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ش نوسانات یو افزا یصنعت يچ رلوکتانس سبب کاهش گستره کاربردهایدر موتور سوئ یسید مغناطید گشتاور گسسته و اشباع شدیتول :چكیده

ن فازها با در نظر یون بیمجاور در بازه کموتاس يان فازهاین شکل موج جرییتع يبرا ین مقاله روشیدر ان موتور شده است. ینامطلوب در گشتاور ا
گشتاور ثابت  يرهاین روش مسین است. در ایماش یزان تلفات اهمین میترن کننده کمیشنهاد شده که تضمیهسته پ یسیگرفتن اثر اشباع مغناط

 يارهیدا یها با منحنم شده و نقاط برخورد آنیون ترسیوارد و خارج شونده در کموتاس يازهاان فیت روتور در صفحه مختصات جریهر موقع يبرا
مسیر حاصل شده از نقاط مماس مذکور تضمین کننده تلفات کموتاسیون بهینه و ن اساس، یشوند. بر ایانتخاب م ،ن شعاعیتربا کم یتلفات اهم

گشتاور و شار  يهایمنحن یعمل يهاشیج حاصل شده توسط آزمایروش ارائه شده، از نتا يسازادهیکاهش نوسانات گشتاور خواهد بود. به منظور پ
 یتم اصالحیالگورک یباال  يهاسرعت يت برایاند. در نهاها مورد استفاده قرار گرفتهلیت روتور استخراج شده و در تحلیان فاز و موقعیجر بر حسب

 4موتور چهارفاز  يج مطالعات بر رویابد. نتایش یعملکرد بدون نوسانات گشتاور افزا محدوده سرعتشده تا  یساده معرف ین منطقیبر اساس قوان
 ارائه شده خواهد بود.دهنده اعتبار روش لووات نشانیک

 موتور سوئیچ رلوکتانس، کاهش نوسانات گشتاور، تلفات اهمی، اشباع مغناطیسی: كلیدي هاي واژه
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Abstract: Discrete torque generation mechanism and inherently nonlinear magnetic characterization of 

switched reluctance motors lead to unacceptable torque ripple and reduce the variety of applications in industry. In 

this paper, a phase current profiling technique and torque sharing function are proposed considering magnetic 

saturation effects as well as minimizing power loss during the commutation area between the adjacent phases. 

Constant torque trajectories are considered in incoming and outgoing phase currents plane based on nonlinear T-i-

theta curves which are obtained from experimental measurements. Optimum points on constant torque trajectories 

are selected based on improving drive efficiency and minimizing copper loss in each rotor position. In order to 

implement the proposed method, experimental measurements were undertaken to obtain the motor operational 

characterizations. A modification scheme based on logical rules will be introduced to enhance maximum speed with 

torque free operation. Experimental and simulation results on four phase, 4Kw 8/6 SRM, validate the effectiveness 

of the proposed method. 
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 مقدمه -1
هاي الکتریکی ابزاري جهت تبدیل انرژي الکتریکی به مکاانیکی  ماشین
تاارین هسااتند. موتااور سااوئیچ رلوکتااانس یکاای از قاادیمی بااالعکسو 

ساال پایش    111موتورهاي الکتریکی است که قدمت آن باه بایش از   
بر اساس عملکرد فیزیکی آن و بر مبناي  گذاري این ماشینرسد. ناممی

هاي متغیر است. به عباارت دیگار از دیاد مادار     شدن رلوکتانسسوئیچ
ساوئیچ رلوکتاانس یاک مادار مغناطیسای       معادل مغناطیسی ماشاین 

)زمان( و جریان است. ساختار ایان ماشاین    خطی و متغیر با مکانرغی
و روتور قطب برجساته  بسیار قابل اطمینان، مقاوم و متشکل از استاتور 

شاادن ماادارات . عملکاارد پیوسااته ایاان ماشااین باار سااوئیچ ]1[اساات
 وجاود پی استوار است. کاربرد این موتور در صنعت با درمغناطیسی پی

وده و عملکارد غیرخطای و عادم وجاود     ادود با ایار محادمت آن بساق
هاي دقیق تحلیلی براي آن از جمله موانع گسترش کاربردهاي این مدل
ن موتاور و  ادي در ایا ا. نوسانات گسساته گشاتاور تولیا   باشد یمر موتو
بارداري در ناحیاه اشاباع مغناطیسای سابب شاده تاا ارتعاشاات         بهره

 مالحظاه   قابلمکانیکی و صوتی در مقایسه با اکثر موتورهاي الکتریکی 
نات گشاتاور تحقیقاات بسایاري در    ور کاهش نوساا اه منظاب .]2[باشد
کاه طیاو وسایعی از طراحای      ]3-21[ ههاي اخیر صاورت گرفتا  دهه

تاا اساتفاده از    ]4 و 3[ هااي الکترومغناطیسای  ماشین و تحلیل میدان
. شاود  یما هاي پیشنهادي مختلو را شاامل  هاي کنترلی و مبدلروش

ل یدله ب یزنچیمختلو سوئ يهاتمیو الگور یکنترل يهااستفاده از روش
 ياژهیاات ویااز اهمموجااود و متااداول ا يامکااان اسااتفاده در موتورهااا

هاا  ن روشیا از ا یکیاند. تر مورد توجه قرار گرفتهشیبرخوردار بوده و ب
( Torque Sharing Functions) گشتاور بوده یموسوم به تابع اشتراک

ن دو یون با یدر بازه کموتاس ياکه در آن گشتاور مرجع هر فاز به گونه
 یت باقبوسته ثایپ ند کل موتوریشود تا گشتاور برآین مییفاز مجاور تع

 Direct Instanteneous) گشاتاور  يام لحظاه یکنتارل مساتق  بماند. 

Torque Controlمورد استفاده در کنترل  يهاگر از روشید یکیز ی( ن
 ین کنترلا ین روش قاوان یب عمده ایو کاهش نوسانات گشتاور است. ع

و  اها یر ناواح یت هر فاز به زیهدا ینواح يبندمیاز به تقسیده و نیچیپ
گشتاور  یاز توابع اشتراک یبرخاست.  آن یعمل يسازادهیدر پ يدشوار

در مراجاع   ییو نماا  ی، مکعبا ینوسا ی، کسیمتداول مانند تواباع خطا  
عالوه بر کاهش نوساانات گشاتاور    اند.و مورد مطالعه قرار گرفته یمعرف

تواند مبنااي مقایساه باین تواباع اشاتراکی      توابع هدف دیگري نیز می
اشااد. برخاای از مااوارد مهاام، کاااهش تلفااات اهماای در بااازه گشااتاور ب

کموتاسیون و یا کاهش پیک یا مقدار موثر جریان هر فاز و کاهش ولتاژ 
از توابع هدف  یست که برخا ین در حالیتواند باشد.  ااز فاز مییمورد ن

گر باشند. به عنوان نموناه  یکدیتوانند در تضاد با یاشاره شده در فوق م
دهاد کاه   یجه ما یون را نتیش سرعت کموتاسیافزا یاهم کاهش تلفات

 ]9[در مرجاع  اسات.   يتار از باه ولتااژ فااز بازر     یا تحقق آن ن يرااب
ت یا شده که بساته باه اهم   یگشتاور معرف یاز توابع اشتراک ياخانواده

از تواباع   یکا یباال  يهاا عملکرد در سرعتیتابع هدف کاهش تلفات و 

ت ین مرجع محدودیدر ارند. یگیقرار م گشتاور مورد استفاده یاشتراک
به عبارت  چ رلوکتانس است.ین سوئیماش یمدل خط شده گرفتهدر نظر 

دیگر روش ارائه شده در موتورهاي صنعتی که عمدتًا در شرایط گشتاور 
گیرناد کاارایی باا رانادمان     برداري قارار مای  نزدیک به نامی مورد بهره
موتورهاي  برخالفیچ رلوکتانس زیرا موتور سوئ ،مناسبی نخواهد داشت

القایی تحت شرایطی داراي راندمان باال است که سیکل مغناطیسی آن 
توابع اشاتراکی گشاتاور متعاادل شاده      ]8[در وارد ناحیه اشباع شود.  

iحول زاویه 
c      معرفای شاده کاه در آن زاویاهi

c     مکاانی اسات کاه
هاي یکسان با یکدیگر لیدي در فازهاي مجاور به ازاي جریانگشتاور تو

iتغییار از   ]12 و 11[برابار هساتند. در مراجاع    
c   باه سامت c   باا

روشی جهت بهبود عملکرد تابع اشتراکی  عنوان بهافزایش سرعت موتور 
نتارل زاویاه روشانی و    کهاي باال معرفی شده است. گشتاور در سرعت

هاي کاهش نوسانات گشتاور خاموشی هدایت هر فاز یکی دیگر از روش
نظر گرفتن عدم  از یک رابطه تحلیلی با در ]14[. در مرجع ]13[ است

باه   يمحاور  هام وابستگی اندوکتانس هر فاز در حوالی موقعیات عادم   
و ولتااژ فااز    برحساب جریان فاز استفاده شده و زاویه روشنی مناساب  

 یک تابع اشاتراک یاز  ]6[در مرجع شود. نظر محاسبه می سرعت مورد
فااز خاارج    يدیاستفاده شده که گشتاور تول يا گونه به یگشتاور منطق

ت شاده و در  یسمت صافر هادا  ه ب سرعت بهون یشونده در بازه کموتاس
ب یا شاود. ع ین ما یعوض گشتاور کل موتور توسط فاز وارد شونده تام

ل عادم  یا دله ان در فاز وارد شاونده با  ید جریشد کین روش پیعمده ا
( يمحاور ت عدم همیموقع ی)حوال هین ناحید گشتاور در ایل تولیپتانس
ن گشاتاور موتاور اسات.    یتاام  منظاور  بهاعمال ولتاژ بزر   نیچن همو 
ش تلفاات  یل افازا یا دله ن حالت راندمان موتور با یاست که در ا یهیبد
 ابد.ییکاهش م یمس
ان یا گشاتاور ثابات در صافحه مختصاات جر     يرهایمسا ن مقاله، یدر ا
ن در یماش یرخطیوارد و خارج شونده با در نظر گرفتن مدل غ يفازها

 يموتاور بار رو   ینه از نظر توان تلفاتینظر گرفته شده و سپس نقاط به
 عناوان  باه ن نقااط  یا شوند. باا در نظار گارفتن ا   ین مییرها تعین مسیا
گشاتاور   یرج شونده تاابع اشاتراک  وارد و خا يمرجع فازها يهاانیجر
-هیشب يسازادهیپتسهیل  منظور بهواهد شد. سپس ال خااصانه حیابه
ان مرجع بار اسااس گشاتاور    ی، تابع جريشنهادیروش پ یو عمل يساز
ک روش یا ت یا ت روتور استخراج خواهد شاد. در نها ینظر و موقع مورد
تاور گشاا یت اسااتفاده از تااابع اشااتراکیااش قابلیافاازا يباارا یاصااالح

هاا  يسااز هیج شاب یشاده و نتاا   یبااال معرفا   يهادر سرعت يشنهادیپ
 صحت عملکرد آن آورده شده است. یبررس منظور به

 تولید گشتاور در موتور سوئیچ رلوکتانس -2
هاي سوئیچ رلوکتانس متداول از استاتور و روتور قطب برجساته  ماشین

اند. کل گرفتهمغناطیس دائم در روتور شرباي بندي یا آهنو بدون سیم
هااي اساتاتور از ناوع متمرکاز باوده و      بنادي قطاب  بر این اساس سیم

تاور بر مبنااي کااهش رلوکتاانس فاصاله هاوایی ماابین       ال گشاتشکی
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 ياز انرژ يل انرژین موتور تبدیباشد. در اهاي استاتور و روتور میقطب
ان یا باا جر  یرابطاه تنگااتنگ   یکیمکان يبه انرژ یسیمغناط شده رهیذخ
کاه   یت روتور دارد. در صورتیچ فاز استاتور و موقعیپمیبه فاز س یعمالا

ت روتاور را  یا گر باشند موقعیکدی يبه رو روتور و استاتور رو يهاقطب
هاا  ن آنیبا  یینه فاصاله هاوا  یشیکامل و در صورت وجود ب يمحورهم
زان گشاتاور  یا مشاود.  یکامال ذکار ما    يمحورت روتور عدم همیموقع
از  یکل طور به ki و جریان فاز موقعیت روتور  برحسب هر فاز يدیتول

 ر قابل حصول است:یرابطه ز
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ل سااختار  ی. به دلباشد یمموتور مورد نظر  يتعداد فازها mکه در آن 
ان یا ن نوع موتور امکان بیهسته، در ا یسیطاشباع شونده مغنا شدت به

چاه در   ان فاز مطابق با آنیهسته و جر يوندین شار پیساده ب يارابطه
 ]18[ست. در مرجع یان متناوب وجود دارد نیجر يهانیه انواع ماشیبق

ت روتاور  یا ان و موقعیشار با جر ارتباط يسازان مدلیب ي( برا2رابطه )
 شده است: یمعرف
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هار فااز در    يدیا تول يوناد ینه شار پیشیب sکه در رابطه فوق مقدار 
 کامل و يمحورت همیموقع kf دیآ یمدست ه ر بیاز رابطه ز: 
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در رابطه فوق 
rN و sN  و اساتاتور   روتاور هااي  به ترتیب تعداد قطاب

( 1از رابطاه )  يریگ( و انتگرال3( و )2با در نظر گرفتن روابط ) هستند.
 :شودیر حاصل میز یرخطیدر هر فاز از رابطه غ يدیگشتاور تول
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فتن مدل اشباع شود در نظر گری( مشاهده م4گونه که از رابطه ) همان
محاسابه گشاتاور    يده بارا یا چیپ ياهسته منجر به رابطاه  یسیمغناط
( 1از مراجع از رابطاه )  يارین رو در بسیهر فاز خواهد شد. از ا يدیتول
 یهر فاز استفاده شده که باه مادل خطا    يدیتول يوندیشار پ عنوان به

 هسته مرسوم است. یسیمغناط
(1)        kkkk iLi .,   

ن یهار فااز ماشا    يبارا  ینظر گرفتن رابطه فوق گشتاور رلوکتانس در با
 .دیآ یمدست ه ر بیز صورت به
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 ( آورده شده است.7در رابطه ) یکل صورت بهمعادله ولتاژ هر فاز 
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مثبات اسات کاه     یدر هر فاز زمان يدی( گشتاور تول8بر اساس رابطه )
انادوکتانس گشاتاور    یب منفا یاندوکتانس مثبت و در ش یب منحنیش
چ ین ساوئ ی( اصاول عملکارد ماشا   1شاکل )  خواهد بود. یمنف يدیتول

 .دهد یمش یکار مختلو نما یرلوکتانس را در نواح
 

               

            

                

         

                 

                                

 
 چ رلوکتانسین سوئیماش فاز د گشتاور در هری(: اصول تول1شكل )

 
انادوکتانس باا    یخطا ریکاه در مادل غ   شود یمدر شکل فوق مالحظه 

 یدر مدل خط یافته ولیان دامنه اندوکتانس هر فاز کاهش یش جریافزا
نظار گارفتن    ت روتور خواهد باود. عادم در  یاندوکتانس تنها تابع موقع

ش خطاا در محاسابه گشاتاور    یدایا موجاب پ  یسا یمدل اشاباع مغناط 
 يریا گدازهانادوکتانس انا   ی( منحن2) هر فاز خواهد شد. شکل يدیتول

دهاد. اطالعاات   یش ما یلووات را نماا یک 4ک موتور چهارفاز یشده فاز 
 ( آمده است.1) وستین مورد نظر در پیماش ینام

 
از موقعیت  ن نمونهیماش يشده برا يریگاندوکتانس اندازه ی(: منحن2شكل )

 محوري کاملمحوري تا همعدم هم

ت عادم  یا موقع یحاوال  از ازار فاان در هایجر يوتورام ياراود کادر م
ب انادوکتانس مثبات اسات شاروع باه      یکه شا  ییجاو در  يمحورهم
اساتاتور و روتاور باه     يهاا شدن قطاب  محور همت کرده و قبل از یهدا

( نشان داده شده 2طور که در شکل ) . همانابدی یممقدار صفر کاهش 
را از  یینه فاصاله هاوا  یشا یاستاتور و روتاور ب  يهاکه قطب یاست زمان

ت هام  یا ن مقادار و در موقع یتار گر داشته باشند انادوکتانس کام  یکدی
 یدر حاوال  ن مقادار را خواهاد داشات.   یتار شیانادوکتانس با   ،يمحور
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ز بوده یب اندوکتانس ناچیش يمحورو عدم هم يمحورهم يهاتیموقع
گار،  یبه عبارت دباشد. ید گشتاور در آن کم میل تولیجه پتانسیو در نت

ل کام باودن   یا دله با  يمحاور ت عدم همیموقع یکیاعمال ولتاژ در نزد
 یان و تلفاات اهما  یا د جریش شاد یمقدار اندوکتانس فاز منجر به افازا 

 یدر پ ین نواحیز در این ید گشتاور چندانیکه تول یخواهد شد در حال
 نخواهد داشت. 

 (TSFs) گشتاور یتوابع اشتراک -3
 ن در کنتارل گشاتاور و کااهش   یماورد توجاه و ناو    يهاا از روش یکی

 گشتاور یموسوم به تابع تبادل یون فازها روشیاز کموتاس ینوسانات ناش
(TSFاست. در ا )ن روش گشاتاور مرجاع باه تواباع گشاتاور مرجاع       ی

 يکه مجموع گشتاورها يطور بهه شده یک از فازها تجزیمتناسب با هر 
ن اسااس  یا بماند. بر ا ینظر ثابت باق مرجع هر فاز برابر با گشتاور مورد

گاردد.  ین ما یای ان در هار فااز تع  یحلقه کنترل جر يرجع براان میجر
چ رلوکتاانس را  یکنترل گشتاور موتور سوئ یاگرام کلیر بلوک دیشکل ز

 :دهدیش میگشتاور نما یتوسط توابع اشتراک

 
 گشتاور یکنترل گشتاور توسط توابع اشتراک یش بلوکی(: نما3شكل )

 
 ياج گشاتاور مرجاع بارا   اساتخر  منظاور  بهدر مراجع از توابع گوناگون 

وارد شونده و خارج شونده استفاده شاده اسات. اصاطالح وارد     يفازها
ک شدن اسات و خاارج   یشود که در حال تحریگفته م يشونده به فاز

گاردد.  یبرق ما یاست که از مدار خارج شده و ب يشونده متناظر با فاز
از و فا ت تاک یه هادا یا ان در هر فاز به دو ناحیت جرین روش، هدایدر ا
از  ]1[ شود. در مرجعیم يبندمیمجاور تقس يون فازهایه کموتاسیناح
 ان گشاتاور مرجاع فااز وارد   یا ب منظاور  باه شده  یمعرف ییک تابع نمای

 ین مرجاع منحنا  یا ون استفاده شده است. در ایشونده در بازه کموتاس
ب زده شده و عملکرد موتور تنها یتقر یخط صورت بهموتور  یسیمغناط

 یاز تاابع اشاتراک   ]16[ شده اسات. در مرجاع   یابت بررسدر سرعت ث
ن مرجاع  یا اساتفاده شاده اسات. در ا    ییسه با حالت نمایدر مقا یخط

منجار باه کااهش     یخطا  ینشان داده شده که استفاده از تابع اشتراک
دهاد.  یش مین فازها را افزایب یپوشان همه یان فاز شده اما زاویک جریپ
ن فازهاا  یون با یاز کموتاسا  یناش یت اهمش تلفاین امر منجر به افزایا

کارده کاه    یرا معرفا  ینوسا یس یتابع اشتراک ]19[خواهد شد. مرجع 
در کااهش نوساانات گشاتاور بااالتر اسات.       یآن نسبت به خط ییکارآ

 .دهد یمش یمتداول گشتاور را نما یر توابع اشتراکیشکل ز

 

 
 

 ییو نما ی، مکعبی، خطینوسیگشتاور متداول کس ی(: توابع اشتراک4شكل )

 نییب از باال به پایبه ترت

ش یگشاتاور متاداول نماا    یتوابع اشتراک يمرجع فازها برا يگشتاورها
 :]21[ شوند یمر حاصل ی( از روابط ز4داده شده در شکل )
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کااه در روابااط فااوق  
on و ov و off یروشاان يایااب زوایاابااه ترت ،

 باشند.یت هر فاز میهدا یه خاموشیمجاور و زاو ين فازهایب یپوشان هم
اور کنتارل گشات   يهاا ک از روشیا عملکرد هار   یسه کمیمقا منظور به

 شود:یو میر تعریرابطه ز صورت بهب نوسانات گشتاور یشاخص ضر
 

(12)    100*%.
ave

MinMax

T

TT
RT


 

ان هر فاز و کااهش تلفاات   یبه جر يدیش نسبت گشتاور تولیافزا
ت عملکارد مطلاوب در   یقابل نیچن همن فازها و یون بیاز کموتاس یناش

باال از جملاه   متوسط و يهاکاهش نوسانات گشتاور در محدوده سرعت
 نیچنا  هام گشاتاور و   یتواباع اشاتراک   یهستند کاه در طراحا   یاهداف
 يایا ان انتخااب زوا ین میدر ا.  باشد یمت یها حائز اهمن آنیسه بیمقا
در بهبود راندمان موتور خواهاد   ینه نقش اساسیبه یو خاموش یروشن

که هدف کنترل نوسانات گشتاور در  یگر، در صورتیداشت. به عبارت د
 یو خاموشا  یروشان  يایا ه موتور باشد زوایو سرعت پا یط بار نامیراش
ن فازها باا  یون بیکموتاس ير کنند تا فرصت الزم براییتغ يا گونه بهد یبا

موتور با سرعت و ثابت بودن ولتاژ  یان داخلیش منبع جریتوجه به افزا
گشتاور  یک تابع اشتراکی ]6[ ک فاز وجود داشته باشد. در مرجعیتحر
 یشاانهاد شااده کااه در آن بااا در نظاار گاارفتن ماادل خطاا یپ یقاامنط
سامت صافر   ه عًا بیموتور گشتاور فاز خارج شونده سر يبرا یسیمغناط

م یتنظا  يمانده توسط فاز وارد شاونده طاور  یکنترل شده و گشتاور باق
بماناد. در   یند موتور برابر با گشتاور بار ثابت باقیشود تا گشتاور برآیم
 يرویا ل کام باودن دامناه ن   یا دله ن با ییپاا  يهاا ن روش در سارعت یا

افتاه و در  یش یافزا شدت بهتواند یان میمحرکه در هر فاز دامنه جرضد
د یا ل تولیز باودن پتانسا  یل ناچیدله ب يمحورت عدم همیموقع یکینزد

ن مقالاه،  یدر ا ابد.ییکاهش م يریچشمگ طور بهگشتاور راندمان موتور 
 ،هسته يبرا یسیع شونده مغناطو اشبا یرخطیضمن استفاده از مدل غ

در  یتا تلفاات اهما   شودیماعمال  يا گونه بهان فاز یجر يکنترل بر رو
ش ین امر موجب افازا یا ابد. یون به حداقل ممکن کاهش یبازه کموتاس

 تررثوما ل نقاش  یا دله بن ییپا يهادر سرعت خصوص بهراندمان موتور 
 خواهد شد.  البا يهاسرعتدر نسبت به تلفات هسته  یتلفات اهم

 تابع اشتراکی گشتاور بهینه پیشنهادي -4
در بخش قبل برخی از توابع اشتراکی گشتاور مبتنی بر توابع 
تحلیلی خاص بیان شد که در هر یک از مراجع مربوطه نحوه انتخاب 

هاي اصالحی براي بهبود عملکرد در زوایاي روشنی و خاموشی و روش
اي دیگر از توابع ه است. اما دستههاي باال مورد توجه قرار گرفتسرعت

اشتراکی گشتاور مبتنی بر پارامترهاي ساختاري ماشین بوده و براي 
گیرند. به بیان دیگر، سازي خاص مورد توجه قرار میاهداف بهینه

گشتاورهاي مرجع فازهاي وارد و خارج شونده بر اساس حل تحلیلی 
ت مسی، کاهش پیک سازي با تابع هدف کمینه کردن تلفامسئله بهینه

جریان فاز، افزایش حداکثر سرعت با عملکرد بدون ریپل گشتاور یا 
شوند. در این سازي اشاره شده طراحی میاي از اهداف بهینهمجموعه

خطی یا اشباع شونده و یا  صورت بهراستا در نظر گرفتن مدل ماشین 
جمله  سازي عملی ازدر نظر گرفتن ناحیه گشتاور منفی و امکان پیاده

هاي ارائه شده در مراجع یی هر یک از روشآپارامترهاي موثر بر کار
د یدر ابتدا فرض کن يشنهادیان مفهوم روش پیب منظور بهخواهد بود. 
اندوکتانس حاصل شده و  یدر هر فاز از مدل خط يدیکه گشتاور تول

ند یآد گشتاور برین صورت باید. در ایدست آه( ب8بر طبق معادله )
 وارد شونده و خارج شونده با گشتاور مرجع برابر باشد يز فازهاا یناش

]6[. 
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در رابطه فوق  ka  و kbشوند یمر حاصل یاز رابطه ز: 
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ازاي هر زاویه روتاور   معادله یک بیضی به دهنده نشان( 13) رابطه
باشد. به عبارت دیگر به ازاي هر زاویه روتور در بازه هدایت هار فااز   می

فاز خارج شاونده   -شونده مسیر گشتاور ثابت در صفحه جریان فاز وارد
آید. شکل زیر مسیرهاي گشتاور ثابت دست  میه یک بیضی ب صورت به

iرا به ازاي ابتداي هدایت فاز، موقعیت روتور 
c     و انتهااي هادایت فااز

 دهد. نمایش می
                    

                    

 
ه یمختلو زاو يهاتیموقع يگشتاور ثابت به ازا يرهایش مسی(: نما1شكل )

 روتور
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دن یها قبل از رسیضیگردد که جهت بیدر شکل فوق مالحظه م

iه روتور به یزاو
c یافقبوده و پس از آن در جهت  يدر جهت عمود 
 منظور بهوارد و خارج شونده خواهد بود.  يان فازهایدر صفحه جر

ون رابطه یاز کموتاس یناش ینه کردن تلفات اهمیتحقق تابع هدف کم
محدوده  (11)جمله اول در رابطه  ر در نظر گرفته خواهد شد.یز

ا یون یه کار کموتاسین و جمله دوم مربوط به ناحیعملکرد تک فاز ماش
 منظور بهشود که یجه میباشد. از رابطه فوق نتیمجاور م ت دو فازیهدا

هاي دو فاز کردن تلفات کموتاسیون باید مجموع مجذور جریانکمینه
 مجاور کمینه گردد.

(11) 
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نه یکم يتابع هدف مورد نظر برا عنوان بهر یرابطه ز یبه عبارت
 نظر گرفته شده است. کردن تلفات در

(18) 
      **2*2* ,,, kkkkk TTiTiTf   

 
تلفات  دهنده نشانر ید مسیآیگونه که از رابطه فوق بر م همان

 يهاانیبه مرکز مبدا مختصات در صفحه جر يارهیدا صورت بهنه یکم
ر یر با مسین دوایوارد و خارج شونده بوده و نقطه برخورد ا يفازها

مجاور  يفازها يهاانیجر کننده انیبروتور ت یگشتاور ثابت در هر موقع
ن نسبت ین گشتاور مرجع و با در نظر گرفتن باالتریتام ينه برایبه

 ذکرشده یکه در مدل خط نیان بوده است. با توجه به ایگشتاور به جر
وارد و  يفازها يهاانیمربوط به جر يها در جهت محورهایضیجهت ب

 يرهاینه تلفات و مسیره کمین دایخارج شونده است نقطه مماس ب
( 1مختصات در صفحه شکل ) يمحورها يگشتاور ثابت همواره بر رو
گوناگون  يفازها يان مرجع برایگر جریخواهد بود. به عبارت د

خواهد بود.  بالعکساز مقدار صفر به مقدار مرجع و  یپرش صورت به
بود  هر فاز خواهد ين روش مستلزم وجود ولتاژ باال برایا یتحقق عمل

نظر  با در ست.ین ریپذ امکانکه در اغلب موارد در مبدل نامتقارن 
تابع کاماًل  صورت بهفاز  گرفتن معادالت گشتاور تولیدي در هر

شود که مسیرهاي گشتاور ثابت در یفرم رابطه زیر ثابت مه خطی برغی
بیضی بوده هاي فازهاي تحت کموتاسیون مسیرهایی شبهصفحه جریان
نقطه مماس با دایره کمینه تلفات خواهد بود. براي این و داراي یک 

کردن تلفات مسی را با در نظر گرفتن معادله منظور تابع هدف کمینه
 فاز و قید زیر در نظر بگیرید. غیرخطی گشتاور هر

(17)      1,,  kkref igifT  

( و یا استفاده از 4توابع غیرخطی در رابطه فوق بر اساس رابطه )
گردد. با در نظر گرفتن این اده و برازش منحنی محقق مید جدول

طور نقاط  توابع و براي هر موقعیت روتور مسیرهاي بهینه و همین

مشخص  (8)ل اشک صورت بهره داراي حداقل شعاع ارخورد با دایاب
در  شکل شود که مسیرهاي بیضیدر این شکل مالحظه می گردد.می

شبه بیضی شده و این مسیرها مدل خطی ماشین تبدیل به مسیرهاي 
داراي تنها یک نقطه مماس با دوایر متناسب با تلفات کموتاسیون 

 ن مقالهیدر ا شده گرفتهنظر  در. این روند براي موتور نمونه بودخواهند 
 آمده  دست به N .m21انجام شده و جریان مرجع براي این موتور در بار

  است.
                   

                    

 

 ونیتلفات کموتاسحداقل ره متناسب با ی(:  مسیر گشتاور ثابت و دا8شكل )
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با  یره تلفاتیون بر اساس نقطه مماس دای(:  روند انجام کموتاس7شكل )
 گشتاور ثابت يرهایمس

 
 يبرا آنره با حداقل شعاع مماس بر یگشتاور ثابت و دا یضی(:  ب6شكل )

 درجه 37ه روتور یزاو
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ل تلفاات و  ( روناد انجاام کموتاسایون را تحات شارایط حاداق      7شکل)
را باراي   شده حاصل( بیضی گشتاور ثابت و دایره حداقل تلفات 6شکل)
گشتاور با در نظار   يسازمدل منظور بهدهد. درجه نمایش می 37زاویه 

ن ی( استفاده شده است. در ا17( در رابطه )4گرفتن اثر اشباع از رابطه )
ب یا تقر( 3ه در رابطاه ) یفور يجمله اول سر 4حالت با در نظر گرفتن 

ن مقالاه  یشار و گشتاور موتور مورد مطالعه در ا يهایاز منحن یمناسب
 يریا گشاار انادازه   يهاا یسه منحنیقاا( م9) د. شکلایآیت مادساه ب

ن توساط رابطاه   یر حاصل از تخمیرا با مقاد یعمل آزمونج یشده از نتا
 دهد.ی( نشان م2)
 

 
و عدم  يمحورلت همدر دو حا یسیمغناط يهایسه منحنی(:  مقا9شكل )

   شده زدهن یو تخم يریگدر حالت اندازه يمحورهم

 
ه در نظر گرفته شاده را  یفور يب چهار جمله اول سری( ضرا1جدول )
 دهد:یش مینما

( براي 3جمله اول سري فوریه در رابطه) 4(: مقادیر1جدول )
 موتور نمونه

 

 در نظار گرفتاه شاده اسات.     914/1برابار باا    s( مقدار 2در رابطه )
از الگاوریتم پیشانهادي    شاده  حاصال توضیح داده شد که توابع جریان 

هااي  وابسته به مقدار گشاتاور مرجاع باوده و در واقاع مسایر منحنای      
رجاع باا دیگاري متفااوت     گشتاور ثابت براي هر گشتاور م شکل یضیب

جداگانه بایاد   طور بهاست. لذا جریان مرجع فاز براي هر مقدار گشتاور 
نظر براي  سازي عملی و تحقق کنترل موردپیاده منظور بهید. آدست ه ب

بساط فوریاه از زاویاه روتاور      صاورت  باه ها تمام گشتاورها، ابتدا جریان
حاصال شاده خاود    و سپس ضارایب   آمده  دست بهمطابق با رابطه زیر 

 اند.گرفته شده در نظراز گشتاور مرجع  يا چندجملهتوابع  صورت به

(16)            
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ن مقالاه، الگاوریتم پیشانهادي باراي     یبراي موتور نمونه ذکر شده در ا
هااي مرجاع بهیناه    جریاان  Nm2گشتاورهاي مختلو و باه ازاي هار   

( 16خراج شده و سپس بر اساس برازش منحنی جریان با معادلاه ) است
( 19است. در نهایت با استفاده از رابطه ) آمده  دست به bn و anضرایب 

توابع وابسته به گشتاور مربوط به ضرایب ذکر شده بار اسااس گشاتاور    
مرجع حاصل شده است. جدول زیر مقادیر ضرایب مشخص شده باراي  

( 16دهاد. در رابطاه )  سازي میانجام شبیه منظور بهماشین مفروض را 
 است. آمده  دست به 2/1برابر با موتور چهار فاز  يبرا wمقدار 

حسب گشتاور مرجع براي موتور (: ضرایب منحنی جریان مرجع بر2جدول )
 نمونه

 
دهد که جریان حاصال  نتایج مطالعات توسط روش ارائه شده نشان می

شده و تابع اشتراکی گشتاور متناظر باا آن داراي عملکارد مطلاوب در    
افزایش عملکرد موثر در  رمنظو بهباشد. هاي پایین و متوسط میسرعت

شود صورتی استفاده میه محدوده سرعت باالتر از یک روش اصالحی ب
شاونده   که جبران خطاي گشتاور در فاز خارج شونده توساط فااز وارد  

انجام شده و کمبود گشتاور تولید شده در فااز وارد شاونده باه مرجاع     
تن رابطه ولتاژ نظر گرف شود. با درگشتاور در فاز خارج شونده اضافه می

سارعت،   برحساب زیر، حداکثر تغییرات جریان هر فاز  صورت بههر فاز 
 دست خواهد آمد:هاندازه ولتاژ فاز و زاویه روتور ب

 

(21)  . . .
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 ضرایب سري فوریه مقادیر

19828/1 a0 

1174/1 b0 

13198/1 c0 

118136/1 d0 

bp3 bp2 bp1 ap3 ap2 ap1 n 

1 1 1 27/1 341/1 1121/1- 1 

22/2- 1192/1- 1121/1 8384/1 3131/1- 1131/1 1 

4117/1 173/1- 1131/1 1341/1 1194/1 1134/1- 2 

112/1- 181/1 1128/1- 7911/1- 1131/1- 1136/1 3 

1347/1- 1179/1- 1143/1 1738/1 1422/1- 1114/1 4 

3261/1- 1237/1 1174/1- 6136/1- 1417/1 1134/1- 1 

8188/1- 139/1 1181/1- 3117/1- 1171/1- 1141/1 8 

7467/1 1199/1- 1141/1 13136/1 1121/1 11191/1- 7 

149/1- 1331/1 1121/1- 2821/1- 1191/1 1131/1- 6 
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ت هار  یهادا  یه روشنیزاو یبا در نظر گرفتن رابطه اندوکتانس در حوال
-یجه می( نت23رابطه ) صورت به( 21معادله ) ،(22رابطه ) ورتص بهفاز 
 شود.
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و  -1/1،  1164/1ب برابر باا  یبه ترت cو a ،bب ی( ضرا22) در رابطه
دوکتانس ن انا یسه با یاار مقا ایا کل زات. شا ااس دهاآم  دست هاب 88/9
( باا  22ن زده شاده از رابطاه )  یشده را با اندوکتانس تخما  يریگاندازه
ت عادم  یوقعاه ما ادرجه نسبت با  11در محدوده شده  یب معرفیضرا
 .دهد یمش ینما يمحورهم

 
ري و گیهاي اندوکتانس فاز در حالت اندازه(:  مقایسه منحنی11شكل )

 يمحورت عدم همیموقع یدر حوال شده زدهتخمین 

 
ل یا دله ان فاز وارد شونده با یرات جریی( حداکثر تغ23بر اساس رابطه )

 يهر فاز محدود بوده و لذا خطاا  یمحدود بودن ولتاژ مبدل و ولتاژ نام
ن فاز توسط فااز خاارج شاونده    یان در ایدر حلقه کنترل جر جادشدهیا

 يشنهادیپ یاگرام روش اصالحی( بلوک د11)جبران خواهد شد. شکل 
ش یش سارعت موتاور نماا   یفزااا ااور باانات گشتااهش نوساک يراارا ب
 دهد.یم

 
 

بهبود عملکرد  يبرا يشنهادیپ یاگرام روش اصالحی(:  بلوک د11شكل )
 متوسط و باال يهاان فاز وارد شونده در سرعتیکنترل جر

 

 صورت بهروي حلقه گشتاور هر فاز  در بلوک دیاگرام فوق، امکان کنترل
داده گشتاور به  توان جدولجداگانه نیز وجود داشته و در این حالت می

 سازي حذف نمود.تر پیادهتحقق ساده منظور بهجریان را 

 هاسازينتایج شبیه -1
در کااهش نوساانات گشاتاور و     يشنهادیروش پ یاعتبارسنج منظور به

لااووات بااا یک 4چ رلوکتااانس  یون موتااور ساوئ یکموتاساا یتلفاات اهماا 
وست مقاله در نظر گرفته شده اسات. مادل   یمشخصات ارائه شده در پ

( و 9) ب ارائاه شاده در شاکل   ی( و ضرا4( تا )2شده در روابط ) یمعرف
گشتاور ثابات   يهایضیآن در نظر گرفته شده است. ب ي( برا1جدول )
و نقاط ممااس   متروتننی 2هاي مرجع با میزان افزایش ورگشتا يبه ازا
و بر اساس  آمده  دست بهون یکموتاس یر حداقل تلفات اهمیها با دواآن

( 2) ده و در جدولیب برازش شده حاصل گردی( ضرا19( و )16رابطه )
( جریاان مرجاع حاصال از    12عنوان نمونه شکل )بهشده است.  یمعرف

باراي گشاتاور   ( 16) دسات آماده از رابطاه   هنقاط مماس را با جریان ب
 کند.مقایسه میمتر نیوتن 6مرجع 

 
مده از نقاط مماس و آدست ههاي جریان مرجع ب(:  مقایسه منحنی12شكل )

 مترنیوتن 6براي گشتاور مرجع  (16جریان مرجع برازش شده طبق رابطه )

 21نظر را باراي گشاتاور باار     سازي موتور مورد( نتایج شبیه13شکل )
 منظاور  باه  دهاد. دقیقاه نماایش مای    بر دور 211متر در سرعت نیوتن

بررسی توان تلفاتی هر فااز و مقایساه آن باا تواباع اشاتراکی گشاتاور       
هاي تلفاتی اهمی هر فاز محاسبه شده و باراي  ( توان3متداول جدول )

توابع اشتراکی گشتاور متداول نیز زوایاي روشنی و خاموشی معادل باا  
درجه در نظر گرفتاه شاده    1/16و  1/38الگوریتم پیشنهادي و برابر با 

متر، نیاز باه ولتااژ فااز    نیوتن 21است. با افزایش سرعت در گشتاور بار 
محرکاه  تر براي غلبه بر منبع ولتااژ داخلای ناشای از نیاروي ضاد     بیش

دلیل محدودیت ولتاژ مبدل خطاا در حلقاه کنتارل    ه افزایش یافته و ب
ساازي را  ج شابیه ( نتاای 14آید.  شکل )جریان فاز وارد شونده پدید می

 دهد.دقیقه نمایش می بر دور 111براي سرعت 
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هاي فاز، شار پیوندي فاز، گشتاورهاي تولیدي هر فاز و (:  جریان13شكل )

 دقیقه بر دور 211متر و سرعت نیوتن 21گشتاور برآیند موتور براي بار 

 ترمنیوتن 21هاي تلفاتی فاز براي گشتاور بار (: مقایسه توان3جدول )

 نوع نمایی مکعبی کسینوسی خطی پیشنهادي

 (W) توان تلفاتی فاز 7/26 2/26 26 1/26 1/27

( مشخص است که عدم تواناایی  14در نمودار گشتاور موتور در شکل )
دنبال کردن جریان در فاز وارد شونده سابب افات گشاتاور و افازایش     

ور ( منحنای گشاتا  11نوسانات در گشتاور موتور خواهاد شاد. شاکل )   
سرعت را در روش پیشنهادي بدون اعمال الگوریتم اصاالحی   -متوسط

معرفی شده نمایش داده و با توابع اشتراکی گشتاور خطی و کسینوسی 
 کند.مقایسه می

 

 
هاي فاز، شار پیوندي فاز، گشتاورهاي تولیدي هر فاز و (:  جریان14شكل )

 دقیقه بر دور 111 متر و سرعتنیوتن 21گشتاور برآیند موتور براي بار 

تنهاا در محادوده    يشانهاد یشود کاه روش پ ین شکل مالحظه میدر ا
عملکرد مطلوب در کاهش نوسانات داشته و باازده   ين داراییسرعت پا

گشتاور  یمتوسط و باال نسبت به توابع اشتراک يهان روش در سرعتیا
 یشده مبتن یمعرف ین اساس روش اصالحیتر است. بر اویمتداول ضع

گشتاور فاز وارد شونده توسط فاز خارج شونده اعماال   ير جبران خطاب
قاه در شاکل   یدق بار  دور 1111ها در سارعت  يسازهیج شبیشده و نتا

 ( نشان داده شده است.18)

 
سه یو مقا يشنهادیروش پ يسرعت برا -گشتاور متوسط ی(:  منحن11شكل )

 ینوسیو کس یگشتاور خط یآن با توابع اشتراک

 
 

هاي فاز، شار پیوندي فاز، گشتاورهاي تولیدي هر فاز و (:  جریان18)شكل 

دقیقه با  بر دور 1111متر و سرعت نیوتن 21گشتاور برآیند موتور براي بار 
 اعمال روش اصالحی پیشنهادي

 
( 12( شاخص نوسانات گشتاور معرفای شاده در رابطاه )   18در شکل )

باراي تواباع اشاتراکی    درصد و  1/7براي روش پیشنهادي اصالح شده 
درصاد   18و  16ر باا  ارابا ایب باه ترتا ای و کسینوسی با اگشتاور خط

سارعت را   -( منحنی گشتاور متوسط17شکل ) گیري شده است.اندازه
در شرایط اعمال روش اصالحی پیشنهادي براي تابع اشتراکی گشاتاور  

 دهد.معرفی شده و توابع خطی و کسینوسی نشان می
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سرعت براي روش پیشنهادي اصالح  -ی گشتاور متوسط(:  منحن17شكل )

 شده و مقایسه آن با توابع اشتراکی گشتاور خطی و کسینوسی

 

 
سه تلفات توان هر فاز براي روش پیشنهادي و مقایسه آن با ی(:  مقا16شكل )

 توابع اشتراکی گشتاور خطی و کسینوسی

 
کی گشتاور اصالحی (:  مقایسه شاخص نوسانات گشتاور تابع اشترا19شكل )

 دور بر دقیقه  1111پیشنهادي با توابع خطی و کسینوسی در سرعت 

 
( مقایسه تلفات موتور سوئیچ رلوکتانس ماورد نظار را باراي    16شکل )

و توابع اشتراکی گشتاور متداول خطی و کسینوسی با تابع معرفی شده 
 دور بر دقیقاه را  1111( شاخص نوسانات گشتاور در سرعت 19شکل )

 دهد.براي گشتاور بارهاي کم تا بار نامی نمایش می
 
 
 

دور بر دقیقه توسط توابع  211(: مقایسه بازده ماشین در سرعت 4جدول )
 اشتراکی گشتاور خطی، کسینوسی و پیشنهادي

 گشتاور یدرصد گشتاور نام یتابع خط ینوسیتابع کس يشنهادیتابع پ

48/0  48/0  48/0  38 6 

48/0  48/0  48/0  83 4 

43/0  43/0  43/0  84 30 

43/0  43/0  43/0  86 33 

43/0  4/0  4/0  48 38 

43/0  97/0  97/0  63 36 

4/0  94/0  94/0  90 34 

97/0  96/0  96/0  99 30 

94/0  94/0  94/0  44 33 

99/0  98/0  98/0  73 38 

99/0  93/0  93/0  300 36 

 
تلفاات   ن عمادتاً ییپا يهان در سرعتینکه تلفات کل ماشیبا توجه به ا

باشاد، کااهش تلفاات    یک میها و از جنس تلفات اهمچیپمیاز س یناش
ش یتواند منجار باه افازا   یم یبزر  صنعت يدر موتورها خصوصًا یاهم

ن مطلاب  یا روشن شدن ا ي% شود. برا1ش از یو موتور تا بیراندمان درا
 یباا تواباع اشاتراک    يشانهاد ی( راندمان موتاور را باه روش پ  4جدول )

دور  211رات گشتاور بار موتور در سارعت  ییتغ ياول به ازاگشتاور متد
شاود کاه روش   ین جادول مشااهده ما   ی. در اکند یمسه یقه مقایبر دق
بااال   ين و گشاتاورها ییپاا  يااهبا سرعت يردهاااربادر ک يهاداشنیپ
 یصنعت ين امر در موتورهایرا داشته باشد. ا ییآن کاریترشیتواند بیم

ن یو ماشا یا ساتم درا یس یش رانادمان کلا  یبه افزاتواند منجر یبزر  م
 گردد.چ رلوکتانس یسوئ

 گیرينتیجه -8
بر متناظر با آن  ان فاز مرجعیو جر گشتاور یاشتراکتابع  مقاله،در این 

کموتاسایون باا در    باازه سازي تلفات اهمی در اساس حل مسئله بهینه
نظر گرفتن حاداقل نوساانات گشاتاور و مادل غیرخطای مغناطیسای       

گشاتاور ثابات در    یضا یب شابه  يهاا  یمنحنن اساس یبر ا  ی شد.معرف
م و نقااط  یوارد و خاارج شاونده ترسا    يان فازهاا یصفحه مختصات جر

باا   یحاداقل تلفاات اهما    عناوان  باه ل شاعاع  اا حداقا اره بایمماس دا
از نقااط   شاده  حاصال  يرهایم شد. مسا یگشتاور ثابت ترس يها یمنحن
نظار گارفتن    قل تلفات و باا در ون با حدایکموتاس کننده نیتضممماس 
ه روتاور  یزاو برحسباست. تابع برازش شده  یسیمغناط یرخطیمدل غ

ساازها  هیج شاب ید. نتایگرد یفاز معرف يهاانیجر يو گشتاور مرجع برا
 منظاور  بهن نشان داد. ییپا يهاهر فاز را در سرعت یکاهش تلفات اهم

 يهاا سارعت  ش محدوده عملکرد و کااهش نوساانات گشاتاور در   یافزا
ساازي  هاي ساده و قابل پیااده با الگوریتم  یمتوسط و باال روش اصالح

بیان گردید. در بررسی تاثیر خطاي گشتاور در حلقه کنترل گشتاور فاز 
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-وارد و خارج شونده مشخص گردید که خطا در فاز وارد شاونده بایش  

 ترین تاثیر را بر متوسط و شاخص نوسانات گشتاور خواهد داشات. لاذا  
دلیل ه کمبود گشتاور در فاز وارد شونده ب يشنهادیپ در روش اصالحی

محدودیت ولتاژ مبدل توسط فاز خارج شونده جبران شاد. بایاد توجاه    
داشت که فاز خارج شونده در این موقعیت قابلیت تولید گشاتاور را باه   

ج حاصال شاده صاحت    ینتاا  ازاي اندکی افزایش جریان خواهد داشت.
را در کااهش نوساانات گشاتاور و     يشانهاد یوش پر يعملکرد و برتار 
 گشتاور متداول نشان داد. یون نسبت به توابع اشتراکیتلفات کموتاس
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 عنوان مقدار

 تعداد فاز 4

4kW توان نامی 

361V ولتاژ نامی 

9Amp جریان نامی 

1111rpm رعت نامیس 

71/1   مقاومت هر فاز 

28Nm یگشتاور نام 


