
 پاکت بندی بهینه هسته ترانس:

سطح مقطع ترانس در حالت ایده آل بصورت دایره می باشد. در عمل هسته آهنی ترانس را به صورت مستطیلی 

سطح مقطع دایره  مطابق شکل زیربندی کرده تا به سطح مقطع دایروی برسد. در محاسبات پاکت بندی ترانس پاکت

)همین پاکت بندی  پاکت ها( را به دست می آورند. ارتفاع) Hn)طول پاکت ها( و  Bnرا در نظر گرفته و مقادیر 

 شده است(.نبرای سادگی رسم  کهای نصف دیگر دایره نیز انجام می شود رب

 
همانطور که مشاهده می شود پاکت بندی مستطیلی کامال بصورت دایروی نمی باشد و هر چقدر مساحت سبز رنگ 

 داخل شکل کمتر باشد شرایط مطلوب تر و بهینه تر می باشد.

:مساحت دایره 𝑆1 =
𝜋𝐷𝑠2

4
× 10−2 

مساحت کل پاکت بندی ∶ 𝑆2 = 2 × 0.96 × (𝐵1 × 𝐻1 + 𝐵2 × 𝐻2 + ⋯ + 𝐵6 × 𝐻6) × 10−2

= 2 × 0.96 × ∑ 𝐵𝑛 × 𝐻𝑛 × 10−2

𝑁

𝑛=1

 

 به دست آید. 2mcمی شود تا مساحت بر حسب  2−10می باشد مساحت ضرب در  mmبر حسب  چون ورودی ها

برای  فرمولدر  2عدد ضرب  طح مقطع موثر است.سدر فرمول فوق برای به دست آوردن  0.96ب عدد همچنین ضر

 فقط نیم دایره.ل دایره در نظر گرفته شود و نه این درنظر گرفته شده است که پاکت بندی برای ک

 (sD) دایره قطرترین  کوچکبرای رسیدن به  های بهینهارتفاع پاکت( ) Hnو )طول پاکت(  Bnیافتن  هدف:

 :راحی ترانس با فرمول زیر استشروع ط



𝑄𝑓𝑒 =  
45.045 × 𝑈𝑤

𝐵
 

می باشد. این دو پارامتر به عنوان ورودی طراحی بهینه ولت بر دور  wUو بهینه چگالی شار هسته  Bکه در رابطه فوق 

پارمترهای بهینه ورودی  wUو  Bق چون طبق رابطه فو .می باشددایروی سطح مقطع موثر هسته  feQهمچنین  می باشد.

بهینه خواهد شد. حال باید برای به دست آوردن پاکت بندی  (feQموثر هسته نیز )متر سطح مقطع اهستند در نتیجه پار

 بهینه باید قطر دایره مشخص شود.

 از رابطه زیر بدست می آید: sDدایره قطر مساحت رابطه ق طب 

𝐷𝑠 = 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑢𝑝 (10 × √
4 × 𝑄𝑓𝑒

𝜋
) : ندرُ یه باال  

در واقع برنامه باید قابلیت این را داشته باشد  کوچک ترین قطر ممکن برای پاکت بندی هسته می باشد. sDاین قطر 

 Bn را محاسبه نموده و سپس sDو  feQابتدا  به عنوان ورودی ها، (n) تعداد پاکت مدنظرو  wUو  Bکه با دریافت 

 .به دست آیددایره  کوچک ترین قطربه عنوان خروجی بدهد و با توجه به تابع هدف زیر های بهینه را  Hnو 

 (nو تعداد پاکت مدنظر ) (wU، ولت بر دور )(B)چگالی شار  ورودی مساله:

 :تابع هدف

Obj Fun = |2 × 0.96 × ∑ 𝐵𝑛 × 𝐻𝑛 × 10−2

𝑁

𝑛=1

−  𝑄𝑓𝑒| ≤ 𝜀 

تا بهترین و بهینه ترین  می باشد .50مقدار  ε بل قبول برای مقدار قا شود و یا نهایتا صفرتابع هدف فوق باید مقدار 

  دایره انتخاب شود.پاکت بندی به سطح مقطع 

 قیود:

1- Bn  باشند. 5ها حتما باید مضربی از 

2- Bn  50نباید کمتر از mm .باشد 

3- Hn  می تواند باشد )اعدادی مثل  0.5یا باید به صورت عدد صحیح باشد و یا نهایتا قسمت اعشار و ممیز آن

 غیر قابل قبول می باشد(. 8.3قابل قبول و عددی مثل  7و   6.5

4- Hn  4نباید کمتر از mm .باشد 



5- 1B کوچکتر از  5اولین عدد مضرب  مقدار خود یندر بزرگترsD  می باشد )یعنی اگرmm 134=sD 

 BsD<1یعنی  (.mm 125=1Bو یا  می تواند باشد mm 130=1Bبزرگترین مقدار خود در  1B، باشد

6-   Bn< …<B3<B2 < B1 (اشدپاکت ها باید کاهشی بطول شکل پاکت بدی  قطب) 

7- −0.6 𝑚𝑚 ≤ 𝐷𝑠 − √𝐵𝑛
2 + 4 × (∑ 𝐻𝑛

𝑁
𝑛=1 )2 ≤ 1 𝑚𝑚 

دایره از  بیشتر mm 0.6و  کمتر mm 1اگر قید فوق رعایت شود بدین معنی است که پاکت بندی در محدود 

 نخواهیم داشت. در گوشه های پاکت بندی مستطیلی انجام می شود و  در واقع بیرون زدگی sDفرضی به قطر 

𝐷𝑠از رابطه به دست آمده  sDمقدار  اولین طبیعی است با :مکته مهن = 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑢𝑝(10 × √
4×𝑄𝑓𝑒

𝜋
 feQبه  (

جدید𝐷𝑠د. در این صورت ی شوحاصل نمف مدنظر مدنظر نخواهیم رسید و تابع هد = 𝐷𝑠 + انتخاب می شود  1

اگر باز هم جواب بهینه بدست های بهینه را بدست آورد.  Hnو  Bnطبق تابع هدف و قیود مذکور باید ه و دوباره برنام

جدید𝐷𝑠نیامد  = 𝐷𝑠 + )کوچک  بهینه sDتا جایی ادامه پیدا می کند که برنامه  انتخاب می شود و این روند 2

 د.طبق تابع هدف و قیود مدنظر به دست آیبا پاکت بندی های بهینه  ترین(

 روش حل مساله:

 (GWOستری )گرگ خاکالگوریتم بهینه سازی از طریق بهینه سازی 

 مساله: روجیخ

 (iterationتابع هدف در هر تکرار ) مقدار -1

2- Hn  وBn های بهینه با توجه به تعداد پاکت انتخابی 

𝑆2مساحت به دست توسط پاکت بندی بهینه ) -3 = 2 × 0.96 × ∑ 𝐵𝑛 × 𝐻𝑛 × 10−2𝑁
𝑛=1)  

حاصل تقسیم  -4
(2×0.96×∑ 𝐵𝑛×𝐻𝑛

𝑁
𝑛=1 ×10−2)

𝑄𝑓𝑒
 باشد 1 مقدار به نزدیکترین باید این مقدار: طبیعتا  

 .باشدجواب  بودننشان دهنده بهینه  تا

𝐷𝑠اصل عبارت ح -5 − √𝐵𝑠𝑛
2 + 4 × (∑ 𝐻𝑛

𝑁
𝑛=1 : هر چند که این فرمول در داخل قیود استفاده  2(

 .نمایش داده شودمحاسبه و ،  Hو   Bبرای هر  خروجی برنامهدر شود ولی مقدار آن می

 ها Hnو  Bn، نمودار همگرایی تابع هدف -6

 ، داریم:انتخاب شود به عنوان ورودی =6nو تعداد پاکت مدنظر  =1.63Bو  wU=4.4اگر  ثال:م



𝑄𝑓𝑒 =  
45.045 × 4.44

1.63
= 122.69 𝑐𝑚2 

𝐷𝑠 = 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑢𝑝 (10 × √
4 × 122.69

𝜋
) = 127 𝑚𝑚 

توان به می  mm131=sDلی با رسید و 2cm 122.69=feQمالی نمی توان به و قیود اع mm 712=sDولی با 

feQ شود:می  رت زیرو پاکت بندی به صو رسید مدنظر 

60 mm 70 mm 85 mm 100 mm 110 mm 120 mm Bn 

9.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 26.0 mm Hn 

(2 × 0.96 × ∑ 𝐵𝑛 × 𝐻𝑛
6
𝑛=1 ) × 10−2

122.69
= 𝟎. 999 

2 × 0.96 × ∑ 𝐵𝑛 × 𝐻𝑛 × 10−2 = 122.68 𝑚𝑚2

6

𝑛=1

 

برای پاکت اول ∶  𝟏𝟑𝟏 − √𝟏𝟐𝟎𝟐 + 𝟒 × 𝟐𝟔𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟏𝟕 𝒎𝒎 

برای پاکت دوم ∶  𝟏𝟑𝟏 − √𝟏𝟏𝟎𝟐 + 𝟒 × (𝟐𝟔 + 𝟏𝟎)𝟐 = −𝟎. 𝟒𝟔 𝒎𝒎 

 و ....

و صرفا برای بیشتر روشن شدن مساله آورده  اعداد بهینه نیستند ها Hnو  Bnو  Dsبه دست آمده برای اعداد  توجه:

 شده اند.


