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 استخراج مدل فرکانس باالی موتورهای سنکرون رلوکتانسی :پروژه عنوان

 فناوری موتورهای رلوکتانسیاکتساب دانش و  عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتريکی پيشرفته :ييواحد اجرا

 ماه 18 حداکثر :ژهاجراي پرو زمان مدتبرآورد 

 :يهمراه با ذکر مراحل کل ح پروژهين و تشرييتب

و اين درايوهای الکترونيکی شاام  ننادين کلياد تادرا نمانناد       موتورهای سنکرون رلوکتانسی برای عملکرد خود نياز به درايو الکترونيکی دارند

IGBTمقدار پايدار ولتاژ خروجای کليادهای تادرا در هار بااری کاه        ند.شوها، موتور الکتريکی تغذيه می( است که با روشن و خاموش شدن آن

 و تاب  توجهافزايش سی سيستم درايو است، اما مقدار گذرای آن، بسته به شرايط مختلف، آل( برابر ولتاژ لينک دیشوند ندر شرايط ايدهروشن می

 شاود ها را شام  میاين ولتاژ گذرا، طيف زيادی از فرکانسکه اشته باشد تواند دسی مینسبت به مقدار ولتاژ لينک دیزياد(  dt/dvبسيار سريع نبا 

منتشار   ،هاای اساتاتور موتاور   پيچینمايند و همچنين سيمهايی که درايو را به موتور الکتريکی متص  میدر هادیالکترومغناطيسی، امواج و مانند 

به نندين برابر مقادار ولتااژ    ،در برخی موارد مقدار ولتاژهای گذرا در ترمينال موتور ها(هادی بسته به طولن وند و به دلي  بازتابش اين امواجشمی

 رسد. نامی موتور می

روشان و خااموش    زيااد  شود و در اين روش، کليدهای تدرا باه دفعااا  انجام می PWMدرايو موتورهای سنکرون رلوکتانسی معموال به روش 

 الکتريکی تحت تنش زيادی ترار بگيرد؛شود که موتور . اين مساله باعث میشوندمی

شود که اين مساله باعث تسريع زوال عايقی و به مارور  ها بيشتر میهای استاتور در اثر اين تنشپيچیميزان تخليه جزئی در عايق سيم -1
  شود.های استاتور میايجاد اتصال کوتاه در کالف ،زمان

 شود.ابد و به تدريج موجب خرابی در بلبرينگ موتور میيافزايش می هاجريان الکتريکی عبوری از ياتاتان -2

هاا، کااهش   پيچای های مورد استفاده در سيمهای استاتور با افزايش طول هادیپيچیدهد که ولتاژ تخليه جزئی در عايق سيمها نشان میبررسی
ای مختلف هر کالف، از ولتاژ آغااز تخلياه جزئای در عاايق     ها، الزم است که ولتاژ دورهپيچیهای سيمِيابد. برای جلوگيری از آسيب به عايقمی
پيچای، باه طرا ای سيساتم عاايقی مناساب بارای موتورهاای         پيچی کمتر باشد. لذا دانستن توزيع ولتاژ در دورهای مختلف هر کالف سايم سيم

 نمايد. اين مساله در استاندارد:های الکترونيک تدرا کمک میالکتريکی تغذيه شونده با مبدل

 IEC 60034-18-41: Rotating Electrical Machines: partial discharge free electrical insulation systems (type I) used in 

rotating electrical machines fed from voltage converters-qualifications and quality control tests.   

باه عباارتی در   شاود.  نمای  ولت 300کمتر از ( rmsن موثر مورد توجه ترار گرفته است. البته اين استاندارد شام  موتورهای الکتريکی با ولتاژ نامی

يز دارناد کاه   کاربردهايی مانند خودروهای برتی، که معموال ولتاژ نامی موتور کمتر از اين مقدار است، اين مساي  نياز به توجه ويژه آن کاربرد را ن

 پذير است.اين کار با استخراج مدل فرکانس باالی موتور الکتريکی امکان

 هاای موتور خاص روتوريک فاز با روتور يک موتور القايی سهبا جايگزينی ه است اين است که شدررسی بهايی که در مقاالا مختلف يکی از ايده

امکاان تحويا  باار     ت به موتور القايی، دارای مزايايی مانند باازدهی انارژی بيشاتر و   آيد که نسبسنکرون رلوکتانسی، موتور جديدی به دست می

نشاود، عماال عمار مفياد موتاور      توجه زياد نکه در باال اشاره شد(  dt/dvبه مشکالا ناشی از ولتاژهای با اگر  ،است. در اين  الت مکانيکی بيشتر

 ادی کاهش خواهد يافت.سنکرون رلوکتانسی ساخته شده به اين روش، به مقدار زي

های اطراف شوند کاه الزم  در سيستم (EMIالکترومغناطيسی ن تواند موجب بروز تداخالامیتوليد شده توسط سيستم درايو امواج  از طرف ديگر،

 بررسی شوند.نيز است مجموعه درايو و موتور الکتريکی از اين لحاظ 

 رکانس باالی يک مجموعه موتور و درايو با اهداف زير است:های مختلف فهدف از انجام اين پروژه، استخراج مدل



 Form-Wound Coil and Random-Woundپاايين ن پيچی استاتور موتورهاای ولتااژ   مطالعه توزيع ولتاژ در دورهای مختلف سيم -1

Coilsپيچیهای عايقی سيم( با هدف بررسی تنش 

 هاهای کاهش آنرهای ولتاژ پايين و بررسی روشو ولتاژ شفت در موتو ، جريان زمينمطالعه جريان بلبرينگ -2

 ها   های  ذف آنمطالعه تداخالا الکترومغناطيسی و روش -3

 

 :مورد انتظار( ي)خروج مشخصات محصول نهايي
 و ارايه: الکتريکی موتورهایسازی فرکانس باالی های تبلی انجام شده در دنيا در مورد مدلی فعاليتگزارش بررس -1

 الکتريکی فرکانس باالی مجموعه درايو و موتورهای مختلف مدل 

 های فرکانس باالگيری پارامترهای مختلف مدلهای محاسبه و اندازهروش 

 های الکترونيک تدراهای مختلف صحت عملکرد موتور الکتريکی تغذيه شونده با مبدلاستخراج شاخص 

 کی با مبدل الکترونيک تدرا نکليد زنی فرکانس باال(های کاهش اثراا نامطلوب ناشی از تغذيه موتور الکتريارايه روش 

 سازی فرکانس باالی درايو و موتور سنکرون رلوکتانسی با اهداف:افزار مدلارايه نرم -2

 پيچی استاتور نهای سيممحاسبه توزيع ولتاژ گذرا در دورهای مختلف کالفForm-Wound Coils and Random-Wound Coils) 

 جريان زمين و ولتاژ شفت در موتور سنکرون رلوکتانسیمحاسبه جريان بلبرينگ ، 

 بررسی تداخالا الکترومغناطيسی 

و مقايساه نتاايج    (با توان کسری از اسب بخار و توان نناد کيلاوواا  نهای استخراج شده بر روی دو نمونه موتور الکتريکی و درايو آن اعمال مدل -3

  هاگيریسازی و اندازهمدل

 


