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  چكيده
در اين نظر به اهميت تعيين پارامترهاي موتور القايي،  

ارائه  موتوراين مقاله روشي جهت شناسايي پارامترهاي 
از برازش منحني جريان استاتور که اين روش در . گردد مي

 كهگيرد  مورد بررسي قرار مي ي موتور در حالت،شود استفاده مي
 منبع سپسشود و  پيچ استاتور اعمال مي  سيم بهDCيك ولتاژ 

در . شود پيچ استاتور اتصال كوتاه مي از مدار جدا شده و سيم
 حالت از جريان استاتور نمونه برداري انجام شده و توسط اين

ها استخراج و  هاي جريان  ضرايب و ثابت زماني،روش برازش
جهت . گردند بر اساس آنها ، پارامترهاي موتور محاسبه مي

 از تست ي بدست آمده پارامترها ارائه شده وارزيابي روش
سازي استفاده شده  شتابگيري آزاد در دو حالت عملي و شبيه

 .است
 

،  پارامترشناسائي موتور القايي ، : كليدي هاي واژه 
  منحني ، مدلسازي برازش

 
  مقدمه-۱

موتورهاي القايي بطور وسيعي در صنعت مورد استفاده 
باشند كه  اين موتورها داراي مزاياي فراواني مي. يرندگ قرار مي

توان به سادگي ساختمان ، راندمان باال ،  از آن جمله مي
در گذشته . [1]استحكام  باال ، نگهداري كم اشاره كرد

بخاطر كنترل آسانتري كه نسبت به موتورهاي  DCموتورهاي 
ي با گرفتند ول القايي داشتند بيشتر مورد استفاده قرار مي

پيشرفت الكترونيك قدرت ، موتورهاي القايي كه از ساختمان 
تر شد به همين علت  اي برخوردارند ، كنترل آنها نيز ساده ساده

از توجه بااليي در صنعت برخوردار شدند، از اينرو تحليل و 
 كه ، آنها اهميت خاصي پيدا كرد[2,3]بيني رفتار  كنترل و پيش

 موتورهاي القايي است كه اين امر الزمه آن هم امكان مدلسازي
 .باشد وابسته به شناخت دقيق پارامترهاي موتور ميبه نوبه خود 

هاي زيادي براي شناسايي پارامترهاي موتور القايي ارائه  روش
ارد داند كه اولين آنها روش كالسيك بوده كه در استان شده

(IEEE 112)در عين سادگي داراي اين روش .  آمده است
بر  توان دقت كم، زمان باشد كه از آن جمله مي  نيز ميمعايبي
هاي  روش.  نياز به ابزار مكانيكي خاص را نام بردوبودن 

هاي جديد بودند كه هر  ديگري كه بعد از آن ارائه شدند روش
كدام براي تعديل تمامي يا تعدادي از معايب روش كالسيك 

ك تست تكفاز  از ي[4]بعنوان مثال آقاي گستلي. اند ارائه شده
براي تعيين پارامترهاي موتور القايي استفاده كرده است آقايان 

 عصبي   از روش شبكه[5]باء و كيم و يونگ و هان و كوه 
استفاده كردند كه در عين  FEMشكل گرفته بر اساس نتايج 
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 توپولوژي تست روش برازش: ١شكل 

 از سرعت باالي شبكه عصبي هم FEMداشتن دقت روش 
 از الگوريتم ژنتيك [6]آقايان رايي و رشتچي. خوردار باشدبر

 از [7]منگچونجي و و آقايان يون و شن. اند استفاده كرده
 استفاده ي موتوربراي تعيين پارامترها ١حداقل مربعاتروش 

 از روشهاي ياد شده داراي مزايا و معايب هر کدام .اند كرده
 . خاص خود هستند

در عين سادگي و سرعت باال، از به منظور ارائه روشي که 
دقت مناسب نيز برخوردار باشد، روش برازش معرفي 

 .شود مي
و رسيدن مدار به حالت  DCاي  اگر پس از اعمال ولتاژ پله

 پايدار، منبع را از مدار جدا و استاتور را اتصال کوتاه کنيم،
سيم پيچي طبيعت پاسخ جريان .دهد حالت تخليه رخ مي

باشد که به  به شکل يک منحني ميحالت در اين استاتور 
 :باشد  صورت زير قابل برازش مي
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که ضرايب و ثابت زمانيهاي اين معادله با پارامترهاي موتور 
در رابطه است پس در صورت برازش جريان استاتور با معادله 

 ).برازشروش (را بدست آوردتوان پارامترهاي موتور  فوق مي
 
  مدل رياضي موتور و توابع جريان-۲

 يك ولتاژ ابتداتست براي انجام  همانطور كه گفته شد  
DCشود تا مدار به حالت دائم برسد و   به استاتور اعمال مي

                                                        
1 Least square 

 منبع ولتاژ ورودي ، زمانيكه مدار به حالت دائم رسيدسپس
 در تستولوژي توپ. گردد جدا و استاتور اتصال كوتاه مي

 .نشان داده شده است ۱شكل 
 

 
 مدار معادل موتور القايي در حالت ساكن و شرايط تست برازش: ٢شكل 

 
 )٢شكل (ساكن با توجه به مدار معادل موتور القايي در حالت

صورت   آزمايش ، تابع انتقال جريان در حالت فوق بهآرايشو 
 .[8]باشد زير مي
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، پاسخ جريان سيستم در حوزه زمان با  فوقهبا توجه به معادل
  :چنين خواهد شد گرفتن معکوس الپالس 
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 و منحني حاصل با  شدهبرداري در حالت فوق از جريان نمونه
 ضرايب و ثابت زمانيهاي ها از روي آن برازش و(2) همعادل
 (4)معادالت سپس با استفاده از  مشخص و (2) همعادل

 .دشون بدست آورده مي پارامترهاي موتور
 
  نمونه آزمايشگاهي و نتايج آزمايش-٣

سازي سيستم و اعمال آن جهت شناسايي  پياده براي  
استفاده شده  Hz50و V220  و hp1از يك موتور پارامترها  

 بدستجهت  ۱شكل مدار  مطابق مباحث مطروحه از. است
 .کنيم آوردن پاسخ سيستم استفاده مي

 اي اعمالي به سيم پيچهاي استاتور بگونه DCمقدار ولتاژ 
از و ثانيا  ماشين به حالت اشباع نروداوال كه  شود ميانتخاب 
 منبع اين منظوربه  باشد  ناميشرايط كاريان موتور در نظر جر

DC  طوري تنظيم شود كه مقدار جريانDC  فرآيندحاصله در 
 . جريان نامي موتور باشدحول ،تست

 A/D  کارتتوسطدر طول تست  استاتور هاي  جريان
دريافت  ها داده PCشوند در  منتقل مي PCبرداري و به  نمونه

 الف-٣ در شكل هاي ذخيره شده نتايج داده .شوند و ذخيره مي
 .ستاداده شده  شانن

 هاي  منتقل و در آنجا منحني Matlabبه نرم افزار  ها دادهسپس 
 

 
 )الف(

 
 )ب(

 DC تغذيه) ب (DCتخليه) الف(پاسخ جريان استاتور در روش : ٣ شکل

 
 وضرايب و هشد  برازش (2) هها رسم و طبق معادل جريان

براساس اين  سپس .آيند  بدست مي  جريانهاي يثابت زمان
به روش  پارامترهاي موتور ،(4)توسط معادالت ضرايب 

در از روش پارامترهاي حاصله . محاسبه خواهند شد برازش
 .اند  نشان داده شده۱جدول 

كار   بهDC تخليهجاي حالت  توان به ذكر اينكه مي نكته الزم به
 ب-٣ كه در شكل DC تغذيهرفته در روند آزمايش از حالت 

 .است استفاده كرد  شده نشان داده
 
  اعتبار روش ارائه شدهشسنج -۴

اعتبار روش ارائه شده از مقايسه نتايج براي ارزيابي 
سازي و تست عملي استفاده شده است، به اين ترتيب که  شبيه

باري تغذيه نموده و  نمونه آزمايشگاهي موتور را در حالت بي
تست شتاب گيري (ه شرايط پايدار برسددهيم تا ب اجازه مي

سپس . کنيم در اين حالت پاسخ جريان موتور را ثبت مي). آزاد
و  Matlabافزار  در نرمبا استفاده از مدل موتور القايي 

سازي  ، تست را شبيه از روش برازشپارامترهاي بدست آمده
   جريان پاسخ الف-٤  شكل.کنيم نموده و نتايج را ذخيره مي

سازي توسط پارامترهاي   در دو حالت عملي و شبيهرا تست
واضح الف -٤ طبق شكل .دهد  نشان مي۱آمده در جدول 

است كه روش برازش از دقت مناسبي برخوردار است و علت 
 اول بخاطر عدم تعادل دامنه  اختالف كوچك در چند لحظه

در نهايت هم پاسخ جريان حالت  .باشد ولتاژ ورودي عملي مي
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 جريان تخليهپارامترهاي  موتور القايي حاصله از روش برازش: ١جدول 
 Rs Ls Lls Lm R'r L'r L'lr پارامتر/روش

 0.0341 0.2451 4.944 0.211 0.0341 0.2451 12.99  برازش

 
 پارامترهاي  موتور القايي حاصله از روش كالسيك: ٢جدول 

 Rs Ls Lls Lm R'r L'r L'lr پارامتر/روش

 0.0253. 0.2538 6.23 0.2331 0.0253 0.2538 12.99  كالسيك

 

     
 )ب)                                                                                           (الف(                                          

 
 )ج(

  جريان تخليهبرازش) ب(كالسيك ) الف( روش  ا پارامترهاي حاصله ازپاسخ جريان تست شتابگيري آزاد ب: ۳ شکل
 مقايسه نتايج تست شتابگيري آزاد با پارامترهاي حاصل از دو روش كالسيك و برازش با حالت عملي) ج(

 
سازي با پارامترهاي حاصل  شتابگيري آزاد در دو حالت شبيه

و ) ب-٤شكل  (٢از روش كالسيك آمده در جدول 
زش و همينطور پاسخ واقعي پارامترهاي حاصل از روش برا

كه نتايج . اند ج با يكديگر مقايسه گرديده-٤موتور در شكل 
كنند و  دقت باالي روش و قابليت كاربرد عملي آن را تاييد مي

 . روش نيز نشان از سرعت مناسب اجراي آن داردانجامروند 
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   گيري  نتيجه-٥
 يپيچ به آرايش خاصي از سيم DC ولتاژ يك در اين روش    

اعمال و پس از رسيدن مدار به حالت پايدار، استاتور 
شوند از اين لحظه تا رسيدن مدار  مياتصال كوتاه ها  پيچ سيم

برداري شده و  از جريان استاتور نمونه تخليه كاملبه حالت 
 و گرفتمنحني جريان حاصل مورد بررسي و برازش قرار 

  .براساس آن پارامترهاي موتور محاسبه گرديدند
وش مورد نظر در عين حال كه از سـاختمان سـاده تسـت و           ر

بـه منظـور   . سرعت مناسب برخوردار است ، دقت بااليي دارد    
ــايج آن ، از تســت    ــه شــده و نت ــابي درســتي روش ارائ ارزي

بــا اســتفاده از روش و شــتابگيري آزاد موتــور اســتفاده شــده 
پارامترهاي موتور محاسـبه و تسـت روي آنهـا انجـام            برازش  

و با حالت عملكـرد واقعـي موتـور نتـايج مقايسـه      ست ده ا ش
 .صحت نتايج مورد تأييد قرار گرفت و در نهايت گرديده 

 
از آزمايشگاه تحقيقاتي ماشينهاي الكتريكي      -سپاسگزاري

دانشگاه علم و صنعت ايران كه زمينه انجام اين تحقيقات          
 .شود را فراهم آورده است صميمانه قدرداني و تشكر مي
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