
یتئوري جامع ماشین هاي الکتریک
سید محمد مهدي میرطالئی: مدرس
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سر فصل درس
مفهوم آنو مدل :مقدمه

 با استفاده از نرم افزار سیمولینکمدلسازي و شبیه سازي

 بارمدلسازي ترانسفورمر و

فازدو -تبدیالت سه فاز

 القاییمدلسازي ماشین

مدلسازي ماشین سنکرون
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مراجع
 الکتریکیمدلسازي و شبیه سازي دینامیکی ماشین هاي

اونگ، چی مون : نویسنده
دکتر واحدي و افشارنیا، دانشگاه تهرانترجمه 

 الکتریکیماشینهاي تحلیل
کراس: نویسنده

دکتر سقائیان نژادترجمه 
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ارزشیابی
نمره0:  امتحان میان ترم

نمره14: امتحان پایان ترم

نمره6: تکالیف و شبیه سازي
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مقدمه: فصل اول
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مدلسازي و شبیه سازي
سیستم را آنرفتار مجموعه روابط ریاضی حاکم بر یک سیستم که توانایی پیش بینی : مدل

.فراهم می کند

.میباشدتحلیلو بدست آوردن روابط ریاضی حاکم بر یک سیستم از طرق تجزیه : مدلسازي
دقت مناسب، اجتناب از پیچیدگی زاید و پارامترهاي قابل اندازه گیري 

ودي یا ورورودي پیاده کردن یک مدل براي بدست آوردن پاسخ سیستم به : شبیه سازي
.هاي مشخص است
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انوع مدل هاي ریاضی
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خطی

غیرخطی



انوع مدل هاي ریاضی
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فشرده

گسترده



انوع مدل هاي ریاضی
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استاتیک

دینامیک



فرایند شبیه سازي
:مراحل انجام شبیه سازي یک سیستم

روابط ریاضی حاکم بر سیستمتعیین -1
متغیرهاي حالت، ورودیها و خروجیهاانتخاب -2
مجدد معادالتبازنویسی -3
سازي در محیط شبیه سازيپیاده -4
پارامترهاي شبیه سازيتعیین -5
شبیه سازياجراي -6
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بررسی فرایند شبیه سازي براي یک مدل ساده
:مدار RLC

تعیین روابط ریاضی-1
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بررسی فرایند شبیه سازي براي یک مدل ساده
:متغیرهاتعیین -2

ولتاژ خازن و جریان سلف: متغیر حالتسلف      جریان : خروجیمنبع     ولتاژ : ورودي

)اجتناب از عملگر مشتق ( روابط بازنویسی -3
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بررسی فرایند شبیه سازي براي یک مدل ساده
:پیاده سازي-4

:پارامترهاتعیین -5
....تعیین مقادیر مقاومت ها، سلف ها، منابع ولتاژ و 

اجراي شبیه سازي-6
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و شبیه سازيمدلسازي : فصل دوم
کبا استفاده از نرم افزار سیمولین
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مدلسازي دینامیکی : فصل سوم
ترانسفورماتور

15



ترانسفورماتور ایده آل 
فرضیات 

 نفوذپذیري بینهایت(مغناطیس کنندگی آن صفر است جریان.(
 هسته صفر استتلفات.
 پراکندگی صفر استشار.
 اهمی صفر استتلفات.
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ترانسفورماتور ایده آل 
:روابط ولتاژ و جریان
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ترانسفورماتور ایده آل 
:ارجاع امپدانس
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ترانسفورماتور واقعی
:فرضیات

 نوز صرفنظر هسته هاز تلفات نفوذپذیري هسته بینهایت نیست ولی . (ایده آل نیستهسته
.)میکنیم
 اهمی سیم پیچی ها نیز در نظر گرفته میشودمقاومت.
 نشتی نیز منظور می شودشار.
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ترانسفورماتور واقعی
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ترانسفورماتور واقعی
:شار پیوندي با هر سیم پیچ
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ترانسفورماتور واقعی
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ترانسفورماتور واقعی

23



ترانسفورماتور واقعی
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ترانسفورماتور واقعی

25



ترانسفورماتور واقعی
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ترانسفورماتور واقعی
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ترانسفورماتور واقعی
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ترانسفورماتور واقعی
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ترانسفورماتور واقعی
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ترانسفورماتور واقعی
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ترانسفورماتور واقعی
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ترانسفورماتور واقعی
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ترانسفورماتور واقعی
بارمدلسازي

برايوالًمعمقدرتسیستمهايدرعالوهبهباشد،پیشفازیاپسفازتواندمیواقعیباریک
بودنشفازپییاپسفازاساسبرراباربنابراین.میشودمطرحآننامیولتاژوتوانبار،معرفی

.میکنیممدلRCیاRLمداریکصورتبه
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ترانسفورماتور واقعی
:مدلسازي بار

:روش هاي نمایش بار در سیستم هاي قدرت
نمایش به صورت مستقیم بر حسب امپدانس-1
نمایش بر حسب توان حقیقی و موهومی-2
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ترانسفورماتور واقعی
پسفازمدلسازي بار 

مدلسازي بار پیش فاز
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ترانسفورماتور سه فاز
 ه کرداستفادشبیه سازي ترانسفورمر سه فاز می توان از مدل ترانسفورمر تکفاز براي.

 این سه ال نحوه اتصدر اینصورت . سه فاز شامل سه ترانسفورمر تکفاز می باشدترانسفورمر
.ترانسفورمر مهم است
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ترانسفورماتور سه فاز
ستاره-اتصال ستاره

:مدار معادل یکی از ترانس ها
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ترانسفورماتور سه فاز
روابط ولتاژ ترمینال ها و ولتاژ نقطه زمین ترانسفورمر
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ترانسفورماتور سه فاز
بلوك شبیه سازي
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ترانسفورماتور سه فاز
 ستاره–اتصال مثلث:

مدار معادل یکی از ترانس ها
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ترانسفورماتور سه فاز
روابط ولتاژ ترمینال ها و ولتاژ نقطه زمین ترانسفورمر
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ترانسفورماتور سه فاز
بلوك شبیه سازي

43



پدیده اشباع
:ماهیت اشباع مغناطیسی

همگی با میدان اعمالی همراستا شوند،درون ماده هنگامی که دوقطبی هاي مغناطیسی 
.ماده نداشته و ماده به اشباع می رودالقاي درون دیگر افزایش میدان تاثیري بر میزان 
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پدیده اشباع
:مضرات اشباع مغناطیسی

ایجاد مشخصه غیرخطی در ماده و تولید هارمونیک-
شدنافزایش تلفات مسی و آهنی و داغ -

:تاثیر اشباع مغناطیسی بر پارامترهاي ترانسفورمر

.شار و اندوکتانس مغناطیس کنندگی کامالً متاثر از اشباع هسته هستند-
.تاثیر اشباع بر روي شارها و اندوکتانس هاي نشتی، پیچیده و کم میباشد-
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پدیده اشباع
:نحوه اعمال اشباع مغناطیسی در مدل ترانسفورمر

:ازيسشبیهازمرحلههردرکنندگیمغناطیسراکتانسمناسبمقداریکازاستفاده-1
یرغمقدارحاصلضربرويازمرحلههردرکنندگیمغناطیساندوکتانسشدهاشباعمقدار
میدستبترانسفورمرباريبیمنحنیازاشباع.شودمیمحاسبهاشباعضریبدرآناشباع

.آید

:گفتتوانمیترانسفورمرباريبیآزمایشمورددرسريشاخهافتازصرفنظربا
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پدیده اشباع
کنندگی درنظر دور مغناطیس پس میتوان محور عمودي در مشخصه مدار باز را همان شار 

.گرفت
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پدیده اشباع
س مغناطیحسب شار جریان مغناطیس کنندگی توسط یک منبع جریان و بر تخمین -2

کنندگی

استفاده از رابطه بین شار مغناطیسی اشباع شده و اشباع نشده-3
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پدیده اشباع
:جایگذاري جریانها
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پدیده اشباع
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پدیده اشباع
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تبدیالت ریاضی در : فصل چهارم 
مهندسی برق
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تبدیل فورتسکیو
رماتورها ژنراتورها، ترانسفوبراي مطالعه شرایط نا متعادل در سیستمهاي قدرت و اجزا آن نظیر 

ستم متعادل فاز به سه سینامتعادل سه در واقع یک سیستم . و موتورهاي الکتریکی بکار میرود
.انجام میشودسه فاز تبدیل و محاسبات در این فضا 

:ماتریس تبدیل

در این رابطه

:ماتریس معکوس تبدیل
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تبدیل کالرك
توالی صفرمولفه و یک تبدیل سه فاز به دو فاز 

:ماتریس تبدیل

:ماتریس تبدیل معکوس
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تبدیل کالرك
حظه در یک بار مقاومتی که مقادیر ولتاژ ها و جریان هاي سه فاز به شرح زیر است در ل: مثال = تبدل کالرك را اعمال نموده و مقادیر ولتاژها، و جریان ها و توان را محاسبه 2/

.نمائید
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تبدیل کالرك
:اعمال تبدیل کالرك

.ردیدتبدل کالرك توان را حفظ نمی کند براي حل این مشکل تبدیل کنکوردیا ارائه گ
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تبدیل کنکوردیا
همان تبدیل کالرك است با این تفاوت که این تبدیل حافظ توان میباشد.
یک ماتریس تبدیل زمانی میتواند حافظ توان باشد که ماتریس متعامد باشد.
 آن برابر باشد ترانسپوز ماتریسی متعامد است که معکوس آن با.
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تبدیل کنکوردیا
سبه در مثال قبلی با اعمال تبدیل کنکوردیا مقادیر جریان ها و ولتاژها و توان را محا: مثال
.  کنید
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تبدیل پارك
رون با سنکاستاتور ماشین پارك از یک تبدیل براي جایگزین کردن متغیرهاي 1920اواخر 

.چرخد، استفاده نمودرتور می متغیرهاي یک سیستم غیرواقعی دوار که با سرعت 

:در تبدل پارك سه حالت وجود داردqو dدر مراجع مختلف براي مشخص کردن محورهاي 

 محورq درجه جلوتر از محور 90به اندازهd
 محورq از محور عقبتر درجه 90به اندازهd
 مشابه حالت اول ولی جاي محورd وqبرعکس میشود.
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تبدیل پارك
:حالت اول
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تبدیل پارك
:حالت دوم
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تبدیل پارك
:حالت سوم
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تبدیل پارك
ورت تبدیل پارك را به یک منبع ولتاژ سه فاز اعمال کنین و مشخص کنید در چه ص: مثال

مقادیر تبدیل یافته به اعداد ثابت تبدیل میشوند؟
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تبدیل پارك

:شرط ثابت شدن مقادیر
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تبدیل پارك
:انتقال توان در تبدیل پارك
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تبدیل پارك
:انتقال توان در تبدیل پارك

.این تبدیل توان را حفظ نمیکند
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تبدیل پارك
تبدیل بار مقاومتی: مثال
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تبدیل پارك
تبدیل بار سلفی: مثال
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تبدیل پارك
:اگر سیستم خطی فرض شود

:در صورت عدم وجود تزویج بین فازها

:در صورت وجود تزویج بین بارها
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تبدیل پارك
:ویژگی هاي تبدیل پارك

کاهش تعداد معادالت از سه معادله به دو معادله-1
از بین رفتن تزویج متقابل بین فازها-2
ثابت شدن ضرایب اندوکتانس با انتخاب قاب مرجع مناسب-3

70



قاب مرجع دلخواه-تبدیل پارك تعمیم یافته
رون و سرعت صفر، سرعت سنک(در تبدیل پارك میتواند دلخواه باشد qسرعت چرخش محور 

)یا غیر سنکرون
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قاب مرجع دلخواه-تبدیل پارك تعمیم یافته
تبدیل بین قاب هاي مرجع دلخواه
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اییمدلسازي ماشین الق:فصل پنجم 
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abcمدلسازي ماشین القایی در دستگاه 
:جریان ماشین-معادالت ولتاژ

.در موتور قفس سنجابی ولتاژهاي رتور به دلیل اتصال کوتاه برابر صفر میباشند
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abcمدلسازي ماشین القایی در دستگاه 
:جریان-معادالت شار
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abcمدلسازي ماشین القایی در دستگاه 
:ماتریس اندوکتانس خودي استاتور

:ماتریسی با عناصر نامتغیر با زمان بوده و مولفه هاي آن عبارتند از
اندوکتانس پراکندگی استاتور-
اندوکتانس مغناطیس کنندگی استاتور-
اندوکتانس متقابل بین فازهاي استاتور-
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abcمدلسازي ماشین القایی در دستگاه 
:ماتریس اندوکتانس خودي رتور

:ماتریسی با عناصر نامتغیر با زمان بوده و مولفه هاي آن عبارتند از
اندوکتانس پراکندگی رتور-
اندوکتانس مغناطیس کنندگی رتور-
اندوکتانس متقابل بین فازهاي رتور-
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abcمدلسازي ماشین القایی در دستگاه 
:رتور-ماتریس اندوکتانس متقابل استاتور
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abcمدلسازي ماشین القایی در دستگاه 
:استاتور-ماتریس اندوکتانس متقابل رتور
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abcمدلسازي ماشین القایی در دستگاه 
:جریان-معادالت ولتاژ
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dq0مدلسازي ماشین القایی در دستگاه 
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:ماتریس تبدیل براي مولفه هاي استاتور
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:ماتریس تبدیل مولفه هاي رتور

83



:تبدیل مولفه هاي استاتور و رتور به طور جداگانه انجام می شود
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.اکنون طرفین معادله بدست آمده را در ماتریس تبدیل ضرب می کنیم
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:داریماز ساده سازي و بسط روابط شار دور پس 
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جریان رتور-معادالت ولتاژ
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dq0دستگاه جریان استاتور در -معادالت شار
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:دستگاهماتریس اندوکتانس خودي استاتور در 
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dq0دستگاه رتور در -ماتریس اندوکتانس متقابل استاتور
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dq0دستگاهجریان رتور در -معادالت شار
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dq0دستگاهماتریس اندوکتانس خودي رتور در 

qd0دستگاه استاتور در -ماتریس اندوکتانس متقابل رتور
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qd0دستگاه جریان در -معادالت شار
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اندوکتانسکاهش پارامتر ماتریس هاي 
.داردوجود هواییاگر هسته استاتور و رتور ایده آل فرض شوند فقط رلوکتانس فاصله 
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:جریان ماشین انتقال یافته به سمت استاتور-معادالت ولتاژ
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:انتقال کمیت هاي رتور به سمت استاتور
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:جریان به صورت زیر در می آیند-پس از ساده سازي معادالت شار
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:جریان را اصالح می کنیم–با استفاده از تعریف زیر معادالت شار
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:جریان استاتور–معادالت ولتاژ 
.جریان استاتور را بر حسب راکتانسها بازنویسی می کنیم-معادالت ولتاژ

:رتورجریان –ولتاژ معادالت 
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qمحورمدل مداري 
.بدست می آیدqمحور با توجه به روابط به دست آمده مدل مداري بر روي 
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dمحور مدل مداري 

qمدل مداري محور 
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:ماشینمعادله دینامیکی 
.براي تعیین گشتاور می توان انرژي مغناطیسی ذخیره شده را حساب کرد

را تعیین الکترومغناطسی آنبا استفاده از رابطه توان لحظه اي ماشین نیز می توان گشتاور 
.می گردد
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.کندنمیگشتاورایجادوگرددمیتلفهامقاومتدرتواناینازبخشی
همانکهدارداشارهمغناطیسیمیداندرشدهذخیرهانرژيبهتواناینازدیگريبخشی

.استراکتیوتوان
:باشودمیبرابراستگشتاورایجادعاملوشدهتبدیلمکانیکیکاربهکهتوانیمقدارپس

:دادنشانتوانمیدور-شارروابطازاستفادهبا
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:پس می توان نوشت 
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:پس گشتاور عبارت است از

:معادله دینامیکی ماشین عبارت است از 

107



:دستگاه هاي مختصات مرجع
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شبیه سازي ماشین القایی در قاب مرجع ساکن
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111
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:نحوه اتصال ستاره موتور القایی سه فاز

:بازنویسی ولتاژ سیم پیچی بر اساس ولتاژ منبع سه فاز

113



:اختالف ولتاژ نقطه صفر استاتور با نقطه صفر منبع سه فاز

.جریان توالی صفر در حالت تعادل سیستم صفر است
:اعمال ماتریس تبدیل به ولتاژهاي ورودي

114



.معادالت مرجع ساکن را بر اساس متغیرهاي حالت بازنویسی می کنیم

.جریان به عنوان یک خروجی از رابطه فوق حذف می شود
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استاتورجریان -معادالت ولتاژ

جریان رتور-معادالت ولتاژ
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تعیین مقادیر پایه در سیستم پریونیت
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الکترومغناطیسیگشتاور 

:ثابت اینرسی
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مدلسازي موتور القایی تکفاز
 به هم درجه نسبت 90موتور القایی تکفاز داراي دوي سیم پیچ است که محور آنها استاتور

.اختالالف دارد
 این موتور از نوع قفس سنجابی می باشدرتور.
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مدلسازي موتور القایی تکفاز
)نشدهسرعتهم (جریان مربوط به استاتو و رتور موتور القایی تکفاز -معادالت ولتاژ

معادالت شار جریان

براي ساده کردن ماتریس از روابط زیر استفاده میشود

122



مدلسازي موتور القایی تکفاز
ت استاتور ماتریس انتقال به سماز و کمیتهاي رتور را با استفاده گرفته قاب مرجع را استاتور 

.منتقل می کنیم

هم اتور را استپس از انتقال دستگاه رتور به دستگاه ساکن استاتور، باید کمیتهاي رتور و 
.مقیاس کنیم

ه پیچی ها بسیم براي هم مقیاس کردن، همه ولتاژها و جریانها را با استفاده از تعداد دور 
.  استاتور منتقل می کنیممحور سمت 
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مدلسازي موتور القایی تکفاز
اکندر دستگاه سجریان انتقال یافته به سمت سیم پیچ اصلی استاتور -روابط ولتاژ

ساکندستگاهجریان انتقال یافته به سمت سیم پیچ اصلی استاتور در -روابط شار
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مدلسازي موتور القایی تکفاز
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مدلسازي موتور القایی تکفاز
:رابطه گشتاور
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ونمدلسازي ماشین سنکر:فصل ششم 
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مدلسازي ماشین سنکرون

بهآنهامقادیرکهباشدمیفازسهپیچیسیمیکداراياستاتورسنکرونماشیندر
.شودمیمنتقلqdدستگاه
مستقیممحوررويبرکهداردقراررتوررويتحریکپیچیسیمیکdشودمیمدل.
رويبرزنیمجازيتحریکپیچیسیمیکمربعی،ماتریسیکداشتنوتقارنایجادبراي

.شودمیفرضqعرضیمحور
ويربرکوتاهاتصالپیچیسیمدو،)رتوررويسنجابیقفس(دمپرهامدلسازيبراي

.میشودگرفتهدرنظرعرضیومستقیممحورهاي
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مدلسازي ماشین سنکرون
ساختار سیم پیچی هاي رتور و استاتور ماشین سنکرون
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مدلسازي ماشین سنکرون
جریان-معادالت ولتاژ

130



مدلسازي ماشین سنکرون
:جریان-معادالت شار

.یک ماتریس با عناصر متغیر با زمان می باشد: ماتریس اندوکتانس استاتور
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مدلسازي ماشین سنکرون
ماتریس اندوکتانس استاتور از Laaمحاسبه
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مدلسازي ماشین سنکرون
استاتورماتریس اندوکتانس از Labمحاسبه
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مدلسازي ماشین سنکرون
ماتریس اندوکتانس استاتور

:مولفه هاي این ماتریس متغیر با زمان عبارت است از
Llsاستاتور اندوکتانس پراکندگی فاز 

Lmsاستاتور در dqمحور حداکثر اندوکتانس ناشی از تفاوت رلوکتانس دو 
L0محور مقدار ثابت اندوکتانس ناشی از تفاوت رلوکتانس دو 
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مدلسازي ماشین سنکرون
ماتریس اندوکتانس رتور

:مولفه هاي این ماتریس نا متغیر با زمان بوده و عبارتند از 

135



مدلسازي ماشین سنکرون
رتور-ماتریس متقابل اندوکتانس استاتور

:مولفه هاي این ماتریس متغیر با زمان بوده و عبارتند از 
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مدلسازي ماشین سنکرون
جریان-معادالت ولتاژ
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مدلسازي ماشین سنکرون

138



.اکنون طرفین معادله بدست آمده را در ماتریس تبدیل ضرب می کنیم

نویسیمماتریس مقاومت استاتور را به صورت زیر می 

:پس
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141



:دهیمانجام می با فرض ایده آل بودن ماده مغناطیسی رتور و استاتور، کارهاي زیر را 
کاهش تعداد متغیرها-1
هم مقیاس کردن تمامی متغیرها-2

142



:جریان در استاتور–روابط شار 
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:ماتریس اندوکتانس انتقال یافته به سمت استاتور
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استاتورجریان -روابط ولتاژ

رتورجریان -روابط ولتاژ

.همانند موتور القایی تعیین می گردد: رابطه گشتاور
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dqمحورهاي مدار معادل 
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بررسی جریان اتصال کوتاه در ژنراتور سنکرون
:جریان اتصال کوتاه شامل

).در شکل حذف شده(نمایی کاهش می یابد صورت به که dcمولفه
. شامل سه بخش تندگذر، گذرا و ماندگار می باشدکه acمولفه
ودمپر، تحریک ایجاد این سه بخش ثابت زمانی هاي متفاوت در سیم پیچی هاي دلیل 

.استاتور می باشد
.زمانیثابت بزرگترینسیم پیچی دمپر کوچکترین ثابت زمانی را دارد و سیم پیچی استاتور 
و حالت پیچی تحریکحالت تندگذر مربوط به سیم پیچی دمپر، حالت گذرا مربوط به سیم 

.ماندگار مربوط به سیم پیچی استاتور می باشد
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رابطه جریان اتصال کوتاه
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تعیین پارامترهاي ماشین سنکرون
 ی ممعادل ماشین سیم پیچی ها و اندوکتانس هاي آنها پارامترهاي مرتبط با مدار مقاومت

.باشند

 شوندمیآنها محاسبه از این پارامترها قابل اندازه گیري بوده و سایر پارامترها از روي برخی.

 راي هر بکوتاه را اینجا رابطه اندوکتانس ها و ثابت زمانی هاي مربوط به مدار باز و اتصال در
.دو محور و در حالت هاي ماندگار، گذرا و تندگذر مشخص می کنیم
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اندوکتانس محور مستقیم در حالت ماندگار
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اندوکتانس محور مستقیم در حالت گذرا
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اندوکتانس محور مستقیم در حالت تندگذر
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