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 پژوهشگاه نیرو

 مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته

ریکیموتور و درایوهای الکتالکترو پایان نامه های مرتبط بافرم   

 



 

 

 :( چکیده پایان نامه2

 عنوان توضیحات

های خاص آنها انداز بدون جاروبک هستند که بدلیل ویژگیموتورهای هیسترزیس، موتورهای سنکرون خودراه

ت آمیز عملکرد دینامیکی آنها سازی دقیق این موتورها برای بررسی و مطالعه موفقیگیرند. مدلمورد استفاده قرار می

ای نامه یک مدل دینامیکی تحلیلی جامع برای موتور هیسترزیس دور باال از نوع استوانهاهمیت بسزایی دارد. در این پایان

سازی افزار سیمولینک ارائه و شبیهشار محیطی جهت بررسی رفتار حالت گذرا و حالت دائم موتور هیسترزیس در نرم

توان به راندمان پایین آن اشاره کرد، به همین دلیل در موتورهای هیسترزیس عایب موتور هیسترزیس میگردد. از ممی

-شود. با استفاده از مدل دینامیکی ارائه شده، پدیده فوقتحریکی استفاده میبه منظور افزایش راندمان از پدیده فوق

-های گذرای موتور نظیر راهمدل ارائه شده برای تحلیل انواع حالت گردد.سازی میافزار سیمولینک شبیهتحریکی در نرم

تحریکی در این نوع از موتورها قابل ها و ... همچنین تحلیل پدیده فوقاندازی، بارگذاری، تغییرات ولتاژ، اثر هارمونیک

ر نهایت مدل ارائه شده گردد و دسازی موتور شار محیطی بررسی میهای مختلف مدلاستفاده است. در این پروژه روش

سازی ارائه شده در این گزارش آید. تفاوت اصلی روش مدلگردان با سرعت روتور بدست می qd0در دستگاه دومحوری 

های قبلی، مدل نمودن ماده مغناطیسی روتور با ترکیب سری یک امپدانس متغیر با زمان و منبع ولتاژ با اغلب مدل

های قبلی که ماده مغناطیسی مغناطیسی روتور است. به عبارت دیگر برخالف مدلماده  B-Hهای وابسته به منحنی

کردند در این پروژه برحسب مقدار سرعت، گشتاور بار و روتور را معادل یک امپدانس و یا مقاومت با مقدار ثابت مدل می

ر اصلی )مینور( باشد( به روش تواند منحنی اصلی )ماژور( و یا منحنی غیکاری موتور )می B-Hجریان موتور، منحنی 

 گردد.برگشتی، تعیین می

سازی انجام شده نشان سازی گردیده است. نتایج شبیهافزار متلب پیادهمدل مذکور در محیط سیمولینک نرم

اندازی، ردیابی سرعت )فرکانس( مرجع، بینی درستی از رفتار موتور در طی فرآیند راهدهد که این مدل قادر به پیشمی

-غییرات گشتاور بار بوده و موتور تحت شرایط مجاز )البته با مجاز بودن مقدار گشتاور بار(، سنکرونیزم خود را حفظ میت

دهد که موتور سنکرونیزم خود را از دست نداده و راندمان موتور تحریکی نشان میفوق سازی پدیدهکند. همچنین شبیه

 کند.افزایش پیدا می

 چکیده

 


