69 

Estimated total length (mm) 160 131 
Rotor Inertia (kg.m2) 7.7·10-5 7.6·10-5 

 
It is worth mentioning that SL FSCW exhibits higher 

winding factor, resulting in a higher EMF capability. 
Therefore, DL FSCW topology demands higher current, in 
order to produce the same torque, leading to higher copper 
losses, as shown in Fig. 7. Furthermore, it can be observed 
that PM eddy current losses, calculated from analytical 
techniques as described in section IV, play significant role 
in high speeds and particularly in the SL FSCW case, 
because of its higher spatial MMF harmonic content.  

 
Fig.7. Power loss distribution on normal and extreme operating conditions 
for both motor segmentation strategies. 
 

In a second step, both motor topologies are evaluated in 
terms of fault tolerant capability. In Fig. 8, the dynamic 
behavior of both motor configurations during a three phase 
short circuit fault, occurred at 1 sec, is investigated. In this 
case, DL FSCW drawback of presenting lower EMF 
capability becomes an advantage in producing less breaking 
torque, during a fault. Throughout the fault, SL FSCW 
continues to contribute the system with a higher, about 
10%, braking torque, resulting in a higher load in the 
remaining motor part, which is responsible to substitute the 
fault machine operation.  

(a) (b) 
Fig.8. SL and DL FSCW PMM instantaneous torque under a three phase 
short circuit fault, considering constant speed load. (a) Faulting part. (b) 
Remaining part. 
 

In order to assess both motor configurations thermal 
robustness, a thermal analysis has been undertaken. In 
order to compensate between computational time and 

accuracy, planar and axisymmetric FE models have been 
combined (semi 3D analysis) [15]. In all cases studied, the 
obtained results of the modeling procedure are in good 
agreement and within the expected range. However, 
axisymmetric FE model is quite advantageous for this 
application, due to its capability to analyze the temperature 
variation across the motor’s axial length. The analysis 
focuses on the steady state temperature characteristics, in 
order to evaluate thermal robustness in both modes of 
operation. For the purposes of the FE analysis, a motor’s 
housing-to-ambient heat transfer coefficient of 25 and 55 
(W/m2*K) is regarded, for the normal and extreme 
operation, respectively. It should be noted that for the 
extreme operation, an external air-forced cooling system 
should be installed, in order to have adequate heat 
dissipation and keep motor’s temperature under 
manageable values, protecting winding insulation and PM 
demagnetization [16]. For the normal operation, a typical 
value for low air-forced convection coefficient [16], 
simulating the actuator position below the rotor blades, is 
utilized. Furthermore, an ambient temperature of 20oC is 
considered.   

The steady state temperature variation of the two motor 
configurations for both modes of operation across motor 
radial length is depicted in Fig. 9. From Fig. 9, a maximum 
difference of about 9o C and 19o C between AS-SL FSCW 
and CS-DL FSCW is observed, for the two operations 
considered, mainly due to the lower total power losses and 
the additional zone located between the two stator parts in 
AS topology, as shown in Fig. 1, which results in a greater 
total motor length and weight, as noted in Table VI.  

 
Fig. 9. AS and CS temperature variation across motor radial length, from 
rotor to stator, under both operating conditions. 

VIII.   CONCLUSION 

A particular methodology for the comparative design 
optimization and performance analysis of SL and DL 
FSCW actuators, employing different segmentation 
strategies has been introduced. Two distinct operating 
conditions have been integrated in the optimization routine 
via appropriate objective and constraint functions. The 
optimal winding configurations and their segmentation 
strategies have then been evaluated in terms of both 
electromagnetic, fault tolerance and thermal behavior. 
Electromagnetic field analysis resulted in higher efficiency 
of SL FSCW configuration, while DL FSCW involves 
advantages in torque and induced back-EMF quality, 
exhibiting lower harmonic distortion effects. Moreover, 
optimal DL FSCW presented lower braking torque and 
short circuit currents with respect to the SL configuration 
due to its lower winding factor and higher inductances 
under fault conditions. Furthermore, CS presented lower 
total length and weight, resulting in a higher power density. 
On the other hand, SL FSCW-AS configuration offers 



 

greater thermal robustness, especially under overload 
condition.  

Consequently, through the combined analysis developed 
in the paper, the proposed SL and DL FSCW 
configurations present complementary advantages, the 
former concerning efficiency and thermal behavior and the 
latter concerning torque and EMF quality, power density 
issues and fault tolerance characteristics. Thus, according to 
the paper findings, on a strict motor basis the DL FSCW-
CS topology is favored in the considered actuation system 
involving two distinct operating conditions.    
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Abstract -- This paper proposes a shape optimization 
procedure to design a three phase squirrel cage induction 
motor. For the purposes of the analysis, on a first step,   
preliminary motor design using classical analytical techniques 
is employed. On a second step, the parameterization of the 
design and extended sensitivity analysis of the stator and rotor 
geometrical parameters using Finite Element (FE) models is 
performed. Finally, the calculation of the per-phase equivalent 
circuit of variable parameters, incorporating the results of the 
FE model, enables the comparison of the results produced by 
the two methods. The procedure is applied to the design of an 
induction motor for ship thruster propulsion. 
 

Index Terms—All electric ship, induction motors, finite-
elements analysis, equivalent circuit, sensitivity analysis.  

I.   NOMENCLATURE  

Rs : stator winding resistance 
LM : magnetizing inductance 
Λs : stator flux linkage 
Rr,2D : rotor resistance 
s : rotor slip 
Ls,3D : end-winding leakage inductance 
ρ : specific resistance of the copper 
l : total length of the copper conductors 

Scu : slot area 
Rr,3D : short-circuited rings resistance 
Lr,3D : inductance caused by the skewing 
λew : specific permeance coefficient 
Lew : effective end-winding length 
εsk : skewing angle in electrical radians  
bor : rotor slot opening width 
hor : rotor slot opening height 
hr : rotor slot height 
hwr : rotor slot tip height 
btr : rotor tooth width 
hr : rotor circular slot diameter 

II.   INTRODUCTION 

nduction motors are widely used in various applications 
with different torque-speed characteristics. Since the 

configuration of the rotor and stator slots of these motors has 
great impact in the electromagnetic torque-speed 
characteristics, a design optimization process is necessary to 
improve motor performance. 

 The main target of this paper is to go step-by-step 
through a shape optimization procedure for squirrel cage 
induction motors using an extended sensitivity analysis of 
the stator and rotor geometrical parameters. Throughout the 
sensitivity analysis the motor is analyzed using Finite 
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Element Method and the produced torque, the flux density in 
the stator and rotor teeth and body, the current density in the 
stator and rotor slots and the motor losses are measured to 
ensure the performance and high efficiency of the final 
design. Then an equivalent circuit of parameters varying 
with the slip is extracted to complete the analysis and 
validate the accuracy of the proposed method. 
 Due to their simplicity, robustness and low cost, induction 
machines are widely used as motors for thruster propellers. 
They constitute the assisting, auxiliary propulsion equipment 
used for low-speed, transversal, docking and station keeping 
maneuvers. The auxiliary propulsion systems are usually 
placed to the bow of the vessel. For large ships and where 
enhanced maneuverability is required they are often fitted in 
pairs. [1-2],[7-12].  

III.   DESIGN METHODOLOGY OUTLINE 

A.   Classical analytical machine design  

The initial motor design is extracted using analytical 
formulas. It takes into account the desired specifications 
concerning its nominal and maximum torque, its nominal 
speed, its current and voltage or power supply, as well as the 
aimed current and flux density to avoid overload conditions 
[3], [4]. The materials for the motor’s core and stator and 
rotor slots should be determined according to the 
application. This results to a complete initial design which is 
analyzed using Finite Element Method. This design requires 
improvement and usually it doesn’t meet the specifications.   
 

B.   Parameterized Design and Sensitivity Analysis 

In order to conclude to a final design which meets all the 
requirements, a sensitivity analysis is performed. Two of the 
motors geometric parameters are changed within a range of 
values and the motor is analyzed. For the purpose of this 
paper Finite Element Method Magnetics (FEMΜ) is used for 
the motor’s analysis [4-6]. Each time a pair of parameters 
changes, the 3D plots concerning the motor’s produced 
torque, its magnetic flux density in stator and rotor teeth and 
body, its current density in stator and rotor slots and its 
losses and efficiency are extracted. For the values of the 
geometric parameters for which the specifications’ 
restrictions are met, the sensitivity analysis continues until 
all the parameters are checked. To conclude to a final 
geometry, the torque-slip characteristic is extracted for all 
the parameter’s values combinations for which the 
restrictions are satisfied. The sensitivity analysis is 
performed at the slip where maximum torque occurs. 

To facilitate the sensitivity analysis the motor is 
parametrically designed [7]. This means that the motor’s 
dimensions depend on some of its basic dimensions such as 
the axial length of the machine, the length of the air gap and 
the number of the stator and rotor slots. For example the 
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stator and rotor teeth width is calculated as percentage of the 
pole pitch.  

 

C.   Equivalent Circuit Extraction 

The variable parameters equivalent circuit of Fig.1 is 
considered as proposed in [8]: 
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Fig.1 Equivalent circuit of three- phase induction motor 

 
The parameters inside the box are acquired through the 

2D FE simulations of the indirect tests of the induction 
motor. These parameters are not constant. The magnetizing 
inductance LM is a function of the stator flux linkage Λs and 
the total leakage inductance L2D and the rotor resistance Rr,2D 
are functions of the rotor frequency which is a function of 
the slip s. 

 The stator winding resistance Rs, the end-winding 
leakage inductance Ls,3D and the rotor parameters Rr,3D, Lr,3D 
which take into account the rotor rings and the bar skewing 
are considered constant and are computed analytically. 

  The stator winding resistance is defined by (1), where ρ 
is the specific resistance of the copper wire, l is the total 
length of the copper conductors and Scu is the slot area 
occupied by the stator windings. 

 

 s
su

l
R

S


  (1) 

 
 According to [8] an estimation of the leakage inductance 

of the stator end-winding, the leakage inductance caused by 
the skewing and the short-circuited rings resistance are given 
by: 
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Once all the parameters are found, it is possible to predict 

the motor performance at different operating conditions. 

IV.   PROPOSED METHODOLOGY 

The proposed method is applied to design an induction 
motor for ship thruster propulsion. In the cased examined the 
ship consists of two pairs of thrusters of 112 kW nominal 
power each. The specifications and basic dimensions which 
resulted from the initial design are shown in Table I. 

Throughout the design and optimization process, the 
nominal slip is considered to be half the slip at which 
maximum torque occurs. 

 
TABLE I 

DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS OF INDUCTION MOTOR TEST 
CASE 

Specification Value 

Voltage (V) 400 

Frequency (Hz) 50 

Nominal Current (A) 282 

Starting Current (A) 5*282 

Nominal Torque (Nm) 720 ± 2% 

Maximum Torque (Nm) 1,4Tn 

Starting Torque (Nm) 1,1 Tn 

Nominal Speed (rpm) 1491 

Cooling Method IC 411 

Shaft diameter (mm) 100 

Pole number 4 

Stator/rotor slot number 24/36 

Stator/rotor outer diameter (mm) 300/175 

 
In order to conclude to a final and optimal design of the 

motor, NEMA designs B, C and D are considered and are 
subject to the sensitivity analysis described. The induction 
motor is cooled by a fan mounted on the shaft, so during the 
sensitivity analysis the maximum acceptable value for the 
current density in the stator and rotor slots is set to 6.5 
A/mm2. The maximum desired value for the flux density on 
the stator teeth is set to 1.8 T, on the rotor teeth to 1.9 T and 
on the stator body and rotor body to 1.6 T [4]. These low 
values are chosen in order to minimize the motor’s losses. At 
the same time, the nominal torque is kept between 698 and 
742 Nm. The dimensions in table I remain constant during 
the analysis. 

During the sensitivity analysis the motor is analyzed using 
finite- elements. The mesh before the sensitivity analysis for 
NEMA design B consists of 44800 nodes and is shown in 
Fig.2. It is denser in the air gap and the geometry details. 

 

 
(a) (b) 

Fig.2 FE model mesh details(a) mesh geometry and (b)mesh detail in the 
air-gap. 

A.   Design Considerations for NEMA Design B 

The design and basic geometrical parameters of the rotor 
slots are shown in Fig.3.  



 

 
Fig. 3 NEMA design B rotor slot geometry. 

In Fig.5 and Fig.6 the flux density and current density 
distribution at maximum torque before and after the 
sensitivity analysis was performed is shown. The initial 
design resulted in an uneven distribution of the flux and 
current density. The stator teeth were small and overcharged. 
In Fig.5 the current density distribution doesn’t take into 
account the fill factor of the stator winding. Considering a 
fill factor equal to 0.6, the maximum value of the current 
density in the stator teeth is 3.77 A/mm2 before the 
sensitivity analysis and 6.4 A/mm2 after the sensitivity 
analysis. 
  Due to the current and flux density distribution at the 
initial design, the sensitivity analysis started with the width 
of the stator and rotor teeth. Indicatively the variation of the 
torque as a function of the stator and rotor teeth width 
appears in fig. 7. Only the values which resulted in torque 
higher than 1000 Nm are considered for further 
investigation. 
  The analysis continues with the stator teeth height which 
aims in reducing the flux density in the stator and ends with 
the height of the rotor teeth. After the sensitivity analysis 
both the flux and current density are more evenly distributed 
as shown in Fig. 4 and Fig. 6. The change in the height and 
width of the stator and rotor slots can easily be observed. 
The stator and rotor teeth are widened and shortened. The 
rotor teeth are wider and slightly longer after the sensitivity 
analysis. 

 
(a) (b)  

Fig.4 Magnetic flux density distributions of NEMA design B (a) before and 
(b) after the sensitivity analysis. 

 
(a) (b)  

Fig. 5 Current density distribution of NEMA design B (a) before and (b) 
after the sensitivity analysis. 

 
Fig. 6 Torque as a function of the stator and rotor teeth width. 

  In Fig. 7 the torque-slip characteristic before and after the 
sensitivity analysis is illustrated. . The maximum torque 
increased by 22.8 % from 826 Nm and is 1070 Nm after the 
sensitivity analysis. The nominal slip after the sensitivity 
analysis has dropped from 0.0037 to 0.003. The stator outer 
diameter is smaller which results to a smaller motor. 
  When the current is set to its starting value (Table I), the 
slip is set equal to 1 and the loading of the motor during start 
is acquired. The starting torque is 653.39 Nm according to 
the FE analysis. 
  Table II summarizes the performance and geometrical 
characteristics of motor NEMA design B before and after the 
sensitivity analysis. The nominal and maximum torque 
values are significantly higher after the optimization 

 
Fig. 7 NEMA design B torque-slip characteristic before and after the 
sensitivity analysis. 

TABLE II 
GEOMETRICAL PARAMETERS AND PERFORMANCE- NEMA B 

Characteristic 
Value 

Initial Design Final Design 

Nominal Torque (Nm) 530 763 

Maximum Torque (Nm) 826 1070 

Starting Torque (Nm) - 653.39 

Nominal Slip 0.0037 0.003 

Nominal Speed (rpm) 1494.45 1495.5 

Stator teeth width (mm) 18.7 32 

Stator teeth height (mm)  59.4 45.8 

Rotor teeth width (mm) 17.1 18.1 

Rotor teeth height (mm) 51.1 51.2 

Stator outer diameter (mm) 299 281 

 

B.   Design Considerations for NEMA Design C 
  In this case the squirrel-cage winding consists of two 
layers of bars as shown in Fig.8. 



 

  In fig.9 and 10 the design and flux and current density 
distribution at maximum torque before and after the 
sensitivity analysis are shown. In the initial design the 
distribution of flux and current density is unequal. The flux 
density in the stator teeth and in the rotor teeth in the area 
corresponding to slot 1 is increased. Considering fill factor 
equal to 0.6 for the stator windings, the maximum value of 
the current density in the stator slots is 3.9 A/mm2 before the 
sensitivity analysis and 6.2 A/mm2 after the sensitivity 
analysis. 
  The sensitivity analysis starts with the width of the stator 
teeth and the area of the rotor teeth corresponding to slot 2. 
The results concerning the produced torque are presented in 
Fig. 11. It continues with the diameter of the rotor slot 1 and 
ends with the height of the stator teeth and rotor slot 1.  

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 8 NEMA design C rotor slot geometry. (a) basic geometric parameters 
and (b) illustration of the inner and outer slot. 
 

(a) (b)  

Fig.9 Magnetic flux density distribution of NEMA design B (a) before and 
(b) after the sensitivity analysis. 

   
(a) (b)  

Fig.10 Currents density distribution of NEMA design B (a) before and (b) 
after the sensitivity analysis. 

 
Fig. 11 Torque as a function of the stator teeth width and the diameter of 
rotor slot 1. 

  Fig.12 shows the torque-slip of the initial and final design 
for NEMA class C. The maximum torque increased by 26.2 
% from 792 to 1073 Nm. The nominal torque has increased 
by 27.6 % from 524 Nm to 841 Nm. The nominal slip has 
dropped from 0.0044 to 0.0038.  
  Table III summarizes the performance and geometrical 
characteristics of motor NEMA design C before and after the 
sensitivity analysis. The stator outer diameter is smaller. The 
starting torque is acquired from the FE analysis by setting 
the slip equal to 1 and the current to its starting value. 

 
Fig. 12 NEMA design C torque-slip characteristic before and after the 
sensitivity analysis. 

TABLE III 
GEOMETRICAL PARAMETERS AND PERFORMANCE- NEMA D 

Characteristic 
Value 

Initial Design Final Design 

Nominal Torque (Nm) 524 841 

Maximum Torque (Nm) 792 1073 

Starting Torque (Nm) - 773.27 

Nominal Slip 0.0044 0.0038 

Nominal Speed (rpm) 1493.4 1494.3 

Stator teeth width (mm) 18.7 32 

Stator teeth height (mm) 59.4 45.8 

Rotor slot 1 diameter (mm) 16.1 11.1 

Rotor teeth (slot 2) width (mm) 19.3 19.5 

Rotor teeth (slot 2) height (mm) 34.6 32 

Stator outer diameter (mm) 299 276 

 

C.   Design Considerations for NEMA Design D 
  The design and basic geometrical parameters of the rotor 
slots are shown in Fig.13. For the needs of the sensitivity 
analysis their diameter hr is expressed as percentage of the 
pole pitch. 
  Before the sensitivity analysis the current and flux density 
are unevenly distributed as shown in Fig.14 and 15. The flux 
density in the stator and rotor teeth area is increased. 
Considering a fill factor of 0.6 in the stator windings, the 
maximum value of current density is the stator slots is 3.12 
A/mm2 in the initial design and 5.35 A/mm2  in the final 
design. 

 
Fig. 13. NEMA design D rotor slot geometry. 



 

  The sensitivity analysis starts with the stator teeth width 
and the rotor slot diameter and ends with the stator teeth 
height. Indicatively fig.17 shows the variation of the torque 
as the stator teeth width and rotor slot diameter change 
within a range of values. Only the combinations which result 
to a maximum torque higher than 1000 Nm are considered 
for the next steps of the sensitivity analysis. 
  The magnetic flux density in the rotor teeth remains high 
during the course of the sensitivity analysis as shown in 
fig.18.Howevr,  this geometry is still considered since the 
stator and rotor iron losses remain relatively low (Fig.18). 
  In Fig. 19 the torque-slip characteristic before and after 
the sensitivity analysis is shown. The maximum torque 
increased by 18% from 826 to 1020 Nm. The nominal torque 
increased by 27.1% from 537 Nm to 737 Nm and the 
nominal slip remained 0.006.  
  In Fig.20 the current is set to its starting value (Table III), 
the slip is equal to 1 and the loading of the motor at start is 
acquired. The starting torque is 795.25 Nm according to the 
FE analysis. 

  
(a) (b)  

Fig.14 Magnetic flux density distribution of NEMA design D (a) before and 
(b) after the sensitivity analysis 

 

(a) (b)  

Fig.15 Current density distribution of NEMA design D (a) before and (b) 
after the sensitivity analysis 

 
Fig.16 Torque as a function of the stator teeth width and the diameter of the 
rotor slot. 

 
Fig. 17 Rotor teeth flux density as function of the stator teeth width and 
height. 

 
Fig.18 Stator and rotor iron losses as a function of the stator teeth width and 
height  
 

 
Fig.19 NEMA design C torque-slip characteristic before and after the 
sensitivity analysis.     
 

 
 

Fig.20 Magnetic flux density distribution at starting point for NEMA design 
D 
 

Table IV summarizes the performance and geometrical 
characteristics of motor NEMA design C before and after the 
sensitivity analysis. The stator outer diameter decreased 
from 299 mm to 270 mm. The stator teeth of the final design 
are wider and shorter. The rotor teeth are slightly smaller. As 
seen from fig.17 there is no room for the rotor slots to 
become smaller which would result in smaller flux density in 
the stator teeth. 

TABLE VI 
GEOMETRICAL PARAMETERS AND PERFORMANCE- NEMA D 

Characteristic 
Value 

Initial Design Final Design 

Nominal Torque (Nm) 537 737 

Maximum Torque (Nm) 826 1007 

Starting Torque (Nm) - 795.25 

Nominal Slip 0.006 0.006 

Nominal Speed (rpm) 1491 1491 

Stator teeth width (mm) 18.7 32 

Stator teeth height (mm) 59.4 45.8 

Rotor slot diameter (mm) 19.2 19.5 

Stator outer diameter (mm) 299 270 

D.   Motor Geometry Selection 
  Fig.21 summarizes the torque-slip characteristis of NEMA 



 

designs B, C and D after the sensitivity analysis was 
performed. 

 
Fig.21 Torque slip characteristic of NEMA designs B, C and D after the 
sensitivity analysis. 

Table V summarizes the performance characteristics of the 
designs examined in sections A, B, C. 

TABLE V 
SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF 

THE FINAL DESIGNS 

Characteristic 
Specification

s 
NEMA B NEMA C NEMA D 

Nominal Power 112 kW 119.5 kW 131.6 kW 115 kW 

Nominal Torque 
720 ±2% 
Νm 

763 Nm 814 Nm 737 Nm 

Maximum 
Torque 

1008 Nm 1070 Nm 1073 Nm 1007 Nm 

Starting Torque 792 Nm 
653.39 

Nm 
773.27 

Nm 
795.25 

Nm 

Nominal Slip 0.006 0.003 0.0038 0.006 

Nominal Speed 1491 rpm 
1495.5 

rpm 
1494.3 

rpm 
1491 rpm 

For the test case examined NEMA class D meets the 
requirements. 

E.   Equivalent Circuit 

Fig.22 shows the magnetizing inductance LM as function of 
the stator flux linkage for no-load operation. 

 
Fig.22 Magnetizing inductance LM as a function of the stator flux linkage. 

  From the locked rotor simulation the total leakage 
inductance L2D and the rotor resistance Rr,2D as functions of 
the rotor frequency are shown in Fig.23 and 24. 
  To construct the equivalent circuit the 3D parameters are 
estimated. The results are tabulated in Table VII : 

TABLE VII 
EQUIVALENT CIRCUIT PARAMETERS 

Parameter Value 

Ls,sk 0.0017815 H 

Ls,ew 0.0004479 H 

Ls,3D 0.0022294 H 

Rr,3D 0.00928 Ohm 

Rs 0.032 Ohm 

To facilitate any further analysis the computed parameters 
are paired with those of the typical equivalent circuit of Fig. 
2. 

R1 X1

R2/sXm

X2

+

Vs

‐

I1 I2

 

Fig. 23 Simple per- phase equivalents circuit of an IM. 

Now the line current as a function of the slip can be 
computed, the result is shown in Fig.26. 

 
Fig.24 Total leakage inductance as fumction of the rotor frequency 

 
Fig.25 Rotor resistance as fumction of the rotor frequency 

 
Fig.26 Line current as a function of slip. 

 The values for the nominal and starting current are 
confirmed through Fig.26. 

V.   CONCLUSION 

An optimization procedure for the shape of stator and 
rotor teeth to determine the optimal design for an induction 
motor used in ship thruster propulsion was proposed. This 
procedure was applied to NEMA designs B, C and D. The 
final design was acquired after a series of analyses using 
finite element method and their comparison with the results 



 

produced using a simple per-phase equivalent circuit. This 
procedure proved to be suitable and adequate. It resulted to a 
design which fully aligns with the defined restrictions and 
specifications. 
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Abstract— Design optimization and efficiency maximization, in 

particular, is the subject of extended current research in small 

electric traction motor applications, where an increase in 

efficiency usually comes at the expense of reduced power density. 

This paper proposes a mixed technique based on a particular 

multi-objective, population-based optimization methodology, 

utilizing a Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA) 

variant combined with the finite element method and analytical 

tools, for an in-wheel PM traction motor. The resultant motor 

design has been validated through a prototype. 

Index Terms—Design optimization, strength Pareto 

evolutionary algorithm, permanent magnet motors, finite element 

method, electric vehicles.  

I.  METHODOLOGY 

This paper introduces a complete design methodology for 

an in-wheel Surface Mounted Permanent Magnet (SMPM) 

motor with Fractional Slot Concentrated Winding (FSCW) [1] 

and unequal teeth distribution, for a light electric vehicle. In 

the process, both electromagnetic and thermal FE models are 

used and two distinct operational states are considered. For the 

estimation of PM eddy losses an analytical model is utilized, 

employing a space harmonic approach and based on the 

representation of the stator armature by an equivalent current 

sheet disposed over the slot opening. 

On an initial step, an estimation of the motor structure is 

achieved by considering classical machine design analytical 

techniques, according to specifications and space limitations. 

On a second step, a hybrid SPEA technique, combining 

features of SPEA 1 & 2 and Differential Evolution (DE), is 

utilized to optimize the motor geometry on a systematized 

basis. The improved fitness assignment scheme and the 

nearest neighbor density estimation method of SPEA 2 are 

utilized in the algorithm. However, the archive truncation 

method has been replaced by the clustering analysis technique 

of SPEA 1. The preservation of boundary solutions is less 

critical in such applications where the preliminary design 

procedure delivers a set of design variables adequately close to 

the optimum front, contrary to the need for computationally 

efficient reduction of the archive size. Additionally, the 

concept of differential vectors used in DE is employed during 

the tournament selection to increase trial vector diversity over 

the mating pool space. The selected design vector comprises 

seven key design parameters and the optimization profile 

accounts for performance, power quality and efficiency. 

Thermal robustness, overall weight and manufacturing 

complexity are also considered, via appropriate constraints.  

II.  RESULTS AND DISCUSSION 

The optimization procedure yielded a set of Pareto optimal 

solutions set. The final geometry is selected as a tradeoff 

between weight minimization and efficiency maximization. 

The resulting Pareto front, the final geometry and the 

respective magnetic field distribution for overload operation 

are illustrated in Fig. 1. 

 

 

(a) (b) 

Fig. 1. Optimization results. (a) final Pareto front (b) selected optimum 

geometry and respective magnetic field distribution under overload 
conditions. 

The manufactured in-wheel SMPM motor has been tested 

for various operating conditions validating the accuracy of the 

proposed design methodology. Figure 2 shows the 

manufactured prototype and depicts the measured phase 

voltage and electromagnetic torque Vs current characteristics.     
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(a) (b) (c) 

Fig. 2. (a) Manufactured prototype mounted on an electric vehicle, (b) phase 

voltage Vs current and (c) electromagnetic torque Vs current measurements. 

III. CONCLUSION 

 A design methodology for an in-wheel PM motor for a 

light electric vehicle application is introduced. A SPEA 2 

based optimization algorithm, combined with FE models and 

analytical solutions is utilized. The optimization results are 

validated by measurements on a manufactured prototype.  
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Abstract—Overall optimization of electromechanical aerospace 

actuators requires a multi-objective analysis in order to account 

for both performance and efficiency, while considering technical 

costs, due to the conflicting nature of the respective criteria. This 

paper introduces a particular multi-objective, population-based 

optimization methodology, utilizing the differential evolution 

algorithm combined with manufacturing-cost and motor-clean-

interface related constraints. The methodology presents stable 

convergence characteristics and has been applied to further 

extend previous work regarding the optimization of a Fractional 

Slot Concentrated Winding (FSCW) Surface Mounted Permanent 

Magnet (SMPM) motor. The resultant motor design has been 

validated through a prototype and experimental results 

illustrated its suitability for aerospace actuation applications. 

Index Terms—Design optimization, differential evolution, 

equivalent magnetic circuit, finite element method, permanent 

magnet motors, aerospace engineering. 

I. INTRODUCTION 

This paper introduces an evolutionary multi-objective 

optimization algorithm, facilitating the comparative approach 

on both the stator and rotor geometry optimization of a SMPM 

motor involving FSCW configuration [1]. A Differential 

Evolution based optimization algorithm, employing three 

optimization criteria, regarding motor performance, motor 

efficiency and motor clean interface, is implemented [2]. 

Three additional optimization constraints are used, rendering 

the preservation of three cost terms under the specified values. 

The cost terms are application-specific and account for fill 

factor, stator tooth-slot shape and tooth-tip flux leakage effect, 

respectively, thus enabling efficiency, performance and 

manufacturing cost consideration. The optimization algorithm 

offered stable convergence characteristics. The overall 

performance improvement of the optimized design has been 

validated through measurements on a prototype. 

II. METHODOLOGY 

A. Preliminary Actuator Design 

In a first step, an estimation of the actuator structure is 

achieved by considering classical machine design analytical 

techniques, according to specifications and space limitations. 

The initial design is based on the analysis performed in [1]. 

Table I summarizes basic properties of the SMPM actuator. 

TABLE I 

MACHINE PROTOTYPE DESIGN CHARACTERISTICS 

Slot Number/ Pole number 18/ 20 

Motor active length 100 mm 

Stator outer radius 50 mm 

Gap width 0.5 mm 

Rotor inner/outer radius 29 mm/ 35.75 mm 

B. Proposed Optimization Algorithm 

The proposed optimization methodology implements a 

three objective Differential Evolution based optimization 

routine, utilizing the concept of Pareto non-domination to 

produce an optimum solutions front [3], [5]. The latter feeds 

an automated SMPM design script, generating a 2D FEM 

model corresponding to each optimization run, thus allowing 

for precise computation of the objective function values. The 

block diagram of the procedure is illustrated in Fig. 1. Stator 

tooth width Wt2, stator tooth length Ltooth, stator tooth tip height 

htp, stator slot opening Wso and magnet angle θmag have been 

selected as the five optimization variables, since they play a 

key-role in terms of both performance and efficiency. The 

three objective functions F1, F2, F3 correspond to 

maximization of torque capability, minimization of total iron 

and copper losses and minimization of back-EMF harmonic 

content and torque ripple, respectively. This objective profile 

accounts for performance, efficiency and motor clean 

interface.   
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Gmax

J generation
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Iterative calls of FEM models 
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Tmean, Tripple, Back-EMF THD, Pcu, PFE  
Fig. 1. Overall optimization procedure block diagram. 

C. Introduction of Cost Functions as Constraints 

Three particular cost terms C1, C2, C3 have been introduced 

in the form of constraints in the optimization routine. The first 

two account for technical-manufacturing complexity of the 

actuator design [1]. Figure 2 illustrates the variation of the first 

and second technical cost terms. The third cost term relates the 

tooth tip shape and the magnet angle with the resulting leakage 

flux, in a rather innovative manner. An equivalent magnetic 

circuit approach was adopted to determine a convenient 

straightforward interpretation [4]. Figure 3 illustrates the third 

cost variation, the magnetic circuit for one stator slot and the 

respective leakage flux lines. 

The introduction of the three abovementioned terms 

enables successive estimation of technical cost thus accounting 

for the effect of stator tooth and magnet shape optimization on 

manufacturing complexity. 
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Fig. 3. (a) Technical cost term C3 variation. Flux leakage. (b) Magnetic 

circuit for one stator slot and respective leakage flux lines. 

III. SIMULATION RESULTS 

The resulting Pareto front in the 3D objective function 

space is illustrated in Fig. 4(a). Figure 4(b) depicts the three 

projections of the Pareto front on the respective objective 

function surfaces, as well as the evolution of the number of the 

front members-optimal solutions throughout the optimization 

process. The conflicting nature of the objective functions is 

evident [3], [5]. The design parameters values for the existing 

actuator, as well as those for two new optimal designs, each 

emphasizing on a different criterion, are tabulated in Table I.  
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Fig. 4. (a) Final 3D Pareto front after 48 generations. (b) 2D projections of the 

Pareto front and Pareto front members number evolution. 

TABLE  II 

OPTIMAL DESIGN PARAMETER VALUES 

Var Init. Design Cand. Design 1  Cand. Design 2 

Wt1 (mm) 6.83 5.83 5.70 

Ltooth (mm) 9.26 8.73 8.92 

θmagnet (deg) 15.3 13.84 16.2 

htp (mm) 0.96 0.79 0.54 

Wt2 (mm) 

[F1 F2 F3] 

4.2 

[1 1 1] 

4.32 

[1.1 0.91 0.98] 

4.37 

[1.003 0.967 1.05] 

IV. EXPERIMENTAL VALIDATION 

From the two aforementioned optimum designs the first 

was selected, based on the application demands for increased 

efficiency. The optimized actuator topology has been validated 

by measurements on a prototype. The motor parts and the 

measurement setup are shown in Fig. 5. The corresponding 

measured voltage profiles at a 750 RPM operating speed for 

the new and the old prototype are compared in figure 6(a). The 

respective torque profile for the new prototype is illustrated in 

Fig. 6(b).   

 

 
 

(a) 

 

(b) (c) (d) 

Fig. 5. SMPM actuator manufactured prototype. (a) motor with housing (b) 

SMPM rotor (c) stator and fractional pitch winding (d) motor measurement 

and testing setup. 
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Fig. 6. (a) Voltage profile for the new and the old motor prototype. (b) Torque 

profile for the new manufactured prototype. 

V. CONCLUSION 

A novel population-based optimization methodology 

enabling a comparative approach on the optimization of a 

FSCW PMSM motor for aerospace actuation applications has 

been introduced. Manufacturing cost analysis and an 

equivalent magnetic circuit approach were utilized in the 

process. The resulting actuator architecture achieves suitable 

performance-efficiency characteristics as verified both through 

simulation and experimental testing.  
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10. OPTIMIZATION AND DESIGN 

Abstract — This paper introduces a particular optimization 
methodology presenting improved convergence characteristics 
when applied to optimize the geometry of both Fractional Slot 
Concentrated Winding (FSCW) and Full Pitch Concentrated 
Winding (FPCW) permanent magnet motor configurations. 
The proposed algorithm has been adapted to optimally 
combine technical and physical advantages of the FSCWs and 
FPCWs into an optimally shaped stator-winding 
configuration. The resultant motor design has been 
experimentally validated and provided suitable characteristics 
for aerospace actuation applications. 

I. INTRODUCTION 

Fractional Slot Concentrated Winding (FSCW) 
Permanent Magnet Synchronous Machines (PMSMs) have 
been gaining popularity over the last few years. This is 
mainly due to the advantages of low cogging torque, short 
end turns, high slot fill factor, fault tolerance and flux-
weakening capabilities favoring FSCWs to Full Pitch 
Concentrated Windings (FPCWs) in specific applications 
[1]. However, fractional pitch configuration affects the 
performance of the actuator similarly to the case of a 
reduced number of turns in the winding, leading to back-
EMF voltage amplitude and power-factor reduction in 
regard to the case of FPCWs [2]. Such a performance 
related effect can be critical in aerospace applications that 
require actuation systems to comply with maximum 
efficiency and high power density specifications. As FSCW 
technical characteristics call for less copper, while FPCW 
physical characteristics call for maximum EMF per 
inductor, the optimum actuator topology can be a function 
of the application specifications and has to be determined 
analytically [3],[4]. 

This paper introduces a particular optimization 
algorithm, developed in order to facilitate the comparative 
approach on the geometry optimization of PMSMs 
involving FPCW and FSCW configurations. More 
specifically, a Rosenbrock based optimization algorithm 
has been applied to optimize such topologies and offered 
stable convergence characteristics in all cases considered. 
The resultant optimized design has been introduced in an 
experimental prototype, and overall performance 
improvement has been validated. 

II. ACTUATOR MODELING 

A first estimation of the actuator structure is achieved by 
considering classical machine design techniques. Table I 
summarizes basic properties of the surface mounted 
PMSM. 

TABLE  I 
MACHINE PROTOTYPE DESIGN CHARACTERISTICS (DIMENSIONS IN MM) 

General 

Number of phases 3 
Number of poles 20 

Motor active length 100 
Magnet inner radius 32.75 
Rotor outer radius 35.75 

Magnet angle 19.125 deg 
Gap Gap width 0.50 

 Stator outer radius 50 

After determining the basic machine structure, 2D FEM 
has been introduced for the accurate evaluation of the 
objective function during optimization runs. An FPCW 
topology and two FSCW topologies involving non-
overlapping both alternative teeth wound as well as all teeth 
wound configurations have been modeled. 

A. FPCW topology 

The FPCW topology produces the largest possible EMF 
for a given number of inductors in the winding. One pole of 
the 20-pole machine has been modeled, as shown in Fig. 1, 
by using appropriate anti-periodic lateral boundary 
conditions (3334 nodes).  

 
Fig.1. 2D FEM of one pole of the FPCW PMSM 

B. FSCW, non-overlapping topology 

This actuator configuration, can be combined with two 
types of stator winding, developed as described in Fig. 2.  

 
(a) 

 
(b) 

Fig.2. FSCW stator winding configurations: (a) non-overlapping, 
alternate teeth wound (b) non-overlapping, all teeth wound 

Figs. 3a and 3b show the FEM models of the alternative 
teeth wound (FSCW1) and all teeth wound (FSCW2) 
configurations (34353 and 26588 nodes respectively). The 
number of stator slots in each case has been determined 
analytically, in order to enable optimal electromagnetic 

Geometry optimization of PMSMs comparing full and fractional pitch 
winding configurations for aerospace actuation applications 
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10. OPTIMIZATION AND DESIGN 

coupling of the stator and 20-pole rotor MMF vectors. 

                
(a)                                                         (b) 

Fig.3. 2D FEM of the FSCW PMSM: 
(a) non-overlapping, alternate teeth wound  

(b) non-overlapping, all teeth wound. 

III. PROPOSED OPTIMIZATION ALGORITHM 

The proposed optimization methodology implements a 
zero order, Rosenbrock based optimization routine, 
developed to ensure convergence at least to a local 
optimum, independently of the initial actuator 
configuration. The latter feeds an automated PMSM design 
script, generating the FEM model corresponding to each 
optimization run, thus allowing for precise computation of 
the objective function value.       

Stator tooth width and stator slot opening have been 
selected as the main optimization variables since they play 
a key-role in sense of performance and efficiency. An 
objective function formula, specially developed to combine 
torque, back-EMF and copper losses profiles in conjunction 
with a particular cost term accounting for different levels of 
technical-manufacturing complexity of each actuator design 
has been also introduced. The latter enables successive 
estimation of technical cost thus accounting for the effects 
of stator tooth shape optimization on manufacturing 
complexity. 

IV. RESULTS AND DISCUSSION 

Table II summarizes the main output parameter values 
of the geometrically optimized actuator topologies.  

TABLE II
OPTIMALLY SHAPED ACTUATOR OUTPUT PARAMETER VALUES

Topology Tmean

(Nm) 
Tripple 
(Nm) 

EMF (%) 
 

Iin rms 

(A) 
Pcop. 

(W) 
Tmean /  

cuP  
3rd 5th 

FPCW 31.5 0.70 3.2 4.4 20.0 600 1.28 
FSCW1 31.8 1.10 8.8 3.9 18.0 485 1.44 
FSCW 2 34.0 0.65 5.6 0.8 16.5 475 1.56 

Compared to FPCW and FSCW1 geometrically optimized 
configurations, FSCW2 topology offers the maximum 
torque per copper loss square root ratio, combined with 
minimum ripple and back-EMF harmonic content, thus 
enabling superior actuator performance and efficiency 
characteristics. 
Furthermore, Fig. 4 illustrates the effect of the tooth width 
variation around optimum value on the mean torque and 
torque ripple in the case of the FSCW2 configuration. As 
can be observed, stator teeth geometrical optimization is a 
key-step that needs to be undertaken in order to achieve a 
fair comparison of different winding configurations. 
Finally, the optimized FSCW2 topology is introduced in a 
PMSM prototype enabling experimental testing (Fig. 5). 
Table III illustrates the good agreement of simulation 

results and experimental measurements on the optimally 
shaped FSCW2 actuator. 
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Fig. 4. Mean torque and torque ripple as a function of tooth width 

            
(a)                                                     (b) 

Fig.5. Prototype (a) stator part (b) rotor part  
TABLE III 

ELECTROMAGNETIC TORQUE - EMF FFT PROFILES

 Experiment  Simulation 
RMS Input 
current (A) 

4 7.5 Nm 8 Nm 
8 15 Nm 16 Nm 

EMF harmonic 
order 

3rd 3.35 % 3.13 % 
5th 0.86 % 1.64 % 

V. CONCLUSIONS 

A particular optimization methodology enabling a 
comparative approach on the optimization of FPCW and 
FSCW PMSM configurations has been introduced. The 
latter has been applied to determine the global optimum 
between the most favorable candidate fractional and full 
pitch PMSM configurations for aerospace actuation 
applications and enabled stable convergence characteristics 
in all cases considered. The resulting actuator architecture 
achieves suitable performance-efficiency characteristics for 
this class of problems as verified both through simulation 
as well as experimental investigations. 
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Abstract — In this paper two different methodologies for 
permanent magnet material representation based on equivalent 
surface current densities and magnetic mass models are 
combined for high operating temperature analysis. The 
corresponding adjoin magnetic vector potential and magnetic 
scalar potential formulations have been developed under both 
two and three dimensional finite element configurations. SmCo 
and NdFeB magnetic materials were tested including extensive 
experimental validation. The temperature range of superiority 
of either material has been determined.

I. FORMULATION

Modeling of permanent magnet (PM) materials has 
aroused increased interest among researchers over the past 
decades due to the development of magnetic materials 
attaining 1.5 T remanence and improved stability at high 
temperatures enabling their implementation in electrical 
machines. Several models for PM materials have been 
developed in conjunction with finite element formulations 
[1-4]. In particular high temperature behavior of the 
magnets and their suitability for advanced motor drive 
systems with recent increased thermal stability of 
Neodymium-iron-boron alloys is under investigation [5].

The proposed methodology is adopting dual formulations 
based on vector and scalar magnetic potential in order to 
obtain accurate PM material representation. According to 
such analyses the PM material is modeled by using 
equivalent surface current densities (amperian model) or 
alternatively as step variations of the scalar magnetic 
potential on the magnet borders (magnetic mass model). 
Figure 1 illustrates the basic concept of the two 
aforementioned adjoin formulations developed. 

The first formulation models PM materials through 
appropriate current sheets surrounding a fictitious material 
that has the same dimensions and incremental permeability 
involving zero coercive force (Fig. 1a). This modeling 
procedure is associated with magnetic vector potential 
formulation that can be expressed in case of a magnetostatic 
problem as follows:

 1
eq

o

A J


 
    

 
(1)

                       

In general, the constitutive relation for magnetic flux 
density in the magnet can be written:

 0B H M  (2)

where Ᾱ is the magnetic vector potential, M  is the 
magnetization, B  is the magnetic flux density and 0  is the 

magnetic permeability of vacuum. In such a formulation the 
magnetization is represented through the equivalent surface 

current density surrounding the magnet involving total 
ampere-turns NI  that can be evaluated as follows: 

cNI H d  (3)

where cH  is the permanent magnet coercive force and d

the magnet width (Fig. 1b).
Alternatively, an adjoin formulation involving the 

magnetic scalar potential   has been developed, where   the 

magnetization M  is represented through appropriate source 
linear potential o  inside the magnet corresponding to 

fictitious magnetic masses, as shown in Fig. 2c (equivalent 
to the way that electrostatic charges create an homogenous 
electric field). Since H  is defined as the divergence of the 
magnetic scalar potential, the equation to be solved can be 
expressed as follows:

   o o o                                 (4)

where o  is the fictitious source magnetic scalar potential 

distribution. 

(a)

(b) (c)

Fig. 1. Equivalent representations of the PM material
(a) amperian model (b) amperian model (c) magnetic mass model

II. EXPERIMENTAL SETUP

In order to validate the simulation results an experimental 
setup has been developed based on measurements of 
magnetic circuit attractive forces of SmCo and NdFeB 
magnets under various operating temperatures. This setup 
comprises a test chamber, an elementary magnetic circuit 
with variable air-gap, a temperature controller, a force 
sensor and a signal amplifier and filter (Fig. 2).

3D FEM Adjoin Formulations Combination for PM Material Modeling 
in High Temperatures
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The test chamber is actually an insulated heating device, 
in which is placed the magnetic circuit incorporating the 
magnet. The heat in the test chamber is uniformly 
distributed by convenient heating resistances and the 
temperature is accurately measured by using a temperature 
sensor placed near the magnet. The temperature is 
controlled and kept constant through a temperature 
controller, based on appropriate PID feedback. The 
magnetic circuit is consisted of two main parts: a fixed one, 
attached on the floor of the test chamber, on which the 
magnet is placed, and a cylidrical moving part. The air-gap 
between the fixed part and the moving part of the magnetic 
circuit can be conveniently adjusted by a simple mechanism 
that is placed just above the test chamber, incorporating a 
force sensor. Therefore, the magnetic force can be measured 
for different air-gap lengths and operating temperatures 
illustrating the respective magnet demagnetizing 
characteristics. The experimental setup details are illustrated 
in Fig. 2. 

III. RESULTS AND DISCUSSION

The proposed methodology involves combination of the 
two previously described adjoin modeling procedures for 
PM materials. This can adopt either 2D or 3D 
configuration, by using vector and scalar magnetic 
potentials, respectively. Such a combined analysis provides 
improved accuracy on the magnetic material representation 
by using reduced discretizations. Figures 3a and 3b 
illustrate the field distributions computed for SmCo magnet 
by using 2D (for small air gap-width) and 3D models (for 
large air-gap width), respectively. The simulated results 
concerning force variations with the air-gap width and 
temperature for SmCo and NdFeB magnetic materials are 
compared to the measured ones in Figs. 4 and 5, 
respectively. The thermal behavior and stability limits of the 
two materials were confirmed and their favored temperature 
ranges have been investigated. It was assessed that below 
180 oC temperature NdFeB magnets exhibit better 
characteristics while SmCo ones are more effective for 
temperatures ranging from 180 oC to 350 oC.
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Abstract— The paper introduces a dynamic finite element 
model for calculating iron loss in ferromagnetic laminations 
under PWM excitation. The proposed methodology accounts for 
static hysteresis, classical eddy currents and anomalous losses 
and has been applied to predict hysteresis loops in Epstein device 
in three different cases of PWM voltage waveform types: 
unipolar, bipolar and square wave. The model is tuned by using 
standard static iron lamination characteristics provided by 
constructors and offers sufficient accuracy in all the 
aforementioned cases. 

I. INTRODUCTION 

Non-sinusoidal excitation of electromagnetic devices is 
nowadays a common practice due to the extended use of 
power electronics [1]. As traditional iron loss calculations and 
modeling fail to properly predict dynamic phenomena, a more 
sophisticated approach is required. Such an approach should 
account for local variations of BH response due to the 
different forms of excitation used [2]. In this paper a particular 
finite element model for iron losses evaluation is introduced. 
The model takes into consideration dynamic and excess losses 
enabling representation of both the waveform and time 
variations of the field inside the laminations. 

II. DYNAMIC HYSTERESIS MODEL 

Various models that take into account the dynamic 
ferromagnetic material response under non-sinusoidal 
excitation have been proposed [1-3]. A convenient means to 
consider anomalous losses in FEM formulations is by adding 
an appropriate source term Ha in the respective diffusion 
equation expressed in terms of the magnetic vector potential A 
[2]: 

           
diff(ν ) ( )

t
 

      
 C a

A
A H H                 (1) 

where Ηc is the coercive field, νdiff the differential reluctivity 
and σ the electrical conductivity. 
 The novelty of our methodology relies on the constitution of 
the particular term Ha enabling to guarantee minor loop 
congruency especially important in the case of bipolar PWM 
voltage pulsations (Fig. 1c). 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

The model developed has provided sufficient accuracy in 
iron loss prediction in all considered cases of 0,5mm thick, 
non oriented grain electrical steel laminations measured under 
three different modes of PWM excitation in an Epstein device.  
The obtained hysteresis loops in the cases of square, unipolar 
and bipolar PWM supplies are compared to the typical 

sinusoidal excitation one in Figs. 1a, 1b and 1c, respectively. 
In these figures the importance of minor loop consideration in 
the case of bipolar PWM supply can be observed.  

 
(a) 

  
(b) 

 
(c) 

Fig. 1. Comparison of BH loop measured under sinusoidal excitation to those 
obtained for different excitations at 50 Hz fundamental frequency: 
a) Square wave  
b) Unipolar PWM at a switching frequency of 500 Hz and  
c) Bipolar PWM at a switching frequency of 500 Hz 
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Abstract— Permanent Magnet (PM) machines constitute a 
favored drive choice in electric traction applications due to their 
increased efficiency. Design optimization of such machines could 
enhance their ability to satisfy contradictory static and dynamic 
requirements. In this paper a Differential Evolution (DE) 
algorithm for PM machine design optimization, coupled with a 
finite element analysis (FEA) is employed.  

I. INTRODUCTION 

Recent literature in the field of traction applications 
thoroughly investigates the problem of optimal PM machine 
configuration from a performance-efficiency oriented point of 
view [1], [2]. Low torque ripple, maximum torque per ampere 
and minimum harmonic content back Electromotive Force 
(EMF) are key objectives in the optimization of such 
applications. However, the highly coupled and nonlinear 
nature of these problems, as well as the discontinuity of design 
variables and the lack of analytical cost functions, could cause 
gradient-based optimizers to fail, thus  rendering derivative-
free and heuristic techniques a favorable solution [3].  

This paper focuses on appropriate linking of DE strategies 
with coupled external circuit - finite element parametric 
models, by employing results of FEA and producing harmonic 
representation of EMF and torque, suitable for traction 
applications.FEM iterative calls are generated through 
external script, which modifies rotor angular displacement and 
stator slot current densities. The proposed methodology’s 
accuracy has been verified under different optimization 
scenarios. 

II. OPTIMIZATION ALGORITHM 
As the dependency of the objective function and its 

gradients on the design parameters is unknown, the use of 
stochastic methods is recommended for the optimization of 
such constrained, nonlinear electromagnetic problems [4]. 

DE is a population-based optimizer that attacks the starting 
point problem by sampling the objective function at multiple, 
randomly chosen initial points. On a first stage, DE perturbs 
existing vectors with the scaled difference of two randomly 
selected population vectors to generate new points (mutation). 
Then, in order to produce the trial vector DE adds the scaled, 
random vector difference to a third randomly selected 
population vector (recombination). On a final stage, the trial 
vector competes against the population vector of the same 
index (selection). Once the last trial vector has been tested, the 
survivors of the pair wise competitions become parents for the 
next generation in the evolutionary cycle. 

 

III. METHODOLOGY ADOPTED  
In this paper the numerical optimization of an internal PM 

machine for traction applications, using DE is presented. 
Three optimization scenarios are investigated, employing 
differently weighted linear combinations of mean torque 
values with proper torque and back EMF harmonic indices 
values (Total Harmonic Distortion (THD) and ripple factor) in 
the cost function, for an angular displacement of one pole part 
of the machine. The flowchart of the adopted methodology is 
shown in Fig. 1. Figure 2a shows half of the parameterized 
machine configuration. Figure 2b illustrates an optimized 
instantaneous torque response.    

 
 Fig.1. Proposed methodology flowchart. 
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Fig. 2. FEA model. (a) Parameterized geometry, (b) Inst. torque waveform   
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Despite the technological maturity of non-volatile memories (NVMs) embedded with 
metal or semiconductor nanoparticles (NPs) there is still considerable controversy over their 
discharging behaviour when the writing voltage is removed. Exponential [1,2] and logarithmic 
[3,4] discharge laws coexist in the literature. 

In this paper, we perform three dimensional (3D) calculations of the potential distribution 
inside our fabricated NVM device [5] consisting of platinum (Pt) NPs embedded in a SiO  /HfO  
matrix. The aim of these potential calculations is to examine whether the barrier for tunneling is 
seriously affected by the discharge of one electron from one of the metallic NPs. To do this we 
solve Poisson equation inside the device numerically. Note that the case of metallic NPs is 
electrostatically different from the case of semiconducting NPs since the metallic NPs constitute 
equipotential surfaces and hence the electric field lines will be highly bent around them. To 
simulate this device we assume that the NPs are spherical and approximately arranged in a simple 
square lattice. Fig. 1 shows a graphical representation of our system where materials, distances 
and angles to be used later are defined. It also shows the unit cell we have chosen for our 
calculations. We use a standard finite elements method. First order tetrahedral elements have 
been used while, by exploiting the problem symmetries and using 80.000 unknowns, the expected 
discreetization error is less than 1%.  

2 2

Fig. 2 shows the equipotential surfaces in the unit cell with all metal NPs charged when 
the gate voltage is just removed. Note the highly spherical nature of the equipotential surfaces 
around the NPs that we discussed earlier. Fig. 3 shows the equipotential surfaces in the unit cell 
when one NP has lost its electron. Note the distortion in the shape of the equipotential lines.   

The band diagramm obtained from these calculations is shown in Fig. 4. It is given along 
the zig-zang line of Fig. 1 (path 2) in order to show the effect of the presence of the HfO2 layer. 
To construct the band diagram we have used Ec (SiO2-HfO2)=1. 24 eV, Ec (Si-SiO2)=3.2 eV 
and Ec(SiO2)-EF(Pt)= 4.4 eV. Our  calculations show that when all four spheres in the unit cell are 
charged the potential on the shperes is 0.14 eV. When one sphere discharges this value changed 
by 45 meV, see Fig. 5. Given that  Ec(SiO2)-EF(Pt)= 4.4 eV we conclude that the barrier changes 
by approxymately 1 %. Hence the barrier is almost constant. This leads theoretically to an 
exponential decrease of the charge and an exponential increase of the number of neutral NPs. 
Indeed our experimental curve C/C =f(t), Fig. 6, where C=C -C , has this form. The 
isolated points are the measured values and the continuous line is the expression f(t)=A[1-exp(-
t/T)].  A calculation of the transmission coefficient agrees well with the decay constant T.

initial final initial
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Fig. 1. Configuration of the problem treated,  

Fig. 2. Equipotential surfaces in 
the unit cell with all m-NPs 
charged  

illustrating lengths, materials and unit 
cell used. 
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Fig. 3. Equipotential surfaces in the unit 
cell with three m-NPs charged and one 
uncharged 

Fig. 4. Difference in band diagram along 
the zig-zag line shown in fig. 1 between the 
cases all four spheres charged and three 
spheres charged and one uncharged 
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Fig. 5.  Difference in potential variation along 
the zig-zag line (shown in fig.1 ) between the 
cases all four spheres charged and three spheres 
charged and one uncharged

Fig. 6. Retention characteristics of 
electrons in metal NPs 



8. COUPLED PROBLEMS (B) MECHANICAL SYSTEMS OR 11. ELECTRIC MACHINES AND DRIVES (A) MOTORS AND GENERATORS 

Abstract —This	paper	develops	a	particular	2D	FEM	model	for	
iron	 loss	 analysis	 in	 permanent	 magnet	 machines	 during	 rotor	
speed	oscillations.	Hysteresis	and	saturation	effects	in	solid	rotor	
iron	parts	are	considered	and	rotor	skew	is	accounted	by	using	a	
particular	 special	 air-gap	 element	 combined	 with	 standard	 2D	
finite	 elements.	 Internal	 and	 surface	 permanent	 magnet	 rotor	
topologies	 are	 compared.	 The	 results	 obtained	 have	 been	
validated	by	measurements	of	rotor	speed	damping,	consisting	an	
important	phenomenon	of	the	respective	drive.	
 

Index Terms—Analytical	 solutions,	 finite	 element	 method,	
permanent	magnets,	rotor	skew,	speed	oscillations.			

I. INTRODUCTION 

Permanent magnet (PM) motors are widely used in variable 
speed drive applications, due to their inherent advantages of 
high efficiency, high reliability and robustness [1]. However, 
the small damping effects of the rotor constitute an important 
constraint requiring adequate control techniques in order to 
avoid speed oscillations [2]. The present paper develops 
particular methodologies enabling to evaluate iron loss [3], [4] 
and the respective damping during oscillatory operation 
through convenient 2D finite element analysis. The method has 
been applied in order to compare damping effects of surface 
(SPM) and internal permanent magnet (IPM) rotor 
configurations.     

II. FORMULATION 

In order to enable a flexible time discretization and rotor 
skew consideration, the air gap of the machine has been 
represented by analytical solutions combined with standard 2D 
FEM techniques for stator and rotor simulation [1].  Such a 
methodology involves a particular coupling of the two 
methods across the boundary, obtained as follows: 

A. 2D Hybrid FEM-Macroelement Formulation 
In the air-gap of electrical machines, the magnetic field 

distribution is governed by Laplace equation as the magnetic 
permeability is constant and there are no current sources. The 
proposed technique involves shape functions αi determination 
based on the general solution of Laplace equation in terms of 
the vector potential in two dimensional cylindrical coordinate 
system.  

Generally the system of equations to be solved can be 
written in matrix form: 

[S] [A] = [F]                                  (1) 
 

where [S] is the stiffness matrix, A is the matrix of unknown 
vector potential nodal values and [F] the source matrix. 

The standard finite element stiffness matrix is band while 
the nodes surrounding the air-gap (macroelement part) form 
locally a full coefficient sub-matrix with terms of the form: 

g
j

i
0

dΓ 
n
α

α
μ
1

g


 


g

ijs                        (2) 

Such a technique enables consideration of rotor skew by 
convenient constitution of the respective integrals as well as 
flexible representation of the rotor rotation. 

B. Coupled Electromagnetic-Mechanical Problem 
The coupled mechanical-electromagnetic problem of rotor 

speed oscillations can be solved [5], by conveniently 
combining the above mentioned formulation for the field 
analysis with the one governing the rotor motion, expressed as 
follows: 

2

el m

d θ dθ
T - T = J +D + kθ

dt dt
                  (3) 

 For this reason a step by step time discretization is 
employed. The relative movement of the rotor to the stator, in 
a time-transient analysis can be modeled by applying variable 
time step techniques and considering the relative geometry 
variation with rotor rotation. In a first step the 2D FE problem 
is solved and the electromagnetic torque is evaluated. Then, 
electromagnetic torque value, and the value of the rotor angle 
is obtained, providing feedback to the FE model. The problem 
is solved for the new rotor position and the new current values. 
The flowchart of the described algorithm is depicted in Fig. 1.  

 
Fig. 1. Flowchart of the implemented algorithm  

 

The time step is continuously adapted to the variation of 
electromagnetic quantities as the mechanical time constants are 
considerably greater.  

III. RESULTS AND DISCUSSION 

The proposed methodology has been applied in order to 
compare the damping effectiveness of rotor oscillations in case 
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8. COUPLED PROBLEMS (B) MECHANICAL SYSTEMS OR 11. ELECTRIC MACHINES AND DRIVES (A) MOTORS AND GENERATORS 

of two different rotor configurations, SPM and IPM, 
respectively. The eddy current losses distributions for the SPM 
machine under maximum oscillation speed for two rotor 
positions are given in Fig. 2. Figure 3 shows the same results 
in case of IPM rotor configuration. The respective iron loss 
density and eddy current density distributions in the radial 
direction are presented in Figs. 4 and 5. These figures equally 
show the respective iron loss density and eddy current density 
distributions in the respective cases involving rotor skew. The 
total iron loss values for the different rotor configurations are 
tabulated in table I, illustrating that the IPM configuration 
provides six times greater damping than the SPM one. It may 
be noted that the calculated damping effects are in good 
agreement with the respective mechanical time constants 
derived by the measured current and speed oscillations shown 
in Fig. 6.   

  
Fig. 2. Eddy losses distribution in the rotor body of the surface pm motor for 

two rotor positions during maximum oscillation speed  

 

 
Fig. 3. Eddy losses distribution in the rotor body of the internal pm motor for 

two rotor positions during maximum oscillation speed 
 

 
Fig. 4. Radial variation of eddy current density and iron loss density 

 (SPM machine,   *  *  *
		: without skew,   _____		: with skew) 

 
Fig. 5. Radial variation of eddy current density and iron loss density 

(IPM machine,   *  *  *
		: without skew,   _____		: with skew) 

 
 

 
Fig. 6. Experimental waveforms of phase current and speed time variations 

(SPM machine) 
 

TABLE I 
TYPES SIZES FOR CAMERA-READY PAPERS 

Type	 Losses	(W)	
Surface (with skew) 0.419 
Surface (without skew) 0.464 
Internal (with skew) 2.5 
Internal (without skew) 2.6 
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Abstract— This paper investigates efficiency in standard 
induction motors fed by PWM inverters, taking into 
consideration criteria in the control algorithm enabling to 
minimize motor losses. For this purpose the full dynamic model 
of the induction machine was implemented in Matlab/Simulink. 
The magnetizing inductance saturation effect was introduced in 
the model using a convenient fitting curve of third order. The 
saturation curve was determined through 2D finite element 
modeling of the induction machine using Femm. The simulated 
machine was a 2 HP induction motor supplied by a PWM 
voltage source inverter. It was shown that the main efficiency 
improvement can be obtained by conveniently tuning the 
magnetizing flux to the desired operating conditions. 

Index terms— Induction motor losses, vector control, 
PWM supply, Inductance saturation, finite element modeling. 

I .  INTROD UCTI ON 

HE detailed evaluation of the motor iron and copper 
losses due to the fundamental supply frequency can 
be obtained by using magnetic field analysis. The 

classical equivalent circuit of the induction motor, in 
counterparts, provides sufficient accuracy for motor 
performance, necessary for control purposes. However, the 
usually neglected saturation effect of the magnetic inductance 
provides additional accuracy of the motor model when taken 
into account, thus giving substantial improvement of the 
control performance. The necessity of finite element analysis 
is evident in this particular case. As induction machines are 
non-linear systems, finite element analysis can be used 
synthetically along with simulation and experimental tools 
aiming the optimization of the control algorithm.  

Fig. 1 shows the typical variation of electrical losses 
due to fundamental frequency in a converter-fed induction 
motor system with rotor flux reduction. This characteristic 
corresponds to specific steady-state loading conditions. 

The classical equivalent circuit can provide to some 
extent, rotor flux evaluation with the voltage and current 
supplied to the motor, respectively. Consequently, losses 
optimization at the fundamental frequency can be achieved 
by using convenient magnetizing flux schedule, by using the 
classical equivalent circuit [3]. 

 
Fig.1: Induction motor electrical losses variation due to fundamental 
frequency with rotor flux reduction.   

 
The motor under consideration is a three phase, 2 HP, 

4-pole standard induction motor for conventional sinusoidal 
380 V network supply. In the following it is referenced as the 
“test motor”. 

II .  FI NI TE  ELEMEN T MOD ELI N G 

Although the analysis of electric machines is generally 
performed assuming a linear magnetic system, some 
saturation exists. The magnetization characteristics of 
machine materials are given in the form of the magnitude of 
flux density versus magnitude of field strength (B-H curve) 
as shown in Fig. 2. Electric machines are designed in such 
way that they operate slightly in the saturated region during 
normal, rated operating conditions.  

 
Fig.2: Nonlinear B‐H Curve of the machine stator and rotor iron core 

T 



Because saturation causes coefficients of differential 
equations describing the machine to be functions of the coil 
currents, a method of incorporating the effects of saturation 
into the simulation of machine transient behavior is 
paramount.   

For the purposes of this paper the saturation of the 

magnetizing inductance mL  of the test motor is considered. 

In order to evaluate the nonlinear magnetizing inductance the 
no-load test is simulated. Assuming the field harmonics to be 
negligible and the rotor speed to be synchronous with the 
rotating magnetic field generated by the stator winding (i.e., a 
slip s=0), then no current is induced in the rotor bars. The 
rotor becomes exclusively a part of the nonlinear magnetic 
path for the magnetic flux. A magnetostatic field analysis is 
then possible. The electric quantities are frozen in a useful 
time instant, say t*. This is chosen so as to satisfy the 
magnetic symmetry conditions. The field problem is then 
nonlinear and described by time-varying quantities [6]. 

In the no-load simulation, a large number of elements of 
the mesh are used in the air gap and in the iron regions, 
where the highest field gradients are expected. The mesh 
produced by Femm is shown in Fig. 3. It consists of 
approximately 13000 nodes, which is an ordinary number for 
a 2D analysis. The flux distribution that was produced by the 
program is shown in Fig. 4. It’s a typical distribution for a 4-
pole three phase induction motor. 

 

Fig. 3.  Mesh used in the FEM model comprising 13000 nodes
 

Fig. 4.  Flux distribution in the induction motor

 

The current densities are forced within the slots and the 
field problem is solved. Hence, the stator flux linkages are 
obtained by means of the integral loop of the magnetic vector 

potential zA or by starting from the air gap flux density 

distribution. This is done by evaluating the radial component 
of the flux density B along a circumference in the middle of 
the air gap. The corresponding average magnetic flux per 

pole o  is evaluated and then the corresponding stator flux 

linkage so   is calculated.  The nonlinear magnetizing 

inductance is given by: so o
m

so so

N
L

I I
    [5].  

It is assumed that the dependence of mL  on the saturation 

is the same at no-load and under load, that is: 

   m s m soL L  . During no load operation, and 

considering negligible mechanical losses we get: 

so m dmI I I   and 0qI  . That way a single saturation 

curve, showing the variation of the magnetizing inductance 
with the d-axis magnetizing current, is produced. The curve 
derived from the fitting of the data acquired by simulations 
with Femm for different current values. It is shown in Fig. 5. 
The fitting curve is a third order polynomial of the form: 

   3 2

3 2 1 0mL I I I I          .  

The values of the coefficients were determined using the 
Matlab Curve Fitting toolbox and are displayed in Table 1. 
 

 
Fig. 5.  Fitting curve to equivalent Lm data values 

 

Coefficients values 

3  0.00188 

2  ‐0.01821 

1  ‐0.0006573 

0  0.3879 

Table 1: The values of the coefficients of the 3rd  order polynomial. 

I II .  FLU X PRO G RAM M I N G 

In a first step the classical equivalent circuit parameter 
values of the motor are determined through tests by using 
sinusoidal voltage supply. The respective parameter values 
derived for the test motor are listed in Table 2.  



In addition the motor, the inverter and the control 
system are modeled by using Matlab/Simulink software. In 
this analysis the test motor model involves the classical 
equivalent circuit configuration and the inverter is treated as 
an ideal one. The motor operation is examined by considering 
direct vector control and sinusoidal voltage PWM technique 
[2]. In order to combine these methodologies, voltage 
reference vector has to be calculated from reference currents. 
For this purpose the standard equations of the induction 
motor are used, as shown in Fig. 6.     

 
 Test motor parameters 

(classical equivalent circuit) 
Lls (H) 0.018 
Llr (H) 0.018 
Lm (H) 0.388 
Rs (Ω) 5 
Rr (Ω) 6.2 
Rm (Ω) 633.6 

Table 2: Classical equivalent circuit parameter values for the test motor 
as determined through tests with sinusoidal voltage supply.  
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Fig.6: Calculation of reference voltage from reference currents in the 
two axis stationary reference frame. 
 

Then, simulation of the motor operation has been 
performed by using Field Oriented Control technique for the 
following operating conditions: 

 Zero load torque– half nominal speed 

 Half nominal load torque – half nominal speed 

 Zero load torque – nominal speed 

 Half nominal load torque – nominal speed 

 Nominal load torque – nominal speed  

For all these conditions the rotor flux command has 
been changed with a fixed step of 0.1V.s from zero to the 
maximum flux value ensuring stable operation of the motor. 
At every operating condition and rotor flux value considered, 
the motor input power has been calculated. 

Finally, the optimum value of rotor flux Ψr
opt has been 

determined varying with the load torque Te and the rotor 
angular velocity wr and the respective function Ψr

opt = Ψr
opt 

(Te, wr) has been introduced in convenient look-up tables of 
Simulink/Matlab software. 

IV.  SI M ULA TI O N RE SU LTS 

In a first step the rotor flux enabling optimization of the 
motor losses associated to the fundamental frequency has 
been evaluated. According to the methodology adopted 
simulation results concerning input power have been listed in 
Table 3 while the respective variations of optimum flux 
derived is shown in Fig. 6.  
 

Input  power (W) 
 No load conditions Half load conditions 

Flux 
(V*sec) 

50% 
speed 

100% 
speed 

50% 
speed 

100% 
speed 

0.1 8.5  25.1 - - 
0.2 13.2 24 - - 
0.3 26.1 25.9 739.8 1372.8 
0.4 - 30.3 597.1  1034.1 
0.5 - - 615 978  
0.6 - - 613.2 991.7 

Table 3: Variation of simulated input power with flux at several 
operating conditions (shaded cells indicate optimum input power values 
occurring at optimum rotor flux) 

 

 
Fig. 7: Optimum flux variation with load torque and speed 

 
Efficiency improvements are more important for light 

loading conditions and become smaller as the load torque 
increases. At nominal loading conditions there is no 
efficiency improvement due to the fact that the test motor is 
designed to operate with optimum efficiency at nominal 
operating conditions. 



V.  PRO PO SED  CON TROL AL G ORI TH M 

The proposed control algorithm is a field oriented control 
(FOC) algorithm using current flux estimator. The particular 
characteristics of this algorithm is the flux programming 
routine enabling to optimize losses associated to the 

fundamental frequency as well as the incorporation of 
magnetic inductance saturation effect. 

The control algorithm described hereabove achieves a 
convenient compromise amongst motor performance and 
efficiency.  

 

 
Fig. 8: Flux programmer implementation in Matlab/Simulink

The proposed formula for the rotor flux command 
resulting from simulation investigations is: 

( , )*(0.2 0.3* ) 0 0.5
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K is a correction factor for operating speeds smaller 

than the nominal one. Its detailed expression is as follows: 
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where: 
 

 
 

r

r_nom_speed

0.5 0.6* / 0 / 0.5ΔΨ
0.4 0.4* / 0.5 / 1Ψ
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T T

T T

            
 
The implementation of flux programming algorithm in 

Matlab/Simulink software is shown in Fig. 8. The proposed 
implementation is conservative involving small deviations to 
the motor performance. The rate limiters, highlighted in Fig. 
8, limit only the descend rate of the quantities involved. The 
output quantizer, highlighted equally in Fig. 8, has a fixed 
quantization interval of 0.1V.s and filters the flux command 
oscillations that could lead to instability. The rate limiters and 

the output quantizer guarantee that needed flux will be 
commanded under every operating condition. Consequently 
motor stability and robustness are ensured.

 

 
Figures 6 and 8 illustrate the particular characteristics 

of the proposed algorithm. Figure 9 shows the simulation 
results of the test motor in case of torque and speed change 
by using the proposed control algorithm.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9: Simulation results of the system implementing the proposed 
control algorithm in case of load and speed change.  
t=0.6 sec: speed change from 1500 RPM to 800 RPM 
t=1 sec: load torque change from 9 N.m to 0 N.m.  
t=1.42 sec: load torque change from 0 N.m to 6 N.m and speed change 
from 800 RPM to 1000 RPM.  
 

VI.  CONCLU SI ON 
A particular efficiency optimization algorithm in 

conjunction with vector control technique has been presented 
for standard induction motor drives. The magnetic induction 
saturation effect has been taken into account at the 
performance simulations by using a convenient third order 
fitting curve. The proposed control scheme enables overall 
efficiency improvement under light load conditions by 
conveniently tuning the magnetizing flux.  
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1. Summary 

This paper undertakes a 3-dimensional (3-D) 

analysis of the electrostatic fields developed in non 

volatile SiO2/HfO2 memories (NVM) with metallic  

nanoparticles (m-NPs) embedded in the interface. 

Such a 3D approach is necessary in the case of m-NPs 

in contrast to the usual NVM based on Si NPs where 

an 1D analysis provides sufficient accuracy. The 

tunneling processes are then analyzed within this 

framework.  

2. Introduction - Methodology 

Flash memories embedded with metal 

nanoparticles (NPs) have superior properties 

compared with those with semiconductor NPs because 

of the higher density of states of metals and because 

of the possibility of engineering the tunnel barriers by 

changing the type of metal. However, the distribution 

of the electrostatic field inside the tunnel oxide when 

metal NPs are present is radically different from that 

of semiconductor NPs. The electric field cannot enter 

the metal NPs and the field lines are highly curved 

around them. Hence, the problem of tunneling is no 

longer an 1D one and a 3D analysis is necessary to 

calculate the transmission probability. So far, 

modeling attempts to simulate the P/E 

(programming/erase) processes have essentially been 

based on an 1D approach [1-3] or on ad hoc one [4].  

In this paper in a first step the 3D electrostatic 

problem (Poisson's equation) is solved by 

implementing a standard finite element method [5]. A 

formulat ion based on electric scalar potential has been 

adopted with important discretizat ion across the 

boundary of the tunneling and control oxides, due to 

the important change in dielectric properties. First 

order tetrahedral elements have been used while, by 

exploit ing the problem symmetries and using 80.000 

unknowns, the expected discretization error is less 

than 1%.    

In a second step, the simulat ion results enable to 

calculate the transmission probability through a 3D 

version of the well known W KB method. Then, the 

current density probability can be computed. This is 

equal to the actual current because of the very large 

number of NPs involved, each of which can however 

accommodate one to two electrons only. It should be 

noted at this point that despite the fact that the NPs 

are metallic , the single electron tunneling is still in 

operation.  

 

3. Results and Discussion 

A TEM cross section of our fabricated NVM 

samples [6] is shown in fig.1. To simulate this device 

we assume that the NPs are spherical and 

approximately arranged in a simple square lattice. 

Figure 2 shows a graphical representation of our 

system where materials, distances and angles to be 

used later are defined. 

Our calculated 3D equipotential surfaces, with and 

without an applied voltage, are shown in figures 3 and 

4 respectively. In both figures the potential V is only 

displayed in the unit shell described in figure 2. In 

figure 3 the applied voltage Vapp is 5V and the spheres 

are in itially uncharged. In figure 4 only one sphere is 

charged with one electron and the surrounding ones 

are neutral. Note that, in both figures, the potential 

distribution near the metallic spheres deviates 

enormously from the usual parallel p late capacitor 

distribution. This is due to the fact that the spheres 

themselves are equipotential surfaces. This deviation 

is bound to affect the potential distribution inside the 

SiO2 layer where tunneling takes place. In particular, 

we get that the potential variation along different 

angles θ (see figure 2) inside the SiO2 can vary 

significantly. This is shown in figures 5 and 6.  

Figure 5 gives the band diagram – along two 

different directions, θ=0
o
 and θ=35

o
 inside the SiO2 – 

when a 5V voltage is applied to the system (and the 

spheres are initially uncharged) i.e. during the 

charging process. It can clearly be seen that as we 

deviate from the θ=0
o 

direct ion, the barrier that the 

electrons see is both higher and longer. Non-vertical 

paths such as the one depicted in figure 2 are 

energetically unfavorable. In other words the 

tunneling coefficient T is a function not only of 

incident normal energy E but also of direction θ, 

T=T(E,θ). Hence, charging will take place only in the 

region immediately  below each m-NP, meaning that 

only a small area of the substrate contributes to the 

current. Our calculations have shown that charging 

can occur only within an angle of ± 5
o
. Figure 6 

shows the band diagram along θ=0 direction with 

Vapp=0 and only one sphere charged with Q=1e. The 

potential on the sphere is then 47meV. This value is in 

very good agreement with the observed average value 

of 1.5 electrons per NP i.e. putting 3e per NP is 

difficult (remember kT=25meV).  

The respective currents can then be calculated by 

using a 3D WKB theory with the Likharev factor 

ΔΕ/(1-exp(-ΔΕ/kT)) incorporated for Coulomb 

blockade. 
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Fig.1 TEM cross-section of our fabricated NVMs. Fig.2 Configuration of the problem treated, illustrating the 

unit shell used.  

 

  

Fig.3 3D representation of the electrostatic potential 

distribution during the charging process (5 volts applied 
between gate and substrate) inside the unit shell illustrated 

in figure 2. 

Fig.4 3D representation of the electrostatic potential 

distribution during the retention process (no applied voltage) 

inside the unit shell illustrated in figure 2.  

 

 

  
Fig.5 Band diagram of the system along two different 
directions θ defined in figure 2 during the charging process. 

Solid line: θ=0o, Dotted line: θ=35o.  

Fig.6 Band diagram of the system during the retention time. 
The main curve shown is a magnification of the encircled 

area in the inset.  
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Abstract - The paper analyses the inductance saturation effects 
of an induction motor in order to be considered in the nonlinear 
control drive technique. The involved inductances are determined 
through finite element modeling of the induction machine. The 
impact of coupled field and circuit approach on the derived 
parameter variation has also been examined. The methodology is 
suitable for control techniques concerning inverter fed induction 
motors. 

I. INTRODUCTION 

Non linear control techniques appeared to be more attractive 
than linear in most electric drives due to robustness and 
dynamic performance. 

This paper is based on a finite element field analysis of an 
induction machine for saturated inductances determination to 
be considered in a nonlinear control scheme. The numerical 
methods for a coupled-field circuit approach are reviewed [1-4] 
and their impact is checked on the calculation of the saturated 
inductances on the motor operation under transient conditions. 
These parameters are tabulated in form of look-up tables in 
order to be introduced in a nonlinear controller and investigate 
their effects on the drive performance [6-7]. 

II. METHODOLOGY 

The electrical equations per phase for the examined machine 
can take the form [1]: 

. d<I> 
v=r·l+

dt 
(1) 

where vectors v, i, <I> and r have widely established 
meanings. The flux linkage in the winding "d" in (1) can be 
written under the form: 

(2) 

where x represents the different windings in the machine. The 
flux linkages 'l'dx in (2) can be written as: 

(3) 

where fdx represents the equivalent saturated inductances. 

978-1-4244-1736-0/08/$25.00 ©2008 IEEE 

The values of fdx for phase d, may be expressed as follows: 

(4) 

where N is the number of phase turns, £ is the conductor 
length in the rotor iron, c is a constant that depends on the 
number of winding layers and accounts approximately for the 

end winding, id the peak value of current in phase" d", Aka 

is the vector potential of the phase turn k for the position 9, 
and me is the first phase turn in the corresponding slot to the 

relative position 9. By expanding (4) in Fourier series, we can 
deduce: 

f(9, v) = ! {go (Iq, .).cos2n9+ ho (Iq,. ).sin2n9} 
0=0 

(5) 

where the functions go and ho depend on the operating point 

(Iq is the stator current and • the rotor reaction). Following 

the proposed method by [4], the Norton equivalent circuit can 
be expressed in matrix form as follows : 

where ue and U o are internal nodal voltage vector and 

coupling nodal voltage vector respectively. From (6) isc and 

i,e + i~ are source current vector oriented toward internal 
nodes and coupling nodes. Furthermore, the conductance sub
matrix G w and the source current i~ correspond to the 
Norton equivalent representation of the windings. 

The induction motor model developed is intended for 
implementation in drives involving voltage source inverters 
(VSI) controlled by non linear control techniques, such as the 
ones based on the Sliding Mode (SM) theory [5]. These control 
techniques exhibit fast dynamic performance and robustness, 
especially under transient conditions, and motor non-linearities 
consideration can substantially improve their performance. 
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III. APPLICATION 

Simulation has been performed for an induction motor with 
the following specifications: 

Rotor 
• Rotor core outer diameter: 4.585 inches. 
• Rotor core net length: 3.0 inches. 
• Number of rotor slots: 24. 
• Material : Electrical sheet steel. 
• Thickness: 0.025 inches. 
• Silicon content: 1.0 - 1.3 %. 
• Area : 11.9 sq. inches. 
• Number of rotor inductors: 560 
• Number of turns per single coil: 5 
• Rotor resistance at 25° C : 0.46 Ohm 

Stator 
• Stator inner diameter: 4.631 inches. 
• Stator outer diameter: 7.5 inches. 
• Width of stator iron: 3.0 inches 
• Number of stator slots: 36. 
• Material : Electrical sheet steel. 
• Thickness: 0.025 inches. 
• Silicon content: 1.0 - 1.3 %. 
• Winding Scheme: 4 winding groups, 9 coils per group, 18 

turns per coil. 
• Stator resistance at 25° C : 1.4 Ohm per winding. 

The mesh implemented in the FEM model comprises 15000 
nodes and is shown in Fig. 1. The respective flux distribution 
under nominal operating conditions is shown in Fig. 2. 

Fig. 1. Mesh used in the FEM model comprising 15000 nodes 

Fig. 2. Flux distribution in the induction motor 

2 

The magnetizing inductance calculated for different loading 
conditions is shown in Fig. 3. The calculated inductance 
variations with stator current and motor loading, have been 
appropriately introduced in look-up table forms and considered 
in the motor drive model. 
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Fig. 3. Magnetizing inductance L.. variation with the motor line input current. 

In order to examine the effects of the saturated inductances 
on the transient performance of the induction machine the 
following case has been considered: an abrupt increase of the 
mechanical torque has been applied in the initially unloaded 
motor. The simulation results comparing the electromagnetic 
torque response both by assuming linear magnetizing 
inductance and by taking into consideration the magnetizing 
inductance saturation are shown in Fig. 4. In this figure it may 
be noted that when neglecting saturation effects the transient 
electromagnetic torque is substantially overestimated. 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I I I 
-~-----r----T----~-----r----T----

I I I 

I I I I I I 
- --~-----r----~----~-----r----T----

I I I 
- - - -1- - - - - r - - - - i - - - - -1- - - - - I - - - - i - - - -

1 1 1 1 1 
1 1 I I 

---~-----~----~----~-----~----+----
I I I 1 

1 1 1 I 
I----Jv - - - - -I ____ - ~ _ - - _ --l - - - - -I - - - - - I- - - - - + - - - -

1 I 1 1 1 
I I 

-OL.4--~0L,.5---0,L.6c----,l0.7=-----,J0.L,-8----:0L,.9----'----1,L.lc-----:'1.2 
r ... (sec) 

Fig. 4. Electromagnetic torque response versus time in case of abrupt 
mechanical torque application at t=O.5 s. 

-- : inductance saturation considered 

- - - : inductance saturation ignored 

Figures 5 and 6 illustrate the transient response of the stator 
winding current due to the variation of the mechanical torque 
both by assuming linear magnetizing inductance and by taking 
into consideration the saturation effects. Figure 5 demonstrates 
the response of the instantaneous line input current, while 
Fig. 6 gives the respective RMS value time variation, 
respectively. These figures illustrate that the saturation effects 
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cause an important increase in the current value. This increase 
is more clearly shown in Fig. 7, showing the waveform of the 
stator current after the motor has reached the fmal steady state 
operation. 

15,----------------,-----------------,----------------, 

·10 

.150!-----------------o'O.5°-----------------'------------------"1.5 

Tine( ... ) 

Fig. 5. Stator winding current response versus time in case of abrupt 
mechanical torque application at t=0.5 s. 

-- : inductance saturation considered 

- - - : inductance saturation ignored 
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Fig. 6. RMS value of line input stator current response versus time in case of 
abrupt mechanical torque application at t=O.5 s. 

-- : inductance saturation considered 

- - - : inductance saturation ignored 
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Fig. 7. Final stator winding steady state current versus time. 
-- : inductance saturation considered 

- - - : inductance saturation ignored 

The simulation results comparing the stator winding flux 
response both by assuming linear magnetizing inductance and 
by taking into consideration the magnetizing inductance 

3 

saturation are shown in Fig. 8. In this figure it may be observed 
that when neglecting saturation effects the transient stator 
winding flux is substantially overestimated. 
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Fig. 8. Stator winding flux response versus time in case of abrupt mechanical 
torque application at t=O.5 s. 

-- : inductance saturation considered 

- - - : inductance saturation ignored 

Fig. 9 gives the stator winding magnetizing inductance 
variation during the mechanical torque transient compared to 
the unsaturated value. It is obvious that there is a great change 
when the saturation effect is considered. 
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Fig. 9. Stator winding magnetizing inductance time variation in case of abrupt 
mechanical torque application at t=O.5 s. 

-- : saturation considered 

- - - : unsaturated value 

From the above simulation, it was shown that it is important 
to account for saturation effects in case of substantial torque 
changes. This has to be taken into consideration in the design 
and development of voltage source inverters supplying 
induction motors as the scheme shown in Fig. 10. 

-u. 

Fig. 10. Topology of the Voltage Source Inverter supplying the Induction 
Motor. 
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In particular, such a consideration can provide considerable 
services when non linear control techniques are adopted, as the 
one illustrated in Fig. 11, based on Sliding Mode Theory 
combined with fuzzy logic. 

IIq 
u, 

SlidiDg Mode 
Fuzzy Log;c Stiding u, 

Control Mode 
PWM u, 

SMFLC 

Pt 
u, 

",-
u, 

Fig. 11. General structure of a control system based on Sliding Mode Theory 
combined with fuzzy logic. 

IV. CONCLUSIONS 

In this paper a methodology for considering magnetizing 
inductance saturation effects has been developed. Appropriate 
look-up tables have been introduced enabling accounting of the 
inductance variation with loading determined through finite 
element modeling of the induction machine. 

4 

The impact of coupled field and circuit approach on the 
derived parameter variations has also been investigated. 

The results obtained from the simulations bring into 
evidence the significant effects of saturation in the magnetic 
circuit and illustrate the method suitability for implementation 
in nonlinear control voltage source induction motor drive 
systems. 
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