
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

  1                                                                                                    1394 بهار، 1، شماره 13سال  مهندسي برق، -الف نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران،

استاتور موتور سنكرون  يچيپ ميدر س يكيالكتر يخطا يساز هيشب
  محتمل  يكيالكتر يخطاها گريآن از د كيدائم و تفك سيمغناط

  ياحتمال يبا استفاده از شبكه عصب
  نژاد يشمس يو محمدعل يمحمد رضوديس ،ييكال يپور گرج يمهران تق

  
   

اتصال كوتاه در  ياخط ،يكيالكتر يانواع خطاها نتري عياز شا يكي :چكيده
تصور شود كه بروز  گونه نممكن است اي. باشد ياستاتور م يچيپ ميس هاي حلقه

و با شدت كم مهم نباشد اما چنانچه گسترش  يينوع خطا در مراحل ابتدا نيا
مقاله با توجه به  نيدر ا. دگرد يريناپذ جبران يامدهاتواند منجر به پي يم ابدي

استاتور در موتور سنكرون  يچيپ ميس هاي حلقه اتصال كوتاه در يخطا تياهم
و ارائه  ينوع خطا طراح نيا ييشناسا يهوشمند برا يستميدائم، س سيمغناط

 كند يم نييعملكرد موتور را تع تيهوشمند در ابتدا وضع ستميس نيا. شده است
مدار  ياتصال كوتاه فاز به فاز، خطا يحاالت ممكن عبارتند از حالت نرمال، خطا(
چنانچه  و )يچيپ ميس هاي اتصال كوتاه در حلقه ياز فازها و خطا يكيشدن  زبا

رخ داده آن را اعالم و چنانچه خطا از نوع اتصال كوتاه  ييدهد خطا صيتشخ
. كند يمشخص م ياقدامات بعد يرا برا وبيباشد فاز مع يچيپ ميس يها حلقه
 يخطا صيتشخ مستياز آن است كه س يگسترده حاك شاتيحاصل از آزما جينتا

   نيكه ا يفراوان تيبا توجه به قابل ياحتمال يبر شبكه عصب يشده مبتن يطراح
و قابل  نيتر از مطمئن يكيتواند  يها دارد م داده يبند در طبقه ينوع شبكه عصب

مخصوصاً  يكيادوات الكتر ازخطا در محافظت  صيتشخ يها ستميس نياعتمادتر
  .شددائم با سيسنكرون مغناط يموتورها

  
شبكه  ،ياحتمال يشبكه عصب استاتور، يچيپ ميكوتاه س اتصال يخطا :كليد واژه

  .دائم سيموتور سنكرون مغناط ان،يمقدار مؤثر جر ،يبند طبقه ،يمصنوع يعصب

  قدمهم - 1
هاي الكتريكي به قدمت خود  تاريخچه شناسايي خطا در ماشين

ها  كننده و مصرفهاي سازنده  در ابتدا كارخانه. ستهاي الكتريكي ا ماشين
 - ، خطا2، فوق ولتاژ1اي مانند فوق جريان هاي حفاظتي ساده به سيستم

و غيره اتكا داشتند اما امروزه از آنجايي كه تقاضا براي چنين  3زمين
هايي رو به افزايش است و از سويي در كاربردهاي حساس مورد  ماشين

ريع كه بتواند در هاي دقيق و س گيرند، لذا طراحي سيستم استفاده قرار مي
كمترين زمان و در مراحل اوليه خطا آن را تشخيص دهد، امري ضروري 

 
 1393اه فروردين م 26 تاريخ و دردريافت  1391 ماه يورهرش 12 قاله در تاريخاين م

  .شد گريبازن
دانشگاه  وتر،يدانشكده برق و كامپ ك،يرونالكت گروه ،ييكال يپور گرج يمهران تق

  .(email: mtaghipour@birjand.ac.ir) رجند،يب رجند،يب
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1. Over Current 
2. Over Voltage 
3. Earth - Fault 

توان به  هاي الكتريكي را مي خطاهاي عمده در ماشين]. 1[رسد  به نظر مي
چون خطاهاي استاتور ناشي از بازشدن يا اتصال كوتاه شدن  يموارد
هاي  پيچي عادي در سيم معمول و غير پيچي فازها، اتصاالت غير سيم

و  يكنواختي ريخوردگي در روتور، ايجاد غ استاتور، شكستگي و ترك
روتور، اتصال كوتاه  جايي محور صله هوايي به علت جابهنامنظمي در فا

  اشاره  4ميدان روتور، خطاهاي جعبه دنده و ياتاقان پيچي يمشدن در س
493−طبق استاندارد . كرد 1997 IEEE ينوع خطاها برا نيا نيرت جيرا 

 ميحال چنانچه بخواه]. 2[باشد  يها م چيپ ميسنكرون، خطا در س يموتورها
تا  ستيبا يم م،يخطا داشته باش ييموجود شناسا يها كامل بر روش ينگاه

هاي الكتريكي را مورد  انواع ماشين يشده برا مطرح يها روش نحد امكا
بسياري از اين نوع خطاها يا  كه ييآنجا از نيهمچن. ميقرار ده يبررس

امكان وقوع دارند، به دليل تشابه  زيمشابه آنها در ترانسفورماتورها ن
هاي الكتريكي وجود  ساختاري فراواني كه بين ترانسفورماتورها و ماشين

در  يابيمقاالت منتشرشده در زمينه خطا يرسد بررس به نظر مي د،دار
 اريموجود در اخت يها از روش يديفبتواند اطالعات م زيترانسفورماتورها ن

  .ما قرار دهد
توان به دو گروه عمده  هاي تشخيص خطا را مي طور كلي روش به

حال كه  نيع هاي كالسيك در روش. نمود بندي طبقه و هوشمند كالسيك
 يها تيمواقع با محدود ياريمناسب برخوردارند، در بس ياز سادگ يگاه
 يها ستميبر س يمبتن يخطا صيتشخ يها ستميس. مواجه هستند يجد

مورد استفاده قرار ) حالت( تيدو وضع كيتفك يبرا عموالًم كيكالس
 نهيچون هز يبعضاً دچار مشكالت زيحاالت ن نيدر ا يكه حت رنديگ يم

كه  يمشكالت هنگام نيا. شوند يباال، كندشدن و بروز اشتباه م يمحاسبات
 انينما شياز پ شي، بحالت مطرح باشد 2از  شيب يخطا برا كيبحث تفك

تري دارند و با  تر و جامع هوشمند كاربردهاي وسيع هاي روشاما . شوند يم
 ييها تيكه دارند، قادر خواهند بود وضع يا انهيگرا نيتخم تيتوجه به قابل
 ييشناسا يمناسب نيممكن است تجربه نكرده باشند با تخم يرا كه حت

 بر نيهمچن. شده نسبت دهند فيحالت تعر نيتر كيكنند و آن را به نزد
 كيتفك يبرا يتوانند به راحت يها م روش نيا كيكالس يها خالف روش

شايان ذكر است كه در . از دو حالت مورد استفاده قرار گيرند شيب
ك به منظور استخراج هاي كالسي كاربردهاي متعددي ديده شده كه روش

مند مورد استفاده هاي هوش بردن نرخ بازشناسي در كنار روشويژگي و باال
  .دان قرار گرفته
براي شناسايي خطاهاي الكتريكي  كه يكيكالس هاي روش ترين متداول

هاي مبتني بر تحليل فركانسي مانند  گيرند، روش مورد استفاده قرار مي
در براي مثال . باشند يا تبديل موجك مي STFTكوتاه  -تبديل فوريه زمان

 
4. Bearing and Gearbox 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1394 بهار، 1، شماره 13سال  مهندسي برق، -الف نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران،                                                                                                   2

كننده  يبند القايي از روش طبقهبه منظور تشخيص خطا در ماشين  ]3[
يكي  كهاستفاده شده  MUSICمعروف به روش  1سيگنالي كالسيكچند
ها از درون سيگنال  اين روش، استخراج اندازه فركانس يها يژگياز و
هستند كه به خطا  هايي دنبال فركانس به] 3[ شده در در روش ارائه. است

طا در جريان استاتور تغيير باشند و مقادير آنها بر اثر وقوع خ حساس مي
شده، از روشي  كيفيت روش استفاده يهمچنين به منظور ارتقا. كند مي

ده كه تحليل فركانسي گردياستفاده  2ديگر به نام روش تمركزكننده
دهد و در واقع با  تري بر روي پهناي فركانسي خاص انجام مي دقيق
ها را به كمك  گنالهاي فركانسي موجود در سي جايي زماني تمام رنج جابه

هايي كه  اما يكي از روش. دهد مورد ارزيابي قرار مي MUSICروش 
 تبديل ،افتهياي  گسترده ويژگي كاربرد امروزه در شناسايي خطا و استخراج

كه به منظور تعيين  ستيكي از مقاالتي ا] 4[مرجع . باشد مي موجك
 هاده نمودخطاي داخلي ترانسفروماتورهاي قدرت از تبديل موجك استف

توان گفت در روش تبديل موجك، توابعي  به صورت خالصه مي. است
زمان هم در  كنند و هم پايه را بر روي سيگنال مورد تحليل اعمال مي

روي سيگنال مربوط تحليل الزم حوزه زمان و هم در حوزه فركانس 
پيچي و اعمال تبديل موجك  سازي خطاي سيم با شبيه .پذيرد صورت مي
هاي الزم براي شناسايي خطا استخراج  داده فورماتور،يان ترانسروي جر

هاي چگالي طيف تواني و تبديل  نيز با تركيب روش] 5[در . شده است
هاي هسته در موتور القايي را شناسايي  موجك خطاي شكستن ميله

در كنار دو مقاله مذكور، يكي ديگر از مقاالتي كه به خوبي به . كنند مي
در اين . باشد مي] 6[ اخته استدر شناسايي خطا پرد كموجكاربرد تبديل 

مقاله با استفاده از تبديل موجك و ايجاد يك بانك فيلتري با پهناي 
هاي  خالف روش بر. باريك، خطا در موتور القايي شناسايي شده است

هاي طراحي فيلتر معمولي، اين روش نه  تحليل فركانسي متداول و روش
فركانس در اختيار كاربر قرار  -باال در حوزه زمان ضوحتنها تحليلي با و

دهد بلكه با وجود تغييرات پهناي باند و مركز فركانسي، پهناي باند  مي
  .دارد جزئي را ثابت نگه مي

گيرد، تبديل فوريه  ديگري كه گاهي اوقات مورد استفاده قرار مي روش
يي خطا در از آن براي شناسا] 7[باشد كه در  مي (STFT)كوتاه  -زمان

كردن  ، برشSTFTدر واقع ايده اصلي . ترانسفورماتور استفاده شده است
با استفاده (پوشاني هستند  هاي زماني كه داراي هم سيگنال اصلي به بخش

باشد و سپس به كمك تحليل فوريه هر  مي) گيري هاي پنجره روش از
ري آو جمع. هايي در آن وجود دارد شود كه چه فركانس برش مشخص مي

كند كه يك طيف در زمان چگونه تغيير  هايي، مشخص مي چنين طيف
] 9[هارمونيك دوم در ]. 8[ گويند نيز مي "نگاري  طيف"كند كه به آن  مي
پيچي استاتور  اتصال كوتاه سيم تشخيص خطاي معياري براي به عنوان نيز

  .مورد استفاده قرار گرفته است
هاي  ل نقاط ضعفي كه روشكه قبالً متذكر شديم به دلي طور همان

هاي ابتكاري و هوشمند  كالسيك داشتند، تمايل كارشناسان به روش
صفر ولتاژ  يبا استفاده از مؤلفه توال] 10[مثال در  يبرا. افزايش يافته است

 رموتو يچيپ مياتصال كوتاه در س يسالم و خطا تياند دو وضع تنها توانسته
PMSM  تيحائز اهم نجايچند نكته در اكنند، اما  كيتفك گريكديرا از 

باالست اما اگر شدت خطا در  يروش نياگرچه سرعت عملكرد چن. است
آن  ييدر مراحل ابتدا يعبارته باشد ب زيناچ اريبس نييبا قدرت پا يموتور
مشابه رخ  ييخطا وجود دارد؟ اگر خطا ييشناسا يبرا ينيتضم ايباشد آ

 
1. Classical Multiple Signal Classification 
2. Zooming Method 

اتصال دو فاز به  يمانند خطا اتصال كوتاه نباشد، يدهد كه از نوع خطا
 نيا اياست؟ آ ييگو قادر به پاسخ يستميس نيچن ايآ رهيو غ گريكدي
كه پاسخ آنها را  گرياز سؤاالت د ياريد؟ و بسردا ميتعم تيقابل ستميس
هاي  انواع مختلف شبكه. افتيهوشمند  نينو يكردهايتوان در رو يم

به منظور تعيين ] 11[ر د. باشند هاي هوشمند مي اين روش ازعصبي يكي 
محل، نوع خطا و فازي كه در آن خطا رخ داده از شبكه عصبي استفاده 

افزار  سازي ترانسفورماتور تحت شرايط خطا در نرم با شبيه. شده است
EMTP، فاز  هرهاي مورد نياز كه عبارتند از جريان هر فاز، ولتاژ  ابتدا داده

شده در سه مرحله  اي ارائهه و ولتاژهاي خط استخراج شدند، سپس روش
ها به منظور استفاده  كردن داده در مرحله اول براي آماده. انجام گرفته است
ابتدا از يك فيلتر استفاده شده تا  (ANN) يمصنوع ياز شبكه عصب

با نرخي  تههاي گسس هاي باال را حذف كنند، سپس با گرفتن داده فركانس
آماده  ANNها براي  داده 1+ تا 1−كردن آنها بين  خاص و نرماليزه

شود تا تشخيص  در مرحله دوم از يك شبكه عصبي استفاده مي. شود مي
دهد كه آيا خطايي رخ داده يا خير و چنانچه خطا رخ داده باشد، بايد 

لذا براي . آن وليهمشخص شود خطا در ثانويه ترانسفورماتور بوده يا در ا
خروجي شبكه عصبي كمتر از : اند هاي زير را تعريف كرده خروجي محدوده

3/0 /( )≤0  7/0تا  3/0براي حالت نرمال، خروجي شبكه عصبي بين  3
براي حالتي كه خطا در ثانويه رخ داده و خروجي شبكه عصبي ) 3/0- 7/0(

)/ 7/0تر از  بزرگ )≥0 نهايتاً . رخ داده است يهبراي حالتي كه خطا در اول 7
وجود دارند كه به منظور تعيين نوع  يدر مرحله سوم، دو سيستم تشخيص

كاربرد  گريد. كنند هاي عصبي مجزا استفاده مي خطا و فاز معيوب از شبكه
هاي حفاظتي كه در آنجا نيز بيشتر از نقش  شبكه عصبي در سيستم

طراحي  ايكه در آن بر ستا] 12[شود،  ه آن استفاده ميبندي كنند طبقه
پيچي ژنراتور از شبكه  يك سيستم شناسايي خطا و محافظت از سيم

يكي ديگر از كاربردهاي شبكه عصبي در . عصبي استفاده شده است
 (PMSM)باشد  يدائم م سيشناسايي خطا در موتورهاي سنكرون مغناط

پيچي  در سيم تاهي خطاي اتصال كوبه منظور شناساي] 13[باشد، در  مي
در بسياري از مواقع . استاتور از شبكه عصبي مصنوعي استفاده شده است

از ساختار يا به عبارتي توپولوژي رايج شبكه عصبي كه ] 14[همانند 
به  زيمقاله ن نيكه در ا 3انتشار با آموزش پس Feed - Forwardتوپولوژي 
به عنوان يكي ديگر از  ماشود ا فاده ميه، استيددگراستفاده  سهيمنظور مقا
كه  4توان از شبكه عصبي تابع پايه شعاعي هاي شبكه عصبي مي توپولوژي

به منظور جداسازي ] 15[در . مشهور است، نام برد RBFبه شبكه عصبي 
. استفاده شده است RBFجريان هجومي از خطاي داخلي از شبكه عصبي 

 نيز استفاده شده عموليشبكه عصبي مشايان ذكر است كه در اين مقاله از 
كه در آن براي استخراج  RBFالبته به منظور مقايسه با روش ( است
يا  5هاي مورد نياز براي آموزش شبكه از روش تحليل مؤلفه اصلي داده

ه ب] 16[در  زين 6FTLي شبكه عصب. )استفاده شده است PCAهمان 
 نيدر ا مااده شده ااستف يعصب يها از انواع مختلف شبكه يكيعنوان 

پس از  يعبارته نوع شبكه شده است، ب نيگسسته از ا يا مقاله استفاده
 لتريكالس شدت خطا با كمك ف نييو تع يدوكردن داده ور يبند خوشه

 كند خطا يوجود دارد كه مشخص م يا FTLكالمن در هر خوشه شبكه 
  هاي لوژيتوپو از گريد يكي نيز 7احتمالي عصبي شبكه .ريخ اي داده رخ

 
3. Back Propagation 
4. Radial Basis Function Neural Network 
5. Principle Component Analysis 
6. Focused Time - Lagged Neural Networks 
7. Probabilistic Neural Network 
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  3                                                                   ...        دائم و  سياستاتور موتور سنكرون مغناط يچيپ ميدر س يكيالكتر يخطا يساز هيشب: نرااكهمو  ييكال يگرج پور يتق

  
  .PNN ياحتمال ياز شبكه عصب يساختار : 1شكل 

  
خطاهاي  شناسايي و بندي طبقه براي ]17[ در كه باشد مي عصبي شبكه

مورد استفاده قرار گرفته  1خارجي، جريان هجومي و شرايط فوق تحريك
در كه  يا گونه نگاشت تيخاص ليبه دل يعصب يها نوع از شبكه نيا. است
اطالعات مربوط به هر گروه را در  يتوانند به خوب يشان وجود دارد، مذات

ها مورد استفاده  داده يبند كرده و به منظور اهداف طبقه رهيخود ذخ
  .رنديگ قرار

 يها نوع از شبكه نيكه ا ييباال تيقابل ليبه دل زيمقاله ن نيا در
ال كوتاه در اتص يخطا ييداده دارند، به منظور شناسا يبند در طبقه يعصب
 نيا كيتفك نيدائم و همچن سياستاتور موتور سنكرون مغناط يچيپ ميس

 يكه ممكن است در موتورها يكيالكتر يخطاها گرينوع خطا از د
PMSM نياما در ابتدا الزم است تا ا. استفاده شده است وندنديبپ قوعبه و 

وند ش يساز ادهيپ يقيبه صورت دق يساز هيشب طيخطا در مح يها تيوضع
  لذا  د،يدست آه ب يواقع يايتر و مشابه با دن قيدق يها تا الگوها و داده

افزار  نرم نكيموليس طيمذكور در مح ياز خطا يدر مرحله نخست مدل
Matlab يها از المان ستفادهبا ا SIMPOWER يها كه نسبت به المان 

ه ك ييها سپس با توجه به داده. ديگرد يتر هستند طراح قيدق نكيموليس
به  ياحتمال يشبكه عصب د،شمختلف استخراج  يها تياز آن در وضع

 يساز هيشد و در ساختار شب يطراح رندهيگ ميتصم ستميس كيعنوان 
  .قرار گرفت يينها

سپس  م،يپرداز يم ياحتمال يشبكه عصب يبه مطالعه مبان 2در بخش 
 يو مدل خطا انيدائم ب سيموتور سنكرون مغناط يمبان 3در بخش 

 ستميس يطراح يبرا يشنهاديروش پ 4در بخش . دشو يارائه م يهادشنيپ
 گونگونا شاتيدست آمده از آزماه ب جيو نتا شده مطرح يهوشمند حفاظت

 يكل يريگ جهينت زين 6در بخش . گردد يارائه م 5آنها در بخش  ليو تحل
  .دشو يم انيگرفته ب از پژوهش صورت

  يمصنوع عصبي شبكه - 2
هاست كه از مغز  سامانه پردازشي دادهشبكه عصبي مصنوعي يك 
هاي كوچك و  ها را به عهده پردازنده انسان ايده گرفته و پردازش داده

اي به هم پيوسته و موازي با  صورت شبكهه بسيار زيادي سپرده تا ب
از  يتا كنون انواع گوناگون. كنند و يك مسئله را حل نمايند يكديگر رفتار 

برخوردار  يخاص تيكدام از قابل د كه هران مطرح شده يعصب ياه شبكه
استفاده  يبند مقاصد طبقه يآنها كه عمدتاً برا نيتر از مهم و هستند

انتشار خطا  با آموزش پس خور شيتوان به شبكه عصبي پ يشود م يم
2(FFBPNN)انتشار  با آموزش پس خور شيپ -هاي عصبي آبشاري ، شبكه

 
1. Over - Excitation 
2. Feed - Forward Back Propagation Neural Network 

و شبكه ) مشهور است RBFبه  كه( 4شعاعي ه، شبكه عصبي تابع پاي3خطا
  .اشاره كرد (PNN)5شبكه عصبي احتمالي 

  شبكه عصبي احتمالي 1- 2
عصبي مصنوعي است  هاي  عصبي احتمالي يكي از انواع شبكه شبكه

 PNN يشبكه عصب. كند قاعده بيز عمل مي نيكه بر اساس مفهوم و قوان
كه يا شب 7، شبكه اعتقادي6هاي ديگري چون شبكه بيز همچنين با نام

 در ادامه آمده، طور كه همان. شوند يشناخته م 8تصويركننده اطالعات
PNN كند و داراي دو اليه مخفي و يك  استفاده مي شخوريپ وپولوژياز ت

  و اليه خروجي  "9اليه الگو"هاي مخفي به  اليه. باشد اليه خروجي مي
هاي عصبي  در اين نوع از شبكه. معروف هستند "10كننده اليه جمع"به 

مصنوعي، هر نرون با هر ورودي متناظر است كه اطالعات و دانشي 
اين اطالعات در توزيع . دارد را در خود نگه مي روديخاص از آن داده و

  كند آن را بيان مي) 1(گردد كه  گوسي لحاظ مي
( )

( , , , )

n

L
L

I I

nf I I I e δ
=

− −∑

=

2

1
22

1 2 …  )1(  

δ و هاي داده ورودي هستند ويژگي nI و... ، I1، I2كه  پارامتر "را  2
 13نامند كه تقريباً به همان مفهوم واريانس مي "12يا گسترش 11كننده صاف
نشان داده شده، در اليه مخفي دوم،  1طور كه در شكل  همان. باشد مي

  شوند با يكديگر جمع مي) 2(ام به كمك iتوزيع كالس 

i

k

c j
j

F f
=

=∑
1

 )2(  

ام iC ام از كالسj توزيع گوسي متناظر با داده ورودي jf در اينجا
بيز به منظور مقايسه  از قواعد تصميم PNNدر اليه خروجي . است

شود و به اين ترتيب كالس درست به  خروجي دو اليه قبلي استفاده مي
 )1توان به  يم PNNد ياز جمله فوا. شود داده ورودي اختصاص داده مي

 )2 و شوند هاي عصبي موازي انجام مي در اين نوع از شبكه دهايناتمام فر
ابراين نسبت به ديگر بنو  براي آموزش هزينه محاسباتي بااليي ندارد

  .بيند، اشاره نمود تر آموزش مي ها سريع شبكه

  ميدا مغناطيس سنكرون موتور - 3
طور كه قبالً ذكر شد، در اين تحقيق هدف ارائه يك سيستم  همان

باشد، لذا طراحي  پيچي استاتور مي هوشمند براي تشخيص خطاي سيم
توجهي به مد در حالت خطا كمك شايان ايك مدل نسبتاً دقيق و كار

. كند شده مي شدن سيستم تشخيص خطاي طراحي شدن و عملي كاربردي
موتور  كياز  يبرش 2شكل ( PMSMهاي مختلفي از موتور  تاكنون مدل

در كاربردهاي مختلف و تحت شرايط ) دائم است سيسنكرون مغناط
   dq  مدل   ها، مدل  نوع  اين  ترين رايج  اما  اند شده  ارائه  مختلف  عملكردي

 
3. Cascade - Forward Back Propagation Neural Network 
4. Radial Basis Function Neural Network 
5. Probabilistic Neural Network 
6. Bayesian Network 
7. Belief Network 
8. Knowledge Map 
9. Pattern Layer 
10. Summation Layer 
11. Smoothing Parameter 
12. Spread 
13. Variance 
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  1394 بهار، 1، شماره 13سال  مهندسي برق، -الف نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران،                                                                                                   4

  
  .ميدا سيموتور سنكرون مغناط كياز  يبرش : 2شكل 

  
طراحي  در آن مناسب دقت و سادگي دليل هب كه باشد مي دومحوري

 dqعبارتي مدل ه ب. گيرد مورد استفاده قرار مي PMSMهاي  كننده كنترل
امكانات  dcمتقارن ساكن به متغيرهاي  ACوسيله انتقال متغيرهاي ه ب

مرجع دوار ) قاب(ي سيستم كنترلي در يك چهارچوب خاصي را براي طراح
  ].1[كند  فراهم مي

  در شرايط سالم در  PMSMمدار معادل موتور  1- 3
  abc قاب

سازي كنيم، الزم  كه مدل موتور تحت شرايط خطا را مدل قبل از اين
موتور . سازي شود است در ابتدا مدل موتور تحت شرايط سالم شبيه

ماشيني بدون جاروبك و با توزيع سينوسي در  ،1سنكرون مغناطيس دائم
وسيله روتور مغناطيس ه ب PMSMشار تحريك . استپيچ استاتور  سيم

  :شود و مالحظات ديگري وجود دارند كه عبارتند از دائم توليد مي
  .شود نهايت فرض مي بي) پرمابلتيد(نفوذپذيري مغناطيسي آهن   -
  .اطيسي استعملكرد ماشين خارج از ناحيه اشباع مغن  -
شده  نيروي محركه مغناطيسي و فوران به صورت سينوسي توزيع  -

  .شود فرض مي
  .شود نظر مي هاي باال صرف هارمونيك  -

دو قطب تحت شرايط سالم را  PMSMمدلي از يك موتور  3شكل 
توان  با توجه به شكل و استفاده از قوانين كريشهف مي. دهد نشان مي
فاز در  سه PMSMغناطيسي، مدل الكتريكي نظر گرفتن اشباع م بدون در
 نيا ويدرا ستميدر س نيهمچن. آيد دست ميه ب) 4(به صورت  abcقاب فاز 

  ]18[استفاده شده است  dqموتور از مدل 
S S S S S S

abc abc abc abc abc abcV R i L i e= + +  )3(  

d[ ].
d

a a a a

b b S b b

c c c c

V i i e
V R i L i e

t
V i i e

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥= + +⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 )4(  

 و SR، هاي ترمينال در هر فاز ترتيب ولتاژها و جريانه ب Si و SV كه
SL سيماترو  ترتيب مقاومت استاتور و اندوكتانس استاتوره ب SL  نيز

  توان ديد مي) 5(كه در  ستهاي متقابل ا ماتريس اندوكتانس

[ ]
p

S p

p

L M M
L M L M

M M L

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 )5(  

ها  پيچي اندوكتانس متقابل بين سيم M هاي خودي و اندوكتانس pLكه 
] چنانچه. است ( ) ( ) ( )]t

fa fb fcψ θ ψ θ ψ θ  بردار شار روتور در حوزه
abc ،باشد [ ]t

a b ce e e ه ها است كه ب پيچي سيم ولتاژهاي القايي
  شود تعريف مي) 6(صورت 

 
1. Permanent Magnet Synchronous Motor 

( ) ( ) ( )
d ( ) . ( ) . . ( )
d

( ) ( ) ( )

a fa fa fa

b fb fb fb

c fc fc fc

e
e p

t
e

ψ θ ψ θ ψ θ
ψ θ θ ψ θ ψ θ
ψ θ ψ θ ψ θ

•
′ ′⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤

⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ′ ′= = = Ω⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ′ ′⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 )6(  

و در ) dمحور (موقعيت محور مستقيم (الكتريكي موقعيت روتور  زاويه
. است) a محور در جهت شار فاز(نسبت به استاتور ) جهت شار رتور است

  باشد ميتعداد جفت قطب  p سرعت زواياي رتور و Ω نينهمچ
( )

. . ( )
( )

a fa

b fb

c fc

e
e p
e

ψ θ
ψ θ
ψ θ

′⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥ ′= Ω ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ′⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 )7(  

ه ب) 8(اي از  رتور استوانه PMSMگشتاور در الكترومغناطيس در  همچنين
  آيد دست مي

( )
. . ( ) .

( )

tt
a a fa a

m b b fb b

c c fc c

e i i
e i p i
e i i

ψ θ
ψ θ
ψ θ

′⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥′Γ = = ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥Ω ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥′⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

1  )8(  

  را در مورد شارها خواهيم داشت) 10(و ) 9( ،ن شارهابود فرض سينوسي با

cos( )
( ) . cos( )
( )

cos( )

fa

fb f

fc

θψ θ
πψ θ ψ θ

ψ θ πθ

⎡ ⎤
⎢ ⎥

⎡ ⎤ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= −⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦

⎢ ⎥+
⎢ ⎥⎣ ⎦

2 2
3 3

2
3

 )9(  

sin( )
( ) . sin( )
( )

sin( )

fa

fb f

fc

θψ θ
πψ θ ψ θ

ψ θ πθ

⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎡ ⎤ ⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎢ ⎥= − −⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦

⎢ ⎥− +
⎢ ⎥⎣ ⎦

2 2
3 3

2
3

 )10(  

fψ  آيد دست ميه ب) 11(متوسط بردار شار است كه از  
( ) ( ) ( )f fa fb fcψ ψ θ ψ θ ψ θ= + +2 2 2  )11(  

  شود مي بازنويسي )12( قبط ها پيچ سيم در القايي ولتاژهاي معادله نتيجه در

sin

. . . sin( )

sin( )

sin
. . . . . . . ( ).

cos

a

b f

c

f f

e
e p
e

p T p T P

θ
πψ θ

πθ

θ
ψ ψ θ

θ

⎡ ⎤
⎢ ⎥−

⎡ ⎤ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= Ω − − =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦

⎢ ⎥− +
⎢ ⎥⎣ ⎦

−⎡ ⎤ ⎡ ⎤
Ω = Ω⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦
32 32

2 2
3 3

2
3

0
1

 )12(  

) تبديل كنكورد و T32 اينجا در )P θ  تبديل پارك است كه به ترتيب
  اند بيان شده) 14(و ) 13(روابط آنها در 

T

− −⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=

−⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

32

1 1
12 2 2
03 3 3

2 2

 )13(  

cos sin
( )

sin cos
P

θ θ
θ

θ θ
−⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 )14(  
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  5                                                                   ...        دائم و  سياستاتور موتور سنكرون مغناط يچيپ ميدر س يكيالكتر يخطا يساز هيشب: نرااكهمو  ييكال يگرج پور يتق

  
  .سالم طيتحت شرا PMSMم يدا سيموتور سنكرون مغناط يمدل مدار : 3شكل 

  
آن  گرفته سعي بر سازي صورت كه در اين تحقيق و شبيه توجه به اين با

لذا از  ،صورت مستقيم استفاده گردده هاي مداري ب از المان كه است
طور كه  همان. ه شدبه اين منظور استفاد Simpower system كتابخانه

 لفاز كه كامالً مد شود از يك اندوكتانس متقابل سه ديده مي 4در شكل 
  .كند، استفاده شده است را به خوبي لحاظ مي 3شكل 

اتصال  يمدار معادل موتور تحت شرايط خطا 2- 3
  پيچي سيم كوتاه

تواند به  مد مياكه تاكنون اشاره شد، ارائه مدلي دقيق و كار طور همان
. تر سيستم تشخيص خطا منجر شود سايي بهتر خطا و طراحي دقيقشنا

به  PMSMترين خطاهايي كه ممكن است در موتورهاي  يكي از رايج
پيچي استاتور رخ  وقوع بپيوندد، انواع خطاهاي الكتريكي هستند كه در سيم

پيچي با نواقص عايقي مرتبط هستند اما  معموالً خطاهاي سيم. دهند مي
پيچي  عتقدند كه منشأ اغلب خطاهاي الكتريكي كه در سيمكارشناسان م

 ها پيچي دهد از خطاي اتصال كوتاه حلقه به حلقه در سيم استاتور رخ مي
گردد  ست كه در نهايت رشد كرده و منجر به بروز چنين خطاهايي ميا
اهميت شناسايي خطاي اتصال كوتاه حلقه به حلقه در  اينبنابر]. 19[

شايان ذكر است كه عايق . شود پيش نمايان مييش از بپيچي  سيم
ي از آنها در تواند به علل مختلفي دچار نقص گردد كه برخ پيچي مي سيم

  :اند ذيل اشاره شده
  پيچي يا هسته استاتور دماي بيش از حد سيم) 1
  و اتصاالت 2هاي شيار ، گوه1هاي هسته شدن ورق شل) 2
  پيچي هاي انتهاي سيم ين رفتن بستاز ب) 3
  هاي ناشي از روغن، رطوبت و كثيفي آلودگي) 4
  اتصال كوتاه يا شروع فشار) 5
  بار الكتريكي تخليه) 6
  كننده نشت درون سيستم خنك) 7
پيچي  در سيماين مقاله سعي شده برخي از خطاهاي الكتريكي  در

تحت خطاهاي اتصال كوتاه  PMSMدر ادامه موتور  .استاتور را مدل كنيم
) پيچي دو سيم(اتور، خطاي اتصال كوتاه بين دوفاز پيچي است در سيم

پيچي يكي از فازها در  سيم) مدار باز شدن(شدن  استاتور و خطاي شل
ترين خطاهايي  اين نوع خطا يكي از محتمل. استاتور را مدل خواهيم كرد

  سنكرون   موتور  مخصوصاً  الكتريكي،  ماشين  يك  در  است  ممكن  كه  است
 

1. Lamination Slack 
2. Slot Wedge 

 
توان به  كه مي Simpower systemمان اندوكتانس متقابل در كتابخانه ال : 4 شكل

  .سالم مدل كرد طيرا تحت شرا PMSMكمك آن موتور 
  

  
  .يچيپ مياتصال كوتاه در س يخطا يساز ادهيساده از پ يمدل : 5شكل 

  
 توان اين نوع خطا را همان ترين حالت مي ساده در. مغناطيس دائم رخ دهد

. نشان داده شده با يك مقاومت اتصال كوتاه نشان داد 5طور كه در شكل 
در حالي كه وقتي در يك موتور سنكرون مغناطيس دائم چنين خطايي رخ 

  .تر از يك مدل ساده است دهد بحث پيچيده مي
هاي استاتور يكسان بوده و  پيچي حالت سالم القاي متقابل بين سيم در

پيچي يكسان بوده و  ر سيمشده در مسي مقدار اندوكتانس و مقاومت مدل
باشد اما وقتي در يكي از  ها مي پيچي برابر با همين مقادير در ديگر سيم

 هد،د رخ مي) حلقه به حلقه(هاي استاتور خطاي اتصال كوتاه  پيچي سيم
كند و بنابراين شار عبوري و جريان  مقاومت و اندوكتانس آن تغيير مي

منجر به تغيير القاي متقابل بين  پيچ نيز تغيير كرده و عبوري از آن سيم
از سويي از آنجايي كه . شود ها مي پيچي پيچي معيوب و ساير سيم سيم

نيست  املخطاي حلقه به حلقه در مراحل ابتدايي به منزله اتصال كوتاه ك
و در عمل وجود كربن و مواد ديگر خود ايجاد مقاومت نيز در بخش 

يچي معيوب به دو قسمت سالم و پ لذا در اين تحقيق سيم ،كند معيوب مي
اي با فازهاي ديگر  سوخته تقسيم گرديده كه هر كدام به صورت جداگانه

القاي  كديگريتوانند با  همچنين اين دو قسمت نيز مي .القاي متقابل دارند
پيچي  سازي خطاي سيم متقابل داشته باشند كه اين نكته نيز در شبيه

تحت شرايط خطاي  PMSMور مدل مداري موت 6شكل . لحاظ شده است
دهد كه تمام  را نشان مي a پيچي استاتور فاز اتصال كوتاه در سيم

  .مالحظات فوق در آن لحاظ شده است
از ) ييها حلقه(تعداد دورهايي  fN واقع چنانچه فرض كنيم كه در
توان درصد خطاي  گاه مي اند، آن دهپيچي باشد كه اتصال كوتاه ش سيم
) پيچي سيم )fX بيان كرد) 16(صورت ه را ب  

h fN N N= −  )15(  

f
f

N
X

N
=  )16(  

و در تمام فازها  بودهپيچي در حالت سالم  هاي سيم تعداد كل حلقه N كه
پيچي معيوب  هاي سالم از سيم نيز تعداد حلقه hN و است يكسان

پيچي با  دانيم كه مقاومت و اندوكتانس يك سيم از سويي مي. باشد مي
  ستا تعداد دور آن مرتبط

m m

lR N R
A

N NL L
R R

ρ⎧ ∝ ⇒ =⎪⎪
⎨
⎪ ∝ ⇒ =
⎪⎩

2 2  )17(  
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پيچي  سيمتحت شرايط خطاي اتصال كوتاه در  PMSMمدل مداري موتور  : 6شكل 

  .aاستاتور فاز 
  
 l پيچي، مقاومت مخصوص سيم ρ پيچي، سطح مقطع سيم A كه

به رابطه  با توجه. مقاومت مسير مغناطيسي است mR پيچي و طول سيم
فوق، مقادير مقاومت، اندوكتانس و اندوكتانس متقابل براي فاز معيوب 

 الزم به ذكر است كه در روابط ذيل. محاسبه شود) 25(تا ) 18(تواند از  مي
ha پيچي معيوب و قسمت سالم از سيم بيانگر fa  بيانگر قسمت سوخته
پيچي و  مقاومت سيم بيترته ب aL و ar .باشد پيچي معيوب مي سيم از

  باشند مي a پيچي فاز اندوكتانس سيم
.

f

f
a a f a

N
r r X r

N
= =  )18(  

( ).
h

f
a a f a

N N
r r X r

N
−

= = −1  )19(  

.f

f

f

a fm
f a f a

a

m

N
L NR

X L X L
L N N

R

= = = ⇒ =

2

2
2 2

2 2  )20(  

( )
( )

( ) ( ) .

h

h

f

a fm

a

m

f a f a

N N
L N NR
L N N

R

X L X L

−
−

= = =

− ⇒ = −

2

2

2 2

2 21 1

 )21(  

) 23(گاه  محاسبه شود، آن) 22(پيچي از  القاي متقابل بين دو سيم چنانچه
  را نيز خواهيم داشت) 24(و 

a b

m m

N N NM
R R

= =
2

 )22(  

, .f

f

a b f f
a b f

m m m

N N X NN X N
M X M

R R R
= = = =

2

 )23(  

,

( )

( )
( ).

h

h

a b f
a b

m m

f
f

m

N N X NN
M

R R

X N
X M

R

−
= = =

−
= −

2

1

1 1
 )24(  

روابط فوق  در
far  و

har پيچي معيوب براي  هاي سيم به ترتيب مقاومت
، a پيچي فاز قسمت سوخته و سالم سيم

faL  و
haL  به ترتيب

فاز   پيچي ه و سالم سيمپيچ معيوب مربوط به قسمت سوخت اندوكتانس سيم
a، M پيچي سالم القاي متقابل بين دو سيم، ,fa bM  القاي متقابل بين

ha,و  b پيچي فاز و كل سيم a پيچي فاز سيم ختهقسمت سو bM  القاي
. است bپيچي فاز  و كل سيم a پيچي فاز متقابل بين قسمت سالم سيم

پيچي فاز  هاي سالم و سوخته در سيم شار درون قسمت رييبا توجه به تغ
a سازي را  نظر گرفت كه دقت شبيه آنها در نيمتقابلي ب توان القاي مي

  قابل محاسبه است) 25( زدهد و ا افزايش مي

,

[ . ].[( ) ]

( ) ( ).

f h

f h

a a f f
a a

m m

f f f f a
m

N N X N X N
M

R R

NX X X X L
R

−
= = =

− = −
2

1

1 1
 )25(  

mNذكر است در اينجا  شايان R2  همان اندوكتانس فازa باشد،  مي  
در سه حلقه مدار  KVLبا نوشتن . پيچي نه القاي متقابل بين دو سيم

  آيد دست ميه ب) 28(تا ) 26(ها مطابق  پيچ ، ولتاژهاي سيم6شكل 

,

, , ,

, ,

d d
d d

ddd
d d d

dd d
( )

d d d

f

f f f f

fh

f f h h f

h

h h h h h

a b
a f a a a a a b

aac
a c a a a a

ab c
f a a a a b a c a

i i
V X e r i L M

t t
iii

M M M
t t t

ii i
X e r i M M L

t t t

= + + + +

+ + + +

− + + + +1

…  )26(  

,

, ,

dd
d d

d d
d d

f

f

h

h

ab
b b b b b b a

a c
b a b c

ii
V e r i L M

t t
i i

M M
t t

= + + + +

+
 )27(  

,

, ,

dd
d d

d d
d d

f

f

h

h

ac
c c c c c c a

a b
c a c b

ii
V e r i L M

t t
i i

M M
t t

= + + + +

+
 )28(  

,روابط فوق  در ,h f f ha a a aM M= ،, ,f fb a a bM M= ،, ,h hb a a bM M= ،
, ,h hc a a cM M= ،, ,f fc a a cM M=  و, ,c b b cM M= با توجه به . است

سازي با  نشان داده شده در شبيه 7طور كه در شكل  اين روابط همان
 PMSMمدل موتور ) 28(تا ) 26(و همچنين ) 25(تا ) 18(استفاده از 

 افزار نرم Simpower systemپيچي در محيط  تحت شرايط خطاي سيم
Matlab است  هسازي شد پياده.  

 خطا شناسايي منظور به هوشمند سيستمي يطراح - 4
  PMSM موتور در

در اين تحقيق يكي از انواع خطاهاي الكتريكي رايج در موتورهاي 
 PMSMموتور پيچي استاتور  الكتريكي يعني خطاي اتصال كوتاه در سيم

اساس ابتدا موتوري كه تحت شرايط خطا  نيبر ا. مورد ارزيابي قرار گرفت
طراحي شده و قابليت تغيير وضعيت از حالت سالم به حالت خطا را دارد 

 Matlabافزار  سازي نرم كار در محيط شبيه نيا كه كند شروع به كار مي
موتور  ويدرا يبرا يساز هيشب نيذكر است در ا انيشا .است رفتهيانجام پذ

هاي  ، از اين جريانdqبه حوزه  abcفاز از حوزه  پس از تبديل جريان سه
دست ه دست آمده براي مقايسه در ورودي استفاده شده و نهايتاً با به ب
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  7                                                                   ...        دائم و  سياستاتور موتور سنكرون مغناط يچيپ ميدر س يكيالكتر يخطا يساز هيشب: نرااكهمو  ييكال يگرج پور يتق

  
  .Simpower systemموجود در كتابخانه  يها به كمك المان aاستاتور در فاز  يچيپ مياتصال كوتاه در س يخطا طيتحت شرا PMSMموتور  يشده برا يطراح يمدل مدار : 7شكل 

  

  
  .ياحتمال يبر شبكه عصب يهوشمند مبتن يابيخطا ستميعملكرد س يروند كل : 8شكل 

  
دازي و ان موتور راه PWMو اعمال آن به مبدل  qV و dV ولتاژ وردنآ

  .شود كنترل مي
مورد  يخطاها و كند يسالم شروع به كار م تيموتور در وضع ابتدا
هنگام  نيدر ا. شود يم جاديمختلف در موتور ا يها در شدت زين يبررس
هوشمند از حالت  يخطا صيتشخ ستميس يطراح يبرا ازيمورد ن يها داده

كه در ادامه  يحوخطا به ن يابيمورد ارز يها موتور و حالت) سالم(نرمال 
شده  استخراج يها داده% 50سپس . شوند يشد استخراج م واهدمطرح خ

% 50و  رنديگ يمورد استفاده قرار م ياحتمال يآموزش شبكه عصب يبرا
 كيعنوان ه كه ب شده قبل از آن يطراح ستميس يابيارز يبرا گريد
. رديگ يمورد استفاده قرار م رديخطا در كنار موتور قرار گ صيتشخ ستميس

  از  ش،يشده در فاز آموزش و آزما يطراح ستميپس از صحت عملكرد س
 ستميس يهوشمند كه دار يخطا صيتشخ ستميس كيعنوان ه آن ب
آموزش  ياحتمال يبر شبكه عصب يو مبتن ليو تحل هيتجز ،يريگ نمونه

روند كلي . رديگ يمورد استفاده قرار م PMSMاست در كنار موتور  دهيد
در  ونمايش داده شده  گرامبه صورت بلوك ديا 8در شكل  ستميكار س

  .ميده يقرار م يرا مورد بررس يادامه روند طراح

  استخراج اطالعات يمناسب برا يگناليانتخاب س 1- 4
 نياز بهتر يكيتوانند  ها نشان داد مقادير مؤثر جريان مي يبررس

هنگامي . نددادن عملكرد موتور در حاالت مختلف باش نشان يها برا نهيگز
پيچي رخ  هاي سيم خطاي اتصال كوتاه در حلقه PMSMكه در موتور 

خورند و مقادير دامنه پيك تا  فاز به هم مي هاي سه دهد، تقارن جريان مي
مزيتي كه اين مؤلفه دارد آن است كه . شود پيك آنها نيز دچار تغييراتي مي

، شكل موج 9شكل  براي مثال چنانچه. در حالت پايدار، مقداري ثابت دارد
پيچي  در سيم% 87فاز تحت شرايط خطاي اتصال كوتاه  هاي سه جريان

مؤثر  اديربه ترتيب نمايشي از مق 11و  10هاي  باشد، شكل b استاتور فاز
  .باشد ها مي مؤثر جريان تيونيها و مقادير پر جريان

از گذشت زمان گذرا در توان ديد، پس  مي 11كه در شكل  طور همان
برابر واحد  تيونياندازي موتور، مقدار مؤثر هر سه جريان در حالت پر راه

ثانيه خطا اعمال شد، مقادير آنها  2/0كه در  خواهد بود و به محض آن
به  مجدداًثانيه  ميلي 20تغيير كرده و حدوداً پس از يك سيكل كاري يعني 

  .مقادير ثابتي رسيده است
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تحت شرايط خطاي  PMSMاستاتور در موتور  cو  a ،bفاز  هاي سه ريانج : 9شكل 

  .ثانيه 2/0در زمان  bپيچي استاتور در فاز  هاي سيم درصد در حلقه 87اتصال كوتاه 
  

  
تحت  PMSMاستاتور در موتور  cو  a ،bفاز  هاي سه مؤثر جريان ريقادم : 10شكل 

در زمان  bپيچي استاتور در فاز  هاي سيم درصد در حلقه 87شرايط خطاي اتصال كوتاه 
  .ثانيه 2/0
  

  
استاتور در موتور  cو  a ،bفاز  هاي سه جريان يتيونيمؤثر پر ريمقاد : 11شكل 

PMSM  پيچي استاتور در  هاي سيم درصد در حلقه 87تحت شرايط خطاي اتصال كوتاه
  .ثانيه 2/0در زمان  bفاز 
  

  .MATLAB افزار نرم در PMSM موتور يساز هيشب و يطراح يپارامترها :2 جدول
  

  مقدار  پارامتر
  ولت 560  منبع ولتاژ

)پيچي سالم  اندوكتانس هر سيم )L  182/1 هانري  ميلي(mH)  
)پيچي سالم  اندوكتانس متقابل بين دو سيم )M  136/0 هانري  ميلي(mH)  

)پيچي سالم  مقاومت هر سيم )r  016/0  اهم( )Ω  
kg.m) 01/0  )گشتاور لختي(ممان اينرسي  )2  

f) 1/0  ضريب بار )ω×  
  (rpm)ر دقيقه دور د 2500  سرعت نامي موتور
  2  تعداد قطب موتور
  (Hz)هرتز  60  فركانس نامي موتور

  

  .خطا هوشمند ييشناسا ستميس عملكرد مختلف حاالت شماره :1 جدول
  

  حالت  شماره وضعيت  حالت  شماره وضعيت
 cو  bاتصال كوتاه بين فازهاي  6 نرمال  1
 aو  cاتصال كوتاه بين فازهاي  a 7اتصال كوتاه در فاز  2
 aمدار باز شدن فاز  b 8اتصال كوتاه در فاز  3
 bمدار باز شدن فاز  c 9اتصال كوتاه در فاز  4
 cمدار باز شدن فاز  b 10وaاتصال كوتاه بين فازهاي  5

  
سازي شده و  تفكيك انواع خطاهاي الكتريكي شبيه 2- 4

  PMSMن فاز معيوب در موتور تعيي
توان از موتور  ها يا به عبارتي الگوهايي كه مي از بررسي مؤلفه پس

PMSM  تحت شرايط سالم و خطا استخراج كرد، نوبت به طراحي
سيستمي هوشمند به منظور تفكيك انواع خطاها و تعيين فاز معيوب 

به منظور دست آمده ه اي كه از اين مؤلفه ب از مقادير گسسته. رسد مي
 10گيري در هر  نمونه. شرايط خطا استفاده شده است يتحليل و ارزياب

) داده گسسته 4(نمونه  4گيري  صورت پذيرفته كه در هر نمونه هيثان يليم
كه پس از استخراج  صورت نيبه ا. شود از سيگنال مورد نظر ثبت مي

 يها خطا در شدت تيسه وضع يبرا(نرمال و خطا  طيها در شرا داده
مورد  ياحتمال يآموزش شبكه عصب يها برا دادهدرصد از  50) مختلف

آموزش  يا به گونه ياحتمال يشبكه عصب يعبارته ب. استفاده قرار گرفت
  نشان داده شده را  1كه در جدول  يتيوضع 10داده شده كه بتواند 

حالت نرمال است،  انگريب 1شماره  تيوضع. كند كيتفك گريكدياز 

تا  5 يها تياتصال كوتاه، وضع يحالت خطا بهمربوط  4تا  2 يها تيوضع
 10تا  8 يها تيو وضع گريكدياتصال دو فاز به  يمربوط به خطا 7

 يپس از بررس. شود يمختلف م يمدار باز شدن در فازها يمربوط به خطا
و  يشيو آزما يآموزش يها داده يبر رو دهيد آموزش يعملكرد شبكه عصب

 يحفاظت ستميس يهسته اصل نوانعه كه از آن بصحت عملكرد شب دييتأ
  .رديگ يدر كنار موتور مورد استفاده قرار م

  جينتا يرو بحث و يساز هيشب جينتا - 5
 نيشده در ا و ارائه يشنهاديروش پ تيو قابل ييمنظور اثبات توانا به
قرار گرفتند  شيمورد آزما يمختلف طيمذكور تحت شرا هاي روش ق،يتحق

سالم و خطا  طيتحت شرا PMSMم است تا مدل موتور اما در ابتدا الز
  موتور مورد مطالعه  يطراح يرا برا ييشود، لذا پارامترها يساز هيشب

موتور  يپس از طراح. اند ارائه شده 2كه در جدول  ميقرار داد ظرمد ن
PMSM يساز هياز صحت شب نانيپارامترها و اطم نينظر گرفتن ا با در 
  ه ب  و  ها موج  شكل  ،Matlab  افزار نرم  يساز هيشب  طيمح  در  گرفته صورت
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  .يشيآزما و يآموزش هاي داده يرو يشنهاديپ هاي روش يبازشناس نرخ :3 جدول
  

  روش پيشنهادي
 (%)نرخ بازشناسي

هايداده
  آموزشي

هايداده
  آزمايشي

 05/0 64/96 35/95(Spread)شبكه عصبي احتمالي با ضريب پخش 
  77/99  100  01/0حتمالي با ضريب پخش شبكه عصبي ا

RBF ]15[  03/96 96/94 
FFBPNN ]14[  44/82  61/81  

CFBPNN  68/81 09/80 
  

كه روش  يياز آنجا. دياز موتور استخراج گرد ازياطالعات مورد ن عبارتي
 يآموزش هاي به داده ازين باشند، يهوشمند م يشده همگ ارائه) هاي روش(

 قياشاره شده از طر يكه در بخش قبل ق روشيها طب داده نياست كه ا
هوشمند  هاي حال پس از آموزش روش. اند دست آمدهه ب يريگ نمونه

اتصال  يهوشمند خطا ييشناسا ستميشده، از آنها در س و ارائه يشنهاديپ
  .استاتور استفاده شدند يچيپ ميس يها كوتاه حلقه

   يشنهاديپ هاي روش يدست آمده براه ب جينتا 1- 5
اتصال كوتاه در  يخطا ييه منظور شناساب
  استاتور يچيپ ميس
 سهيكه به منظور مقا هايي شده و روش شنهادهوشمند پي  روش ابتدا

 نيكه بهتر اند به نحوي مورد استفاده قرار گرفتند، آموزش داده شده
استفاده  سهيمقا يكه برا ييها روش. ارائه كنند شاتيعملكرد را در آزما

 يبند طبقه ييهستند كه توانا يعصب يها شبكه نيتمندتراند از قدر شده
ه ب MSEتابع  يبر شبكه عصب يمبتن هاي تمام روش يبرا. دارند ييباال

در  نيهمچن. عملكرد آموزش مورد استفاده قرار گرفتند اريعنوان مع
 هياز سه ال CFBPNNو  FFBPNN يعصب هاي و آموزش شبكه يطراح
 شاتيطبق آزما. استفاده شده است 18-12-6 هاي با تعداد نرون يمخف
 هاي به همراه تعداد نرون هيتعداد ال نيرفت ايكه صورت پذ يمتعدد

اساس  بر نهمچني .اند كار ارائه داده نيرا در ا جينتا نيذكرشده بهتر
 هاي هيدر ال "tansig" تيشده با استفاده از تابع فعال انجام هاي يبررس

نرخ  نيبهتر يخروج هيدر ال "Purelin" تيو تابع فعال) يمخف( يانيم
  .دآي يدست مه ب يآموزش ياه داده يرو يبازشناس
به منظور  يشنهاديپ هاي مرحله آموزش روش 2- 5

  خطا كيتفك
 ريگسسته مقاد هاي مذكور، از داده هاي منظور آموزش روش به

الزم به ذكر . فاز استاتور استفاده شده است سه هاي انيمؤثر جر يتيونيپر
اتصال كوتاه در  يتحت خطا PMSMموتور  يساز هيشب يكه برااست 

 ازيمورد ن يها اهم لحاظ شد و داده 05/0مقاومت اتصال كوتاه  يچيپ ميس
 نيهمچن .ديمختلف استخراج گرد يمختلف در فازها ياهادر شدت خط

اتصال دو  يتحت خطا PMSMموتور  يساز هياستخراج داده از شب يبرا
  اهم تا  01/0دو فاز از رنج  نيقاومت اتصال كوتاه بم ريياز تغ يچيپ ميس
 يمذكور رو هاي روش ينرخ بازشناس 3جدول . اهم استفاده شده است 7

  .دهد يرا نشان م يآموزش هاي داده
به منظور  يشنهاديپ هاي روش شيمرحله آزما 3- 5

  خطا كيتفك
  و   خطا  انواع  كيتفك  منظور  به  شدهشنهاديپ  هاي روش  آموزش  از  پس

 .خطا نوع تعيين در )شيآزما مورد( مطالعه مورد يها تيوضع :4 جدول
  

  حالت  مورد مطالعه
  %9با شدت  aپيچي فاز  خطاي اتصال كوتاه در سيم  وضعيت اول
  %93با شدت  cپيچي فاز  خطاي اتصال كوتاه در سيم  وضعيت دوم

  
از آنها به  سه،يشده به منظور مقا استفاده هاي آموزش روش نيمچنه

خطا استفاده شده  نييهوشمند تع ستميكننده خطا در س يبند عنوان طبقه
 ستمسي. شوند يارائه م تيدو وضع يدست آمده براه ب جيدر ادامه نتا. است
قرار گرفت كه عملكرد  يمورد بررس يمختلف يها تيشده در وضع يطراح
عنوان ه متضاد ب تيدو وضع نجايدر ا .از خود نشان داده است يبمناس

، نشان داده شده 4طور كه در جدول  همان و شود ينمونه نشان داده م
رود كه  يشمار مه ب فيضع ييكه نسبتاً خطا a در فاز% 9 يحالت خطا

حالت  نيعموالً در ابتواند آن را نشان دهد و م ييشناسا ستميكمتر س ديشا
 اريبس يكه خطا bدر فاز % 93 يخطا نيد، همچنده ينشان نم ييخطا
 نيكند، در ا ياست و عملكرد موتور را به طور كل مختل م يديشد
و  يچيپ مياتصال كوتاه س يخطا كيتفك يامكان بروز اشتباه برا تيوضع

  .داردخطاها وجود  گريانواع د
فاز  يچيپ مياتصال كوتاه در س يخطا(اول  تيوضع 4- 5
a  9با شدت(%  
 هاي تيدر تمام وضع يعملكرد مطلوب ستباي يشده م ارائه هاي روش

 ديهوشمند با ستميس شيدر تمام حاالت مورد آزما. خطا داشته باشند
. كند ييزمان ممكن شناسا نيزمان نوع خطا و حالت آن را در كمتر هم
اتصال  يدر خطا يياز حاالت ابتدا يكعنوان يه توان ب ياول را م تيوضع

توان متوجه  يم يكه در عمل به سخت يصورته دانست، ب يچيپ ميكوتاه س
 دهيب د -12 الف و -12 هاي طور كه در شكل همان. شد ييخطا نچني
مؤثر  يتيونيپر ريدر سرعت موتور و مقاد يمحسوس رشود، تغيي يم

  .دتوان دي يفاز استاتور نم سه هاي انيجر
 13 توان در شكل يرا م يشنهاديپ هاي عملكرد روش يطيشرا نيچن در

 ستباي يهوشمند م ستميحالت مورد مطالعه، س يبرا. مشاهده نمود
نشان  زيها ن در شكل ازيطور كه اطالعات مورد ن را همان "2" تيوضع

ه ج ب -14تا  الف -14 هاي شكل نيهمچن. كند ييداده شده است، شناسا
  .ندده يرا نشان م CFBPNNو  RBF ،FFBPNNروش  عملكرد بيتتر

توان مشاهده نمود روش  يم 14و  13 هاي كه در شكل طور همان
عملكرد را داشته كه پس از  نيبهتر طبقه ياحتمال يبر شبكه عصب مبتني

ه از يثان يليم 10و دنبال كند، البته  توانست خطا را شناسايي  هيثان يليم 20
روش  هاما س. گذاشت يبردار توان به حساب زمان نمونه يا مر ريتأخ نيا
 ييخطا درست عمل نكردند، بلكه در شناسا يينه تنها در شناسا گريد

  .مشكل دارند زينرمال ن تيوضع
فاز  يچيپ مياتصال كوتاه در س يخطا(دوم  تيوضع 5- 5
c  93با شدت(%  
و  يدشنهايپ هاي است تا عملكرد روش نيبر ا يحالت سع نيا در
استاتور  يچيپ مياتصال كوتاه س يخطا ديرا در حالت شد گريد هاي روش
دهند،  يب نشان م -15 الف و -15 هاي طور كه شكل همان. ميكن يابيارز
 هاي را در شكل موج يمحسوس اريبس راتتواند تغيي يشدت خطا م ناي

ذكر الزم به . كند جاديمؤثر آنها ا يتيونيپر ريفاز و مقاد سه هاي انيجر
 ديهوشمند خطا در صورت صحت عملكرد، با صيتشخ ستمياست كه س

  مورد   هاي روش  عملكرد  17  و  16  هاي شكل  .كند  ثبت  را  "4"  تيوضع
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  )الف(

  
  )ب(

هاي  درصد در حلقه 9تحت شرايط خطاي اتصال كوتاه  PMSMموتور  : 12شكل 
مؤثر  ريمقاد) ب( و سرعت موتور) الف( ،ثانيه 2/0در زمان  aپيچي استاتور در فاز  سيم
  .استاتور cو  a ،bفاز  هاي سه جريان يتيونيپر
  

  
 يخطا ييدر شناسا01/0پخش  بيبا ضر ياحتمال ينحوه عملكرد شبكه عصب : 13شكل 

  .%9با شدت  aفاز  يچيپ ميتصال كوتاه در سا
  

  .دهند ينشان م تيوضع نياستفاده را در ا
طور كه  است، همان ديشد ارياتصال كوتاه بس يحالت كه خطا نيا در

مطلوب  يعملكرد يشنهادشود روش پي يم دهيد 17و  16 هاي در شكل
 هاي اگر از ضعف شبكه از سويي. ددهن يرا نشان م تيوضع نيدر برابر ا

 م،ينظر كن نرمال صرف تيوضع ييدر شناسا CFBPNNو  RBF يعصب
  البته   كنند،  ثبت  را  "4"  توضعي  اند توانسته  يحدود  ات  زين  شبكه  دو  نيا

  
  )الف(

  
  )ب(

  
  )ج(

اتصال كوتاه در  يخطا ييدر شناسا يعصب هاي شبكه گرينحوه عملكرد د : 14شكل 
 FFBPNN يشبكه عصب) ب(، RBF يشبكه عصب) الف( ،%9با شدت  aفاز  يچيپ ميس
  .CFBPNN يشبكه عصب) ج(و 
  

 جيچنانچه در نتا يصورت كله ب). هيثان يليم 60( كليپس از حدوداً سه س
 يبرا نهيگز نيبهتر ياحتمال يشود، شبكه عصب يم دهيدست آمده ده ب

 نانيقابل اطم يو مخصوصاً روش PMSMع خطا در موتور انوا كيتفك
  .است چيپ ميس تاهاتصال كو يخطا ييشناسا يبرا

  يريگ جهينت - 6
  دائم   سيمغناط  سنكرون  يموتورها  كه  يخاص  يكاربردها  به  توجه  با

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  11                                                                   ...        دائم و  سياستاتور موتور سنكرون مغناط يچيپ ميدر س يكيالكتر يخطا يساز هيشب: نرااكهمو  ييكال يگرج پور يتق

  
  )الف(

  
  )ب(

هاي  درصد در حلقه 93تحت شرايط خطاي اتصال كوتاه  PMSMموتور   :15 شكل
فاز  هاي سه جريان هاي شكل موج) الف( ،ثانيه 2/0در زمان  cيچي استاتور در فاز پ سيم

a، b و c فاز هاي سه جريان يتيونيمؤثر پر ريمقاد) ب( و استاتور a، b و c استاتور.  
  

  
 ييدر شناسا 01/0پخش  بيبا ضر ياحتمال ينحوه عملكرد شبكه عصب  :16شكل 
  .%93با شدت  cفاز  يچيپ مياتصال كوتاه در س يخطا

  
وقوع . رسد ينظر مه ب يضرور يامرو محافظت از آنها  يدارند، نگهدار
است، لذا هر لحظه  ريناپذ اجتناب يكيالكتر زاتها و تجهي ستمخطا در سي

دچار  زيدائم ن سيسنكرون مغناط يامكان وجود دارد كه موتورها نيا
 ستميبر آن شد س يمقاله سع نيدر ا. شوند يكيو مكان يكيترمشكالت الك

 يچيپ ميس هاي تاه در حلقهاتصال كو يشود كه خطا يطراح يهوشمند
 يخطاها گريرا از حالت نرمال و دو نوع د PMSMاستاتور در موتور 

   وندند،يبپ  وقوع  به  موتور  نوع  نيا  استاتور  در  است  ممكن  كه  يكيالكتر

  
  )الف(

  
  )ب(

  
  )ج(

اتصال كوتاه در  يخطا ييدر شناسا يعصب هاي شبكه گرينحوه عملكرد د : 17شكل 
 FFBPNN يشبكه عصب) ب(، RBF يشبكه عصب) الف( ،%93با شدت  c فاز يچيپ ميس
  .CFBPNN يشبكه عصب) ج(و 
  

  ذكر  انيشا نيهمچن. كند زيمتما يقابل قبول تزمان و دق نيدر كمتر
، mfile يها طيخطا از مح طيموتور تحت شرا يساز هياست كه در شب

Simpower system  وSimulink زمان و توأمان استفاده  صورت همه ب
 Simpower طيخطا در مح طيتحت شرا PMSMموتور . شده است

system نسبت به  يمدار يها استفاده از المان ليدله شده كه ب يطراح
 يمالحظات نيهمچن. برخوردار است يشترياز دقت ب Simulink طيمح

اندوكتانس متقابل  جاديا يفازها و حت نياندوكتانس متقابل ب رييچون تغ
امر منجر  نيكه ا ديدر آن لحاظ گرد زيوقوع خطا ن ليدله فاز ب كيدرون 
 يها گناليس يپس از بررس. ديگرد يساز هيدقت در شب شيبه افزا

خطا  طيكه امكان استخراج آنها از موتور تحت شرا يمتعدد) يالگوها(
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عنوان ه استاتور ب فاز سه هاي انيمؤثر جر يتيونيپر ريوجود داشت، مقاد
انتخاب  وبيفاز مع نيياتصال كوتاه و تع يخطا ييشناسا يالگو نيبهتر
را دارد كه  تيقابل نيا گريد) يالگوها( هاي گنالينسبت به س رايز. شد

شود و  ييزمان هم خطا شناسا صورت همه ب يخوبه بتوان به كمك آن ب
 يخطاها كيتفك يبرا يگوناگون هاي روش. مشخص شود وبيهم فاز مع

 يابياتصال كوتاه مورد ارز يخطا ييو شناسا PMSMدر موتور  يكيالكتر
را از  يمطلوب اريعملكرد بس PNN ياحتمال يقرار گرفتند كه شبكه عصب

 10در ( يكار كليس كيكه در اكثر موارد در كمتر از  دهخود نشان دا
ه توانستند ب) ودها ب گنالياز س يريگ بازه نمونه ليدله ب زيكه آن ن هيثان يليم

 وبيمع يفازها /دهند و هم فاز صزمان هم نوع خطا را تشخي صورت هم
  .كند ييرا شناسا
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ارشد  يو كارشناس يخود در مقاطع كارشناس تاليتحص ييگال يپور گرج يمهران تق

در  1390و  1387 يها در سال بيترت هرا ب كيالكترون شيبرق گرا يدر رشته مهندس
 يوارد مقطع دكتر 1390در سال . رسانده است انيبه پا رجنديمازندران و ب يدانشگاه ها

برق  يدر رشته مهندس يمقطع دكتر يشجواكنون دان شد و هم رجنديدر دانشگاه ب
دوره شش ماهه فرصت  كي 1393در سال  يو. باشد يم ستميس -كيالكترون شيگرا

 يمورد عالقه و يها نهيزم. گذرانده است ايتاليدر كشور ا ياريرا در دانشگاه كال يمطالعات
و كاربرد  يساز نهيبه يها تميهوشمند، الگور يها ستميس الگو، يبازشناس: عبارتند از

  . ود در موارد ذكر شدهها و ابزار موج كيتكن
  
 كيالكترون - برق يتحصيالت خود را در مقاطع كارشناسي مهندس يرضو  دمحمديس

 ي، و كارشناسي ارشد و دكتر)واحد تفرش( ريركبيام ياز دانشگاه صنعت 1373درسال 
مدرس  تياز دانشگاه ترب 1385و  1375هاي  ترتيب در سال هب كيالكترون -برق يمهندس

 رجنديدانشگاه ب يعلم تيأعضو ه عنوانبه  1376ه است و از سال به پايان رساند
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر  ارياكنون دانش هم يو .است فهيمشغول انجام وظ

الگو،  يبازشناس: هاي تحقيقاتي مورد عالقه ايشان عبارتند از زمينه. است رجنديدانشگاه ب
  .هوشمند يها ستميو س ريپردازش تصو

  
ارشد  يتحصيالت خود را در مقاطع كارشناسي و كارشناس نژاد يشمس يمحمدعل
و  ف،يشر ياز دانشگاه صنعت 1375و  1369 يها درسال بيترت هقدرت ب - برق يمهندس
پايان رسانده  فرانسه به INPLاز دانشگاه  1386قدرت در سال  -برق يمهندس يدكتر

. است رجندييوتر دانشگاه بدانشكده مهندسي برق و كامپ ارياكنون استاد هم ياست و
 كيالكترون ،يكيالكتر يها نيماش: هاي تحقيقاتي مورد عالقه ايشان عبارتند از زمينه

  .ويخطا در درا صيقدرت و تشخ
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