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 اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي ١
 

  هاي سنکرون آهنرباي دائم با خطاي اتصال کوتاه داخلیمدلسازي دینامیکی موتور
  

   ،1موسی رادمنش، 1 *,احسان گرد

  بوشهر، ایران، ، دانشگاه آزاد اسالمیواحد بوشهرگروه برق،  -1

  

  خالصه

وتاه داخلی براساس شار در این مقاله یک مدل دینامیک براي یک موتور سنکرون آهنرباي دائم با خطاي اتصال ک          
هاي مثبت و منفی توسعه داده شده است. معادله دینامیک به ریاضیاتی، جریان و ولتاژهاي تفکیک شده توسط توالی

هاي توالی مثبت و منفی) تبدیل شده است. به منظور تفکیک و جداسازي  (چارچوب dqچارچوب مرجع سنکرون 
اند.  هاي سنکرون مثبت و منفی به کار گرفته شده کافی به ترتیب در چارچوبهاي توالی مثبت و منفی، فیلترهاي ش جریان

  سازي و آزمایشی براي اعتبار مدل و طرح پیشنهادي ارائه گردیده است. نتایج شبیه

  خطاي حلقه، موتور سنکرون آهنرباي دائم، توالی منفی، توالی مثبت. کلمات کلیدي:

  مقدمه   .1
کار  هاي صنعتی، وسایل الکتریکی، وسایل منزل و غیره به ائم به طور گسترده براي محركموتورهاي سنکرون آهنرباي د

ها، خطاهاي موتور سبب بروز برخی ]. در برخی کاربردها همانند روبات2[- ]1روند، زیرا کارا و چگالی توان باال هستند [می
پیچ است که توسط فشار ولتاژ، فشار تاه سیمترین خطا در موتورها، خطاي اتصال کو]. رایج3شوند [مشکالت جدي می

پیچ در ]. گزارش شده است که بیشترین خطاهاي اتصال کوتاه سیم4گرمائی، ارتعاش و خرابی عایق ایجاد شده است [
]. 5افتد، زیرا اختالف پتانسیل از نقطه ورود تا خود موتور در مقایسه با بخش دیگر باالتر است [ هاي ابتدایی اتفاق می حلقه

هاي داراي دماي باال و فرکانس سوئیچینگ باال قرار دارد،  پیچ تحت فشار دي الکتریک باال در محیطاز آنجائیکه عایق سیم
]. عالوه بر این، ولتاژ ایجاد شده توسط 6شود [رود و منجر به یک خطاي اتصال کوتاه حلقه داخلی می به تدریج از بین می

]. کارهاي متعددي در تحقیقات 7روند [خطاي اتصال کوتاه حلقه داخلی به شمار میعدم تناسب امپدانس، دالیل اصلی 
]. خرابی 8پیشین در مورد مدل سازي موتورهاي با خطاي اتصال کوتاه داخلی و راهبرد کنترل آنها گزارش شده است [

شود که سبب عدم  ایجاد می]. یک حلقه بسته 9پیچ فاز مدل سازي شده است [عایق اغلب با یک مقاومت مازاد در سیم
]. عدم تعادل فاز منجر به عدم تقارن 10شود [تعادل فاز، کوپلینگ پیچیده میان فازها، و یک اتالف توان جدي می

توان به صورت کامل ]. اگر تنها عدم تعادل وجود داشته باشد، دینامیک را می11شود [اندوکتانس، شار مدار و مقاومت می
هاي توالی منفی نه تنها سبب افزایش گشتاور به میزان دوبرابر ]. مولفه12توالی منفی توصیف کرد [ هاي با کاربرد جریان

 ،]. با وجود این13دهند [شوند بلکه دینامیک ضعیف و عملکردهاي حالت پایدار را تحت تاثیر قرار میفرکانس ورودي می
حلقه بسته با توجه به مقاومت خطا توسط  است. پدیده اتالف توان در حلقه بسته دلیل مهم دیگري براي نوسان گشتاور

پیچ در ] از نظریه کاربرد سیم15] از طریق تحلیل روش عنصر محدود مورد بررسی قرار گرفته است. مرجع [14مرجع [
 استخراج معادالت دینامیک براي موتورهاي بدون جاروبک خطادار و موتورهاي سنکرون قطب برجسته استفاده کرده است.

]، مدار کوچک ایجاد شده توسط خطاي حلقه اتصال کوتاه داخلی به عنوان یک مقاومت سري آشکار 18] و [17در مراجع [
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توصیف شده است. مطالعه مدلسازي به سمت تعامل بین شار مغناطیسی فاصله هوایی یک حلقه جریان کوچک که توسط 
  یک خطاي حلقه داخلی ایجاد شده پیش رفته است.

 
  ی خطاي حلقهمعرف  .2

  خطاي اتصال کوتاه حلقه داخلی نشان داده شده است. 1در ابتدا با استفاده از شکل 

  
  مدل امپدانس براي یک موتور عایق ناموفق .1شکل 

تصال کوتاه شده به هاي انسبت حلقه دهد. با شکل باال یک مدار موتور با خطاي حلقه اتصال کوتاه داخلی را نشان می   
ها بین نقاط اتصال تعداد حلقه Nshortکه در آن   = Nshort/Nphهاي اصلی را نشان داده است، یعنی فرض شده است حلقه

  دهد.ها در هر فاز را نشان میتعداد حلقه Nphکوتاه شده هستند و 

  پیچ داخلی . ارتباط شار حلقه اتصال کوتاه شده سیم3
شود و کاربردهاي تکراري آن سبب م تناسب امپدانس بین کابل و پایانه موتور سبب اسپایک ولتاژ میبه طور خاص، عد    

تواند با شود که میشود. این تنزل یک فرایند تدریجی است، با یک خرابی جزئی در عایق شروع میپیچ میافت عایق سیم
یابد و یک ها توسعه میپیچرت یک مدار کوتاه بین سیمپیچ فاز مدلسازي شود. در نهایت، به صویک اتصال مقاوم در سیم

   شود.دهد که در اینجا یک خطاي اتصال کوتاه داخلی خوانده میحلقه بسته کوچک را شکل می
هاي اولیه و ثانویه یک ترانسفورماتور با نسبت پیچتوان سیمرا می cپیچ فاز سیم بخش اتصال کوتاه شده و بخش باقیمانده

شوند. بنابراین، مدار شار حلقه اتصال تلقی کرد، زیرا دو بخش به طور کامل توسط شار به هم متصل می ( - ١) :  حلقه
  برابر است با: icکوتاه شده توسط 

     Lmic =  (١ - ) Lmic                                                                                                     (1) 

که یک مدار متناظر از یک موتور سنکرون آهنرباي دائم با خطاي اتصال کوتاه شده است و نه تنها بخش  2در ادامه شکل 
  کند ارائه شده است. اصلی بلکه حلقه اتصال کوتاه شده را نیز ترسیم می
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  cپیچ فاز مدل مدار استاتور موتور سنکرون آهنرباي دائم با یک خطاي حلقه کوتاه داخلی در سیم .2شکل 

  . معادالت ولتاژ براي موتورهاي داراي خطاي حلقه کوتاه4
  شود:با لحاظ کردن اثرات جریان گردشی، مدار شار استاتور به صورت زیر مشخص می   

                                                                                            (2) 

هاي استاتور هستند. الزم به ذکر است  جریان iabc = ia, ib,icمدارهاي شار استاتور هستند و  abc = a, b, cTکه در آن، 
غیرسینوسی باشد،  ،پچا توزیع فضاي سیمبرگشتی ی EMFکند. اگر هاي سینوسی صدق می مدل تنها براي ماشیناین که 

  این مدل تنها براي مؤلفه بنیادین کاربرد دارد.
  آید:بنابراین، معادله ولتاژ حلقه کوتاه شده به صورت زیر به دست می

        (٣)                                        

  . تجزیه شار مدار5
دهد. از هاي منفی و صفر و همچنین توالی مثبت روي میزها دچار فروپاشی شود، توالیاگر عدم تقارن میان فا     

آنجائیکه هیج اتصالی از نقطه خنثی وجود ندارد، هیچگونه جریان غیر صفر وجود نخواهد داشت. اما متغیرهاي ولتاژ و شار 
  هاي توالی صفر خواهند بود.داراي مؤلفه

  آید:یر به دست میصفر شار مدار از رابطه ز توالی
                                                                     (٤) 

  
  کند که:اي تعریف میو شار جدید متغیرها را به گونه

                                           (٥) 

 
                                          (٦) 

 

                                        (٧)         
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  دالت باال خواهیم داشت:  در ادامه با پیروي از معا

                                                                                                        (٨) 

  که در آن:

                                                                                                    (٩) 

 در معادالت قبل به صورت  Lsfت و اي از متغیرهاي فاقد توالی صفر اسمجموعه و  ، توجه داشته باشید که 
  تغییر کرده است.

  مدل دینامیک موتور سنکرون آهنرباي دائم با خطاي حلقه: .6
به منظور توصیف دینامیک در چارچوب مرجع سنکرون، الزم است که توصیف ایستا را به چارچوب مرجع (گردشی)        

  چرخند، یعنی:بت و منفی در مسیرهاي متضاد میهاي مثتبدیل کنیم. با وجود این، توالی
                                                                                                

(١٠) 

                                                                                                     (١١) 

  :که در آن
, , ,   IR and , , ,   IR. 

بیانگر آن است که یک  eو در زیرنویس،  e-j =   و e-j = کنیم: لذا، ما از دو چارچوب مرجع استفاده می
  بریم.متغیر در یک چارچوب مرجع است. با سوء استفاده اندك از مفاهیم، اغلب متغیرها را به صورت بردار به کار می

                                                                                                                                            (١٢) 

                                                                                                                                                (١٣) 

  که در آن:

 and                                                                                                                  (١٤) 

در بردار است. براي متغیرهاي  eJمتناظر با ضرب  e-jیک ماتریس متقارن چوله است و ضرب در  Jتوجه داشته باشید که 
   :ید ضرب شود تا عبارات در چارچوب سنکرون منفی به دست آیندبا e-jتوالی منفی، 

-iو  e-j = یعنی 
dqe = e-Ji-

dqs.   

  سپس، در ادامه داریم:
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                                           (١٥) 

                                                                                                          (١٦) 

   eJB  BeJیعنی  :همخوانی ندارد Bبا  eJالزم به ذکر است که 

رسد این فرض غیرعملی نیست، زیرا است. به نظر می ٠ = rfشود؛ یعنی،  از حاال به بعد، مقاومت خطا برابر با صفر فرض می
  کند. از بخش مقاومت رابطه داریم:بی عایق به طور مداوم حالت کوتاه شده را تشدید میخرا

                                                                                                         (١٧) 

+v آید کهاي به دست میوب نظري به گونهیک ماتریس همانی است. ولتاژ در چارچ ٢٢ I  Rکه در آن 
dqe= eJv+

dqs و  
 v-

dqe= e-Jv-
dqs.  توجه داشته باشید که معادالت ولتاژ برايv+

dqe  وv-
dqe آیند: به صورت زیر به دست می  

                                                                                                              (١٨) 

                                                                                                              (١٩) 

 
 21و  20هاي سنکرون مثبت و منفی طی روابط  ، معادالت ولتاژ را در چارچوب19و  18، 17، 16، 15با به کارگیري روابط 

                                                                                                                                                    :شده استمحاسبه 
   (٢٠) 

  

 

                                       

(٢١) 
 

  که:

                                                                          (٢٢) 

 

                                                                          (٢٣) 

اشته باشید که دینامیک توالی مثبت آید. توجه دعدم تعادل فاز به دست می عبارات هارمونیک مرتبه دوم در نتیجه
افزایش  کننده با کننده تفکیک کرد، و این بخش مختلهاي نرمال و مختل توان به عنوان جمع بخش) را می20رابطه(
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هاي توالی مثبت  شود. بخشناپدید  می متناظر با  شود که جریان توالی منفی با کاهش مشاهده می 21یابد. از رابطه می
  با یکدیگر تعامل دارند. iabcو جریان استاتور  ifشوند، اما جریان گردشی به طور کامل جدا می و منفی

                                                            توان، در صورتی که به صورت چارچوب سنکرون مثبت نوشته شود، برابر است با:

                                                                                             (٢٤) 

 

  آید:کوتاه شده است. گشتاور محور از رابطه زیر به دست می اتصال و جریان حلقه EMFعبارت آخر محصولی از 

                                                                                                                                             (٢٥) 

. بنابراین، وجود توالی شده استهاي توالی منفی ضرب لفهؤدر هر کدام از م sin٢یا  cos٢توجه کنید که  24به رابطه 
کوتاه  اتصال ر جریان حلقه، راهکار حالت پایدا3. با توجه به رابطه شده استمنفی منجر به ریپل هارمونیک دوم گشتاور 

نیز به تعمیم ریپل هارمونیک دوم  (٣/٢+) ifwm sin. بنابراین، و  if٠براي  if = if٠sin ( + )شده برابر است با 
  یک موتور سنکرون آهنرباي دائم نشان داده شده است. ولتاژهاي 3در ادامه توسط شکل  کند.گشتاور کمک می

  
  MATLAB Simulinkیک موتور سنکرون آهنرباي دائم با استفاده از  فاز 3ولتاژهاي . 3شکل 

  نشان داده شده است. با خطاي حلقه یک موتور سنکرون آهنرباي دائم فاز 3ولتاژهاي  4در ادامه توسط شکل 

  
  MATLAB Simulinkمحاسبه شده با استفاده از  ،کوتاه اتصال یک موتور سنکرون آهنرباي دائم با خطاي فاز 3ولتاژهاي . 4شکل 

  در پیوست جهت نمایش و درك بهتر ارائه شده است. 4است تصویر سه بعدي شکل شماره  الزم به توضیح

  در حالت بدون خطا نمایش داده شده است. aجریان فاز  5در این قسمت توسط شکل شماره 
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  یک موتور سنکرون آهنرباي دائم  aجریان فاز . 5شکل 

  در حالت با خطاي حلقه اتصال کوتاه نشان داده شده است.a جریان فاز  6ره در ادامه و توسط شکل شما

  
   با خطاي حلقه اتصال کوتاه یک موتور سنکرون آهنرباي دائم aجریان فاز . 6شکل 

باید اضافه گردد که هدف نمایش تغییرات ایجاد شده در هنگام اتفاق خطاي حلقه بوده  6و  5هاي شماره  در توضیح شکل
  پرداخته است انجام شده است. 6و  5که به رسم همزمان هر دو شکل شماره  7این توضیح وسط شکل شماره  است و

  
   در حالت بدون خطاي حلقه و با خطاي حلقه  یک موتور سنکرون آهنرباي دائم aجریان فاز . 7شکل 

در  aدار آبی مربوط به جریان فاز نشان داده شده است، نمو 6و  5هاي شماره  همان گونه که در شکل 7در شکل شماره 
  در حالت با خطاي حلقه اتصال کوتاه است. aحالت بدون خطاي حلقه و نمودار قرمز مربوط به جریان فاز 

  نیز بصورت سه بعدي جهت درك بهتر ارائه گردیده است. 7و  6هاي شماره  در انتها و در بخش پیوست تصاویر شکل
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  نتیجه گیري: - 7
شود. اثرات خطاها نه تنها در ماتریس داخلی سبب عدم تقارن (در میان فازها) در معادله شار میخطاي حلقه کوتاه 

موتور خطادار به دینامیک  abcبرگشتی نیز مدلسازي گردیده است. دینامیک چارچوب  EMFاندوکتانس، بلکه در بردار 
شود. توالی مثبت و منفی نمایش داده می هاي تبدیل شد: در چارچوب مرجع، جریان به صورت مجموع جریان dqچارچوب 

هاي ساعت مشتق شد، در حالی که مدل دینامیک مدل دینامیک توالی مثبت در چارچوب سنکرون در خالف جهت  عقربه
هاي ساعت استخراج شد. این بدان معناست که یک توصیف کامل از توالی منفی در چارچوب سنکرون در جهت عقربه

ه داخلی از طریق سه مدل دینامیک به دست آمد: مدل توالی مثبت، مدل توالی منفی و مدل حلقه موتور خطاي حلقه کوتا
کوتاه شده. جدا از مشتقات ریاضیاتی، مدل پیشنهادي از طریق نتایج شبیه سازي و آزمایشی تایید شد. ما نتایج چارچوب 

abc  و مدلهايdq ابراین، مدل دینامیک پیشنهادي موتور حلقه پیشنهادي را پس از تبدیل مختصات مقایسه کردیم. بن
  است. کوتاه داخلی موثر بوده

  پیوست:
  :4تصویر سه بعدي شکل شماره 

  
  MATLAB Simulinkفاز یک موتور سنکرون آهنرباي دائم با خطاي اتصال کوتاه، محاسبه شده با استفاده از  3ولتاژهاي تصویر سه بعدي . 8شکل 

  
  :6تصویر سه بعدي شکل شماره 

  
  با خطاي حلقه اتصال کوتاه یک موتور سنکرون آهنرباي دائم aتصویر سه بعدي جریان فاز  . 9شکل 
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  :7تصویر سه بعدي شکل شماره 

  
  در حالت بدون خطاي حلقه و با خطاي حلقه یک موتور سنکرون آهنرباي دائم aتصویر سه بعدي جریان فاز . 10شکل 
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