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:چكیده

 در این مقاله روشی براي تعیین شکل موج جریان فازهاي مجاور در بازه کموتاسیون بین فازها با در نظر.نامطلوب در گشتاور این موتور شده است
 در این روش مسیرهاي گشتاور ثابت.گرفتن اثر اشباع مغناطیسی هسته پیشنهاد شده که تضمین کننده کمترین میزان تلفات اهمی ماشین است
براي هر موقعیت روتور در صفحه مختصات جریان فازهاي وارد و خارج شونده در کموتاسیون ترسیم شده و نقاط برخورد آنها با منحنی دایرهاي
 مسیر حاصل شده از نقاط مماس مذکور تضمین کننده تلفات کموتاسیون بهینه و، بر این اساس. انتخاب میشوند،تلفات اهمی با کمترین شعاع
 از نتایج حاصل شده توسط آزمایشهاي عملی منحنیهاي گشتاور و شار، به منظور پیادهسازي روش ارائه شده.کاهش نوسانات گشتاور خواهد بود
 در نهایت براي سرعتهاي باال یک الگوریتم اصالحی.بر حسب جریان فاز و موقعیت روتور استخراج شده و در تحلیلها مورد استفاده قرار گرفتهاند
4  نتایج مطالعات بر روي موتور چهارفاز.بر اساس قوانین منطقی ساده معرفی شده تا محدوده سرعت عملکرد بدون نوسانات گشتاور افزایش یابد
.کیلووات نشاندهنده اعتبار روش ارائه شده خواهد بود
 اشباع مغناطیسی، تلفات اهمی، کاهش نوسانات گشتاور،موتور سوئیچ رلوکتانس
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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-itheta 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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 -1مقدمه
ماشین هاي الکتریکی ابزاري جهت تبدیل انرژي الکتریکی به مکاانیکی
و بااالعکس هسااتند .موتااور سااوئیچ رلوکتااانس یکاای از قاادیمیتاارین
موتورهاي الکتریکی است که قدمت آن باه بایش از  111ساال پایش
میرسد .نامگذاري این ماشین بر اساس عملکرد فیزیکی آن و بر مبناي
سوئیچشدن رلوکتانسهاي متغیر است .به عباارت دیگار از دیاد مادار
معادل مغناطیسی ماشاین ساوئیچ رلوکتاانس یاک مادار مغناطیسای
غیرخطی و متغیر با مکان (زمان) و جریان است .ساختار ایان ماشاین
بسیار قابل اطمینان ،مقاوم و متشکل از استاتور و روتور قطب برجساته
اساات] .[1عملکاارد پیوسااته ایاان ماشااین باار سااوئیچشاادن ماادارات
مغناطیسی پیدرپی استوار است .کاربرد این موتور در صنعت با وجاود
قادمت آن بسایار محادود بااوده و عملکارد غیرخطای و عادم وجاود
مدلهاي دقیق تحلیلی براي آن از جمله موانع گسترش کاربردهاي این
موتور میباشد .نوسانات گسساته گشاتاور تولیاادي در ایاان موتاور و
بهره بارداري در ناحیاه اشاباع مغناطیسای سابب شاده تاا ارتعاشاات
مکانیکی و صوتی در مقایسه با اکثر موتورهاي الکتریکی قابل مالحظاه
باشد] .[2باه منظاور کاهش نوساانات گشاتاور تحقیقاات بسایاري در
دهههاي اخیر صاورت گرفتاه ] [3-21کاه طیاو وسایعی از طراحای
ماشین و تحلیل میدانهااي الکترومغناطیسای ] 3و  [4تاا اساتفاده از
روشهاي کنترلی و مبدلهاي پیشنهادي مختلو را شاامل مایشاود.
استفاده از روشهاي کنترلی و الگوریتمهاي مختلو سوئیچزنی به دلیل
امکااان اسااتفاده در موتورهاااي موجااود و متااداول از اهمی ات وی اژهاي
برخوردار بوده و بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند .یکی از ایان روشهاا
موسوم به تابع اشتراکی گشتاور بوده ()Torque Sharing Functions
که در آن گشتاور مرجع هر فاز به گونهاي در بازه کموتاسیون باین دو
فاز مجاور تعیین میشود تا گشتاور برآیند کل موتور پیوسته ثابت باقی
بماند .کنتارل مساتقیم لحظاهاي گشاتاور ( Direct Instanteneous
 )Torque Controlنیز یکی دیگر از روشهاي مورد استفاده در کنترل
و کاهش نوسانات گشتاور است .عیب عمده این روش قاوانین کنترلای
پیچیده و نیاز به تقسیمبندي نواحی هدایت هر فاز به زیر ناواحیهاا و
دشواري در پیادهسازي عملی آن است .برخی از توابع اشتراکی گشتاور
متداول مانند تواباع خطای ،کسینوسای ،مکعبای و نماایی در مراجاع
معرفی و مورد مطالعه قرار گرفتهاند .عالوه بر کاهش نوساانات گشاتاور
توابع هدف دیگري نیز میتواند مبنااي مقایساه باین تواباع اشاتراکی
گشااتاور باشااد .برخاای از مااوارد مهاام ،کاااهش تلفااات اهماای در بااازه
کموتاسیون و یا کاهش پیک یا مقدار موثر جریان هر فاز و کاهش ولتاژ
مورد نیاز فاز میتواند باشد .این در حالی است که برخی از توابع هدف
اشاره شده در فوق میتوانند در تضاد با یکدیگر باشند .به عنوان نموناه
کاهش تلفات اهمی افزایش سرعت کموتاسیون را نتیجه مایدهاد کاه
باراي تحقق آن نیااز باه ولتااژ فااز بازر تاري اسات .در مرجاع ][9
خانوادهاي از توابع اشتراکی گشتاور معرفی شده که بساته باه اهمیات
تابع هدف کاهش تلفات و یا عملکرد در سرعتهاي باال یکای از تواباع
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اشتراکی گشتاور مورد استفاده قرار میگیرند .در این مرجع محدودیت
در نظر گرفتهشده مدل خطی ماشین سوئیچ رلوکتانس است .به عبارت
دیگر روش ارائه شده در موتورهاي صنعتی که عمدتاً در شرایط گشتاور
نزدیک به نامی مورد بهرهبرداري قارار مایگیرناد کاارایی باا رانادمان
مناسبی نخواهد داشت ،زیرا موتور سوئیچ رلوکتانس برخالف موتورهاي
القایی تحت شرایطی داراي راندمان باال است که سیکل مغناطیسی آن
وارد ناحیه اشباع شود .در ] [8توابع اشاتراکی گشاتاور متعاادل شاده
حول زاویه   ciمعرفای شاده کاه در آن زاویاه   ciمکاانی اسات کاه
گشتاور تولیدي در فازهاي مجاور به ازاي جریانهاي یکسان با یکدیگر
برابار هساتند .در مراجاع ] 11و  [12تغییار از   ciباه سامت   cباا
افزایش سرعت موتور بهعنوان روشی جهت بهبود عملکرد تابع اشتراکی
گشتاور در سرعتهاي باال معرفی شده است .کنتارل زاویاه روشانی و
خاموشی هدایت هر فاز یکی دیگر از روشهاي کاهش نوسانات گشتاور
است ] .[13در مرجع ] [14از یک رابطه تحلیلی با در نظر گرفتن عدم
وابستگی اندوکتانس هر فاز در حوالی موقعیات عادم هاممحاوري باه
جریان فاز استفاده شده و زاویه روشنی مناساب برحساب ولتااژ فااز و
سرعت مورد نظر محاسبه میشود .در مرجع ] [6از یک تابع اشاتراکی
گشتاور منطقی بهگونه اي استفاده شده که گشتاور تولیدي فااز خاارج
شونده در بازه کموتاسیون بهسرعت به سمت صافر هادایت شاده و در
عوض گشتاور کل موتور توسط فاز وارد شونده تامین مایشاود .عیاب
عمده این روش پیک شدید جریان در فاز وارد شاونده باه دلیال عادم
پتانسیل تولید گشتاور در این ناحیه (حوالی موقعیت عدم هممحاوري)
و همچنین اعمال ولتاژ بزر بهمنظاور تاامین گشاتاور موتاور اسات.
بدیهی است که در این حالت راندمان موتور باه دلیال افازایش تلفاات
مسی کاهش مییابد.
در این مقاله ،مسایرهاي گشاتاور ثابات در صافحه مختصاات جریاان
فازهاي وارد و خارج شونده با در نظر گرفتن مدل غیرخطی ماشین در
نظر گرفته شده و سپس نقاط بهینه از نظر توان تلفاتی موتاور بار روي
این مسیرها تعیین میشوند .باا در نظار گارفتن ایان نقااط باهعناوان
جریانهاي مرجع فازهاي وارد و خارج شونده تاابع اشاتراکی گشاتاور
بهاینه حااصال خاواهد شد .سپس بهمنظور تسهیل پیادهسازي شبیه-
سازي و عملی روش پیشنهادي ،تابع جریان مرجع بار اسااس گشاتاور
مورد نظر و موقعیت روتور استخراج خواهد شاد .در نهایات یاک روش
اصااالحی بااراي افاازایش قابلی ات اسااتفاده از تااابع اشااتراکی گش اتاور
پیشنهادي در سرعتهاي بااال معرفای شاده و نتاایج شابیهساازيهاا
بهمنظور بررسی صحت عملکرد آن آورده شده است.

 -2تولید گشتاور در موتور سوئیچ رلوکتانس
ماشینهاي سوئیچ رلوکتانس متداول از استاتور و روتور قطب برجساته
و بدون سیمبندي یا آهنرباي مغناطیس دائم در روتور شکل گرفتهاند.
بر این اساس سیمبنادي قطابهااي اساتاتور از ناوع متمرکاز باوده و
تشکیال گشاتاور بر مبنااي کااهش رلوکتاانس فاصاله هاوایی ماابین
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قطبهاي استاتور و روتور میباشد .در این موتور تبدیل انرژي از انرژي
ذخیرهشده مغناطیسی به انرژي مکانیکی رابطاه تنگااتنگی باا جریاان
اعمالی به فاز سیمپیچ فاز استاتور و موقعیت روتور دارد .در صورتی کاه
قطبهاي روتور و استاتور رو به روي یکدیگر باشند موقعیات روتاور را
هممحوري کامل و در صورت وجود بیشینه فاصاله هاوایی باین آنهاا
موقعیت روتور عدم هممحوري کامال ذکار مایشاود .میازان گشاتاور
تولیدي هر فاز برحسب موقعیت روتور  و جریان فاز  ikبهطور کلی از
رابطه زیر قابل حصول است:
()1

 k ik , dik

k  1,2,.....,m





Te,k 

که در آن  mتعداد فازهاي موتور مورد نظر میباشد .به دلیل سااختار
به شدت اشباع شونده مغناطیسی هسته ،در این نوع موتور امکان بیاان
رابطهاي ساده بین شار پیوندي هسته و جریان فاز مطابق با آن چاه در
بقیه انواع ماشینهاي جریان متناوب وجود دارد نیست .در مرجع ][18
رابطه ( )2براي بیان مدلسازي ارتباط شار با جریان و موقعیات روتاور
معرفی شده است:





k ik ,   s 1  e ik . f k  

()2
که در رابطه فوق مقدار  sبیشینه شار پیونادي تولیادي هار فااز در
موقعیت هممحوري کامل و  f k  از رابطه زیر به دست میآید:
()3

f k    a0  a1 cosN r   2 k  1 / N s   ...

...  a n cosn.N r   2 k  1 / N s 

در رابطه فوق  N rو  N sبه ترتیب تعداد قطابهااي روتاور و اساتاتور
هستند .با در نظر گرفتن روابط ( )2و ( )3و انتگرالگیري از رابطاه ()1
گشتاور تولیدي در هر فاز از رابطه غیرخطی زیر حاصل میشود:
()4

1 1 i k .f k    e i k .f k   



f k  


.

s

f k2  

2

معادله ولتاژ هر فاز بهصورت کلی در رابطه ( )7آورده شده است.
()7
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dk ik , 
dt

شكل ( :)1اصول تولید گشتاور در هر فاز ماشین سوئیچ رلوکتانس

در شکل فوق مالحظه میشود کاه در مادل غیرخطای انادوکتانس باا
افزایش جریان دامنه اندوکتانس هر فاز کاهش یافته ولی در مدل خطی
اندوکتانس تنها تابع موقعیت روتور خواهد باود .عادم در نظار گارفتن
مدل اشاباع مغناطیسای موجاب پیادایش خطاا در محاسابه گشاتاور
تولیدي هر فاز خواهد شد .شکل ( )2منحنی انادوکتانس انادازهگیاري
شده فاز یک موتور چهارفاز  4کیلووات را نماایش مایدهاد .اطالعاات
نامی ماشین مورد نظر در پیوست ( )1آمده است.

Te , k  i k ,  

همان گونه که از رابطه ( )4مشاهده میشود در نظر گرفتن مدل اشباع
مغناطیسی هسته منجر به رابطاهاي پیچیاده باراي محاسابه گشاتاور
تولیدي هر فاز خواهد شد .از این رو در بسیاري از مراجع از رابطاه ()1
بهعنوان شار پیوندي تولیدي هر فاز استفاده شده که باه مادل خطای
مغناطیسی هسته مرسوم است.
()1
k ik ,   Lk  .ik
با در نظر گرفتن رابطه فوق گشتاور رلوکتانسی باراي هار فااز ماشاین
بهصورت زیر به دست میآید.
1 Lk   2
() 8
Te,k ik ,  
.ik


بر اساس رابطه ( )8گشتاور تولیدي در هر فاز زمانی مثبات اسات کاه
شیب منحنی اندوکتانس مثبت و در شیب منفای انادوکتانس گشاتاور
تولیدي منفی خواهد بود .شاکل ( )1اصاول عملکارد ماشاین ساوئیچ
رلوکتانس را در نواحی کار مختلو نمایش میدهد.

U k  R.ik 

شكل ( :)2منحنی اندوکتانس اندازهگیري شده براي ماشین نمونه از موقعیت
عدم هممحوري تا هممحوري کامل

در ماود کااري ماوتوري جریاان در هار فااز از حاوالی موقعیات عادم
هممحوري و در جایی که شایب انادوکتانس مثبات اسات شاروع باه
هدایت کرده و قبل از هممحور شدن قطابهااي اساتاتور و روتاور باه
مقدار صفر کاهش مییابد .همان طور که در شکل ( )2نشان داده شده
است زمانی که قطبهاي استاتور و روتاور بیشاینه فاصاله هاوایی را از
یکدیگر داشته باشند انادوکتانس کامتارین مقادار و در موقعیات هام
محوري ،انادوکتانس بایشتارین مقادار را خواهاد داشات .در حاوالی
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موقعیتهاي هممحوري و عدم هممحوري شیب اندوکتانس ناچیز بوده
و در نتیجه پتانسیل تولید گشتاور در آن کم میباشد .به عبارت دیگار،
اعمال ولتاژ در نزدیکی موقعیت عدم هممحاوري باه دلیال کام باودن
مقدار اندوکتانس فاز منجر به افازایش شادید جریاان و تلفاات اهمای
خواهد شد در حالی که تولید گشتاور چندانی نیز در این نواحی در پی
نخواهد داشت.

 -3توابع اشتراکی گشتاور ()TSFs
یکی از روشهااي ماورد توجاه و ناوین در کنتارل گشاتاور و کااهش
نوسانات ناشی از کموتاسیون فازها روشی موسوم به تابع تبادلی گشتاور
( )TSFاست .در این روش گشاتاور مرجاع باه تواباع گشاتاور مرجاع
متناسب با هر یک از فازها تجزیه شده بهطوري که مجموع گشتاورهاي
مرجع هر فاز برابر با گشتاور مورد نظر ثابت باقی بماند .بر ایان اسااس
جریان مرجع براي حلقه کنترل جریان در هار فااز تعیاین مایگاردد.
شکل زیر بلوک دیاگرام کلی کنترل گشتاور موتور سوئیچ رلوکتاانس را
توسط توابع اشتراکی گشتاور نمایش میدهد:

شكل ( :)3نمایش بلوکی کنترل گشتاور توسط توابع اشتراکی گشتاور

در مراجع از توابع گوناگون بهمنظاور اساتخراج گشاتاور مرجاع باراي
فازهاي وارد شونده و خارج شونده استفاده شاده اسات .اصاطالح وارد
شونده به فازي گفته میشود که در حال تحریک شدن اسات و خاارج
شونده متناظر با فازي است که از مدار خارج شده و بیبرق مایگاردد.
در این روش ،هدایت جریان در هر فاز به دو ناحیاه هادایت تاکفااز و
ناحیه کموتاسیون فازهاي مجاور تقسیمبندي میشود .در مرجع ] [1از
یک تابع نمایی معرفی شده باهمنظاور بیاان گشاتاور مرجاع فااز وارد
شونده در بازه کموتاسیون استفاده شده است .در ایان مرجاع منحنای
مغناطیسی موتور بهصورت خطی تقریب زده شده و عملکرد موتور تنها
در سرعت ثابت بررسی شده اسات .در مرجاع ] [16از تاابع اشاتراکی
خطی در مقایسه با حالت نمایی اساتفاده شاده اسات .در ایان مرجاع
نشان داده شده که استفاده از تابع اشتراکی خطای منجار باه کااهش
پیک جریان فاز شده اما زاویه همپوشانی بین فازها را افزایش میدهاد.
این امر منجر به افزایش تلفات اهمی ناشی از کموتاسایون باین فازهاا
خواهد شد .مرجع ] [19تابع اشتراکی سینوسای را معرفای کارده کاه
کارآیی آن نسبت به خطی در کااهش نوساانات گشاتاور بااالتر اسات.
شکل زیر توابع اشتراکی متداول گشتاور را نمایش میدهد.

Serial No. 68

شكل ( :)4توابع اشتراکی گشتاور متداول کسینوسی ،خطی ،مکعبی و نمایی
به ترتیب از باال به پایین

گشتاورهاي مرجع فازها براي توابع اشتراکی گشاتاور متاداول نماایش
داده شده در شکل ( )4از روابط زیر حاصل میشوند ]:[21
*
TPh
 Tref . f Linear

()6

 on     on   ov
 on   ov     off  ov
 off   ov     off

    on 

  ov

f Linear  1

  off  
  ov





*
TPh
 Tref . f Co sin e

()9

 2      
on  
 on     on   ov
Sin  


 2   ov  

 1
 on   ov     off  ov

 2   off   
 off   ov     off
Sin  

ov








f Co sin e

T Ph*  T ref .f Cubic

()11

2
2
3
 3
on    on  ov
 2   on    3   on 
ov
ov

 1
on  ov    off ov
 3
2
2
3
1  2   off  ov   3   off  ov 
off  ov    off
ov
 ov

f Cubic
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*
T Ph
 Tref . f Expon

()11


2
1  Exp      on  
 on     on   ov




ov




 1
 on   ov     off  ov

  off   ov   2 



 off   ov     off
 Exp  

 ov








f Expon

کااه در روابااط فااوق   onو   ovو   offبااه ترتیااب زوایاااي روشاانی،
همپوشانی بین فازهاي مجاور و زاویه خاموشی هدایت هر فاز میباشند.
بهمنظور مقایسه کمی عملکرد هار یاک از روشهااي کنتارل گشاتاور
شاخص ضریب نوسانات گشتاور بهصورت رابطه زیر تعریو میشود:
()12

TMax  TMin
*100
Tave

T .R% 

افزایش نسبت گشتاور تولیدي به جریان هر فاز و کااهش تلفاات
ناشی از کموتاسیون بین فازها و همچنین قابلیت عملکارد مطلاوب در
کاهش نوسانات گشتاور در محدوده سرعتهاي متوسط و باال از جملاه
اهدافی هستند کاه در طراحای تواباع اشاتراکی گشاتاور و هامچناین
مقایسه بین آنها حائز اهمیت میباشد .در این میان انتخااب زوایااي
روشنی و خاموشی بهینه نقش اساسی در بهبود راندمان موتور خواهاد
داشت .به عبارت دیگر ،در صورتی که هدف کنترل نوسانات گشتاور در
شرایط بار نامی و سرعت پایه موتور باشد زوایااي روشانی و خاموشای
باید بهگونهاي تغییر کنند تا فرصت الزم براي کموتاسیون بین فازها باا
توجه به افزایش منبع جریان داخلی موتور با سرعت و ثابت بودن ولتاژ
تحریک فاز وجود داشته باشد .در مرجع ] [6یک تابع اشتراکی گشتاور
منطق ای پیشاانهاد شااده کااه در آن بااا در نظاار گاارفتن ماادل خط ای
مغناطیسی براي موتور گشتاور فاز خارج شونده سریعاً به سامت صافر
کنترل شده و گشتاور باقیمانده توسط فاز وارد شاونده طاوري تنظایم
میشود تا گشتاور برآیند موتور برابر با گشتاور بار ثابت باقی بماناد .در
این روش در سارعتهااي پاایین باه دلیال کام باودن دامناه نیاروي
ضدمحرکه در هر فاز دامنه جریان میتواند بهشدت افزایش یافتاه و در
نزدیکی موقعیت عدم هممحوري به دلیل ناچیز باودن پتانسایل تولیاد
گشتاور راندمان موتور بهطور چشمگیري کاهش مییابد .در این مقالاه،
ضمن استفاده از مدل غیرخطی و اشباع شونده مغناطیسی براي هسته،
کنترل بر روي جریان فاز بهگونهاي اعمال میشود تا تلفاات اهمای در
بازه کموتاسیون به حداقل ممکن کاهش یابد .این امر موجب افازایش
راندمان موتور بهخصوص در سرعتهاي پایین به دلیال نقاش ماوثرتر
تلفات اهمی نسبت به تلفات هسته در سرعتهاي باال خواهد شد.

اشتراکی گشتاور مبتنی بر پارامترهاي ساختاري ماشین بوده و براي
اهداف بهینهسازي خاص مورد توجه قرار میگیرند .به بیان دیگر،
گشتاورهاي مرجع فازهاي وارد و خارج شونده بر اساس حل تحلیلی
مسئله بهینهسازي با تابع هدف کمینه کردن تلفات مسی ،کاهش پیک
جریان فاز ،افزایش حداکثر سرعت با عملکرد بدون ریپل گشتاور یا
مجموعهاي از اهداف بهینهسازي اشاره شده طراحی میشوند .در این
راستا در نظر گرفتن مدل ماشین بهصورت خطی یا اشباع شونده و یا
در نظر گرفتن ناحیه گشتاور منفی و امکان پیادهسازي عملی از جمله
پارامترهاي موثر بر کارآیی هر یک از روشهاي ارائه شده در مراجع
خواهد بود .بهمنظور بیان مفهوم روش پیشنهادي در ابتدا فرض کنید
که گشتاور تولیدي در هر فاز از مدل خطی اندوکتانس حاصل شده و
بر طبق معادله ( )8بهدست آید .در این صورت باید گشتاور برآیند
ناشی از فازهاي وارد شونده و خارج شونده با گشتاور مرجع برابر باشد
].[6
()13

I k21
bk  



I k2

ak  

Tref 

در رابطه فوق  ak  و  bk  از رابطه زیر حاصل میشوند:
()14


Lk  

ak    2



bk    2

Lk 1  

رابطه ( )13نشاندهنده معادله یک بیضی به ازاي هر زاویه روتاور
می باشد .به عبارت دیگر به ازاي هر زاویه روتور در بازه هدایت هار فااز
مسیر گشتاور ثابت در صفحه جریان فاز وارد شونده -فاز خارج شاونده
بهصورت یک بیضی به دست میآید .شکل زیر مسیرهاي گشتاور ثابت
را به ازاي ابتداي هدایت فاز ،موقعیت روتور   ciو انتهااي هادایت فااز
نمایش میدهد.

 -4تابع اشتراکی گشتاور بهینه پیشنهادي
در بخش قبل برخی از توابع اشتراکی گشتاور مبتنی بر توابع
تحلیلی خاص بیان شد که در هر یک از مراجع مربوطه نحوه انتخاب
زوایاي روشنی و خاموشی و روشهاي اصالحی براي بهبود عملکرد در
سرعتهاي باال مورد توجه قرار گرفته است .اما دستهاي دیگر از توابع

Serial No. 68

شكل ( :)1نمایش مسیرهاي گشتاور ثابت به ازاي موقعیتهاي مختلو زاویه
روتور
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در شکل فوق مالحظه میگردد که جهت بیضیها قبل از رسیدن
زاویه روتور به   ciدر جهت عمودي بوده و پس از آن در جهت افقی
در صفحه جریان فازهاي وارد و خارج شونده خواهد بود .بهمنظور
تحقق تابع هدف کمینه کردن تلفات اهمی ناشی از کموتاسیون رابطه
زیر در نظر گرفته خواهد شد .جمله اول در رابطه ( )11محدوده
عملکرد تک فاز ماشین و جمله دوم مربوط به ناحیه کار کموتاسیون یا
هدایت دو فاز مجاور میباشد .از رابطه فوق نتیجه میشود که بهمنظور
کمینهکردن تلفات کموتاسیون باید مجموع مجذور جریانهاي دو فاز
مجاور کمینه گردد.
ik2  d 

()11

i    i    d
2
k

2
k

 off
on

 onov
on



1



ik2  d 



1



بارخورد با دایاره داراي حداقل شعاع بهصورت شکال ( )8مشخص
میگردد .در این شکل مالحظه میشود که مسیرهاي بیضی شکل در
مدل خطی ماشین تبدیل به مسیرهاي شبه بیضی شده و این مسیرها
داراي تنها یک نقطه مماس با دوایر متناسب با تلفات کموتاسیون
خواهند بود .این روند براي موتور نمونه در نظر گرفتهشده در این مقاله
انجام شده و جریان مرجع براي این موتور در بار 21.m Nبهدست آمده
است.

I k2 

 off ov
onov



1



به عبارتی رابطه زیر بهعنوان تابع هدف مورد نظر براي کمینه
کردن تلفات در نظر گرفته شده است.
()18



 

 



*f  , Tk*  ik2  , Tk*  ik2    , T *  Tk

همان گونه که از رابطه فوق بر میآید مسیر نشاندهنده تلفات
کمینه بهصورت دایرهاي به مرکز مبدا مختصات در صفحه جریانهاي
فازهاي وارد و خارج شونده بوده و نقطه برخورد این دوایر با مسیر
گشتاور ثابت در هر موقعیت روتور بیانکننده جریانهاي فازهاي مجاور
بهینه براي تامین گشتاور مرجع و با در نظر گرفتن باالترین نسبت
گشتاور به جریان بوده است .با توجه به این که در مدل خطی ذکرشده
جهت بیضیها در جهت محورهاي مربوط به جریانهاي فازهاي وارد و
خارج شونده است نقطه مماس بین دایره کمینه تلفات و مسیرهاي
گشتاور ثابت همواره بر روي محورهاي مختصات در صفحه شکل ()1
خواهد بود .به عبارت دیگر جریان مرجع براي فازهاي گوناگون
بهصورت پرشی از مقدار صفر به مقدار مرجع و بالعکس خواهد بود.
تحقق عملی این روش مستلزم وجود ولتاژ باال براي هر فاز خواهد بود
که در اغلب موارد در مبدل نامتقارن امکانپذیر نیست .با در نظر
گرفتن معادالت گشتاور تولیدي در هر فاز بهصورت تابع کامالً
غیرخطی به فرم رابطه زیر ثابت میشود که مسیرهاي گشتاور ثابت در
صفحه جریانهاي فازهاي تحت کموتاسیون مسیرهایی شبهبیضی بوده
و داراي یک نقطه مماس با دایره کمینه تلفات خواهد بود .براي این
منظور تابع هدف کمینهکردن تلفات مسی را با در نظر گرفتن معادله
غیرخطی گشتاور هر فاز و قید زیر در نظر بگیرید.
Tref  f  , ik   g  , ik 1 
()17
توابع غیرخطی در رابطه فوق بر اساس رابطه ( )4و یا استفاده از
جدول داده و برازش منحنی محقق میگردد .با در نظر گرفتن این
توابع و براي هر موقعیت روتور مسیرهاي بهینه و همین طور نقاط

Serial No. 68

شكل ( :)8مسیر گشتاور ثابت و دایره متناسب با حداقل تلفات کموتاسیون
on

2
3

4
off
E
D



C



شكل ( :)7روند انجام کموتاسیون بر اساس نقطه مماس دایره تلفاتی با
مسیرهاي گشتاور ثابت

شكل ( :)6بیضی گشتاور ثابت و دایره با حداقل شعاع مماس بر آن براي
زاویه روتور  37درجه
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شکل( ) 7روناد انجاام کموتاسایون را تحات شارایط حاداقل تلفاات و
شکل( )6بیضی گشتاور ثابت و دایره حداقل تلفات حاصلشده را باراي
زاویه  37درجه نمایش میدهد .بهمنظور مدلسازي گشتاور با در نظار
گرفتن اثر اشباع از رابطه ( )4در رابطه ( )17استفاده شده است .در این
حالت با در نظر گرفتن  4جمله اول سري فوریه در رابطاه ( )3تقریاب
مناسبی از منحنیهاي شار و گشتاور موتور مورد مطالعه در این مقالاه
باه دسات میآیاد .شکل ( )9ماقایسه منحنیهااي شاار انادازهگیاري
شده از نتایج آزمون عملی را با مقادیر حاصل از تخمین توساط رابطاه
( )2نشان میدهد.

کاهش نوسانات گشتاور و تلفات اهمی در موتور...
8

a T cosn   b T sinn 

()16

n

n

iT ,  

n 1

an T   ap1n T 2  ap2 n T  ap3 n 

()19

bn T   bp1n T 2  bp2 n T  bp3 n 

براي موتور نمونه ذکر شده در این مقالاه ،الگاوریتم پیشانهادي باراي
گشتاورهاي مختلو و باه ازاي هار  2Nmجریاانهااي مرجاع بهیناه
استخراج شده و سپس بر اساس برازش منحنی جریان با معادلاه ()16
ضرایب  anو  bnبه دست آمده است .در نهایت با استفاده از رابطه ()19
توابع وابسته به گشتاور مربوط به ضرایب ذکر شده بار اسااس گشاتاور
مرجع حاصل شده است .جدول زیر مقادیر ضرایب مشخص شده باراي
ماشین مفروض را بهمنظور انجام شبیهسازي میدهاد .در رابطاه ()16
مقدار  wبراي موتور چهار فاز برابر با  1/2بهدست آمده است.
جدول ( :)2ضرایب منحنی جریان مرجع برحسب گشتاور مرجع براي موتور
نمونه

شكل ( :)9مقایسه منحنیهاي مغناطیسی در دو حالت هممحوري و عدم
هممحوري در حالت اندازهگیري و تخمین زدهشده

جدول ( )1ضرایب چهار جمله اول سري فوریه در نظر گرفته شاده را
نمایش میدهد:
جدول ( :)1مقادیر 4جمله اول سري فوریه در رابطه( )3براي
موتور نمونه
مقادیر

ضرایب سري فوریه

1/19828

a0

1/1174

b0

1/13198

c0

1/118136

d0

در رابطه ( )2مقدار  sبرابار باا  1/914در نظار گرفتاه شاده اسات.
توضیح داده شد که توابع جریان حاصالشاده از الگاوریتم پیشانهادي
وابسته به مقدار گشاتاور مرجاع باوده و در واقاع مسایر منحنایهااي
بیضیشکل گشتاور ثابت براي هر گشتاور مرجاع باا دیگاري متفااوت
است .لذا جریان مرجع فاز براي هر مقدار گشتاور بهطور جداگانه بایاد
به دست آید .بهمنظور پیادهسازي عملی و تحقق کنترل مورد نظر براي
تمام گشتاورها ،ابتدا جریانها باهصاورت بساط فوریاه از زاویاه روتاور
مطابق با رابطه زیر بهدست آمده و سپس ضارایب حاصال شاده خاود
بهصورت توابع چندجملهاي از گشتاور مرجع در نظر گرفته شدهاند.

Serial No. 68

bp3

bp2

bp1

ap3

ap2

ap1

n

1

1

1

1/27

1/341

-1/1121

1

-2/22

-1/1192

1/1121

1/8384

-1/3131

1/1131

1

1/4117

-1/173

1/1131

1/1341

1/1194

-1/1134

2

-1/112

1/181

-1/1128

-1/7911

-1/1131

1/1136

3

-1/1347

-1/1179

1/1143

1/1738

-1/1422

1/1114

4

-1/3261

1/1237

-1/1174

-1/6136

1/1417

-1/1134

1

-1/8188

1/139

-1/1181

-1/3117

-1/1171

1/1141

8

1/7467

-1/1199

1/1141

1/13136

1/1121

-1/11191

7

-1/149

1/1331

-1/1121

-1/2821

1/1191

-1/1131

6

نتایج مطالعات توسط روش ارائه شده نشان میدهد که جریان حاصال
شده و تابع اشتراکی گشتاور متناظر باا آن داراي عملکارد مطلاوب در
سرعتهاي پایین و متوسط میباشد .بهمنظور افزایش عملکرد موثر در
محدوده سرعت باالتر از یک روش اصالحی به صورتی استفاده میشود
که جبران خطاي گشتاور در فاز خارج شونده توساط فااز وارد شاونده
انجام شده و کمبود گشتاور تولید شده در فااز وارد شاونده باه مرجاع
گشتاور در فاز خارج شونده اضافه میشود .با در نظر گرفتن رابطه ولتاژ
هر فاز بهصورت زیر ،حداکثر تغییرات جریان هر فاز برحساب سارعت،
اندازه ولتاژ فاز و زاویه روتور بهدست خواهد آمد:
()21

d  
 i L
i

. 
. 
i  L
.
dt 
i t 


V
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()21



L
V
n .ik n  n1  n 
ik ,max n    dc 
  
 L n  

با در نظر گرفتن رابطه اندوکتانس در حوالی زاویه روشنی هادایت هار
فاز بهصورت رابطه ( ،)22معادله ( )21بهصورت رابطه ( )23نتیجه می-
شود.
()22

L( )  ae b / c

()23

   i  
Vdc

ik ,max  n   
 n 1 n k n 


 n b  / c 
c
 .ae


در رابطه ( )22ضرایب  b ، aو  cبه ترتیب برابر باا  -1/1 ، 1/1164و
 9/88باه دست آماده اسات .شااکل زیاار مقااایسه باین انادوکتانس
اندازهگیري شده را با اندوکتانس تخماین زده شاده از رابطاه ( )22باا
ضرایب معرفی شده در محدوده  11درجه نسبت بااه مااوقعیت عادم
هممحوري نمایش میدهد.

شكل ( :)11مقایسه منحنیهاي اندوکتانس فاز در حالت اندازهگیري و
تخمین زدهشده در حوالی موقعیت عدم هممحوري

بر اساس رابطه ( )23حداکثر تغییرات جریان فاز وارد شونده باه دلیال
محدود بودن ولتاژ مبدل و ولتاژ نامی هر فاز محدود بوده و لذا خطااي
ایجادشده در حلقه کنترل جریان در این فاز توسط فااز خاارج شاونده
جبران خواهد شد .شکل ( )11بلوک دیاگرام روش اصالحی پیشنهادي
را باراي کااهش نوساانات گشتااور باا افزایش سارعت موتاور نماایش
میدهد.

کاهش نوسانات گشتاور و تلفات اهمی در موتور...

در بلوک دیاگرام فوق ،امکان کنترل روي حلقه گشتاور هر فاز بهصورت
جداگانه نیز وجود داشته و در این حالت میتوان جدول داده گشتاور به
جریان را بهمنظور تحقق سادهتر پیادهسازي حذف نمود.

 -1نتایج شبیهسازيها
بهمنظور اعتبارسنجی روش پیشنهادي در کااهش نوساانات گشاتاور و
تلفاات اهمای کموتاسایون موتااور ساوئیچ رلوکتااانس  4کیلااووات بااا
مشخصات ارائه شده در پیوست مقاله در نظر گرفته شده اسات .مادل
معرفی شده در روابط ( )2تا ( )4و ضرایب ارائاه شاده در شاکل ( )9و
جدول ( )1براي آن در نظر گرفته شده است .بیضیهاي گشتاور ثابات
به ازاي گشتاورهاي مرجع با میزان افزایش  2نیوتنمتر و نقاط ممااس
آنها با دوایر حداقل تلفات اهمی کموتاسیون بهدست آمده و بر اساس
رابطه ( )16و ( )19ضرایب برازش شده حاصل گردیده و در جدول ()2
معرفی شده است .بهعنوان نمونه شکل ( )12جریاان مرجاع حاصال از
نقاط مماس را با جریان بهدسات آماده از رابطاه ( )16باراي گشاتاور
مرجع  6نیوتنمتر مقایسه میکند.

شكل ( :)12مقایسه منحنیهاي جریان مرجع بهدست آمده از نقاط مماس و
جریان مرجع برازش شده طبق رابطه ( )16براي گشتاور مرجع  6نیوتنمتر

شکل ( )13نتایج شبیهسازي موتور مورد نظر را باراي گشاتاور باار 21
نیوتنمتر در سرعت  211دور بر دقیقاه نماایش مایدهاد .باه منظاور
بررسی توان تلفاتی هر فااز و مقایساه آن باا تواباع اشاتراکی گشاتاور
متداول جدول ( )3توانهاي تلفاتی اهمی هر فاز محاسبه شده و باراي
توابع اشتراکی گشتاور متداول نیز زوایاي روشنی و خاموشی معادل باا
الگوریتم پیشنهادي و برابر با  38/1و  16/1درجه در نظر گرفتاه شاده
است .با افزایش سرعت در گشتاور بار  21نیوتنمتر ،نیاز باه ولتااژ فااز
بیشتر براي غلبه بر منبع ولتااژ داخلای ناشای از نیاروي ضادمحرکاه
افزایش یافته و به دلیل محدودیت ولتاژ مبدل خطاا در حلقاه کنتارل
جریان فاز وارد شونده پدید میآید .شکل ( )14نتاایج شابیهساازي را
براي سرعت  111دور بر دقیقه نمایش میدهد.

شكل ( :)11بلوک دیاگرام روش اصالحی پیشنهادي براي بهبود عملکرد
کنترل جریان فاز وارد شونده در سرعتهاي متوسط و باال
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بر جبران خطاي گشتاور فاز وارد شونده توسط فاز خارج شونده اعماال
شده و نتایج شبیهسازيها در سارعت  1111دور بار دقیقاه در شاکل
( )18نشان داده شده است.

شكل ( :)13جریانهاي فاز ،شار پیوندي فاز ،گشتاورهاي تولیدي هر فاز و
گشتاور برآیند موتور براي بار  21نیوتنمتر و سرعت  211دور بر دقیقه

شكل ( :)11منحنی گشتاور متوسط -سرعت براي روش پیشنهادي و مقایسه
آن با توابع اشتراکی گشتاور خطی و کسینوسی

جدول ( :)3مقایسه توانهاي تلفاتی فاز براي گشتاور بار  21نیوتنمتر
نوع

نمایی

مکعبی

کسینوسی

خطی

پیشنهادي

توان تلفاتی فاز ()W

26/7

26/2

26

26/1

27/1

در نمودار گشتاور موتور در شکل ( )14مشخص است که عدم تواناایی
دنبال کردن جریان در فاز وارد شونده سابب افات گشاتاور و افازایش
نوسانات در گشتاور موتور خواهاد شاد .شاکل ( )11منحنای گشاتاور
متوسط -سرعت را در روش پیشنهادي بدون اعمال الگوریتم اصاالحی
معرفی شده نمایش داده و با توابع اشتراکی گشتاور خطی و کسینوسی
مقایسه میکند.
شكل ( :)18جریانهاي فاز ،شار پیوندي فاز ،گشتاورهاي تولیدي هر فاز و
گشتاور برآیند موتور براي بار  21نیوتنمتر و سرعت  1111دور بر دقیقه با
اعمال روش اصالحی پیشنهادي

در شکل ( )18شاخص نوسانات گشتاور معرفای شاده در رابطاه ()12
براي روش پیشنهادي اصالح شده  7/1درصد و باراي تواباع اشاتراکی
گشتاور خطای و کسینوسی بااه ترتاایب باراباار باا  16و  18درصاد
اندازهگیري شده است .شکل ( )17منحنی گشتاور متوسط -سارعت را
در شرایط اعمال روش اصالحی پیشنهادي براي تابع اشتراکی گشاتاور
معرفی شده و توابع خطی و کسینوسی نشان میدهد.
شكل ( :)14جریانهاي فاز ،شار پیوندي فاز ،گشتاورهاي تولیدي هر فاز و
گشتاور برآیند موتور براي بار  21نیوتنمتر و سرعت  111دور بر دقیقه

در این شکل مالحظه میشود کاه روش پیشانهادي تنهاا در محادوده
سرعت پایین داراي عملکرد مطلوب در کاهش نوسانات داشته و باازده
این روش در سرعتهاي متوسط و باال نسبت به توابع اشتراکی گشتاور
متداول ضعیوتر است .بر این اساس روش اصالحی معرفی شده مبتنی
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جدول ( :)4مقایسه بازده ماشین در سرعت  211دور بر دقیقه توسط توابع
اشتراکی گشتاور خطی ،کسینوسی و پیشنهادي

شكل ( :)17منحنی گشتاور متوسط -سرعت براي روش پیشنهادي اصالح
شده و مقایسه آن با توابع اشتراکی گشتاور خطی و کسینوسی

شكل ( :)16مقایسه تلفات توان هر فاز براي روش پیشنهادي و مقایسه آن با
توابع اشتراکی گشتاور خطی و کسینوسی

گشتاور

درصد گشتاور نامی

تابع خطی

تابع کسینوسی

تابع پیشنهادي

6

38

0/48

0/48

0/48

4

83

0/48

0/48

0/48

30

84

0/43

0/43

0/43

33

86

0/43

0/43

0/43

38

48

0/4

0/4

0/43

36

63

0/97

0/97

0/43

34

90

0/94

0/94

0/4

30

99

0/96

0/96

0/97

33

44

0/94

0/94

0/94

38

73

0/98

0/98

0/99

36

300

0/93

0/93

0/99

با توجه به اینکه تلفات کل ماشین در سرعتهاي پایین عمادتاً تلفاات
ناشی از سیمپیچها و از جنس تلفات اهمیک میباشاد ،کااهش تلفاات
اهمی خصوصاً در موتورهاي بزر صنعتی میتواند منجار باه افازایش
راندمان درایو موتور تا بیش از  %1شود .براي روشن شدن ایان مطلاب
جدول ( )4راندمان موتاور را باه روش پیشانهادي باا تواباع اشاتراکی
گشتاور متداول به ازاي تغییرات گشتاور بار موتور در سارعت  211دور
بر دقیقه مقایسه میکند .در این جادول مشااهده مایشاود کاه روش
پیشناهادي در کاارباردهاي با سرعتهااي پاایین و گشاتاورهاي بااال
میتواند بیشترین کارآیی را داشته باشد .این امر در موتورهاي صنعتی
بزر میتواند منجر به افزایش رانادمان کلای سیساتم درایاو ماشاین
سوئیچ رلوکتانس گردد.

 -8نتیجهگیري

شكل ( :)19مقایسه شاخص نوسانات گشتاور تابع اشتراکی گشتاور اصالحی
پیشنهادي با توابع خطی و کسینوسی در سرعت  1111دور بر دقیقه

شکل ( ) 16مقایسه تلفات موتور سوئیچ رلوکتانس ماورد نظار را باراي
توابع اشتراکی گشتاور متداول خطی و کسینوسی با تابع معرفی شده و
شکل ( )19شاخص نوسانات گشتاور در سرعت  1111دور بر دقیقاه را
براي گشتاور بارهاي کم تا بار نامی نمایش میدهد.
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در این مقاله ،تابع اشتراکی گشتاور و جریان فاز مرجع متناظر با آن بر
اساس حل مسئله بهینهسازي تلفات اهمی در باازه کموتاسایون باا در
نظر گرفتن حاداقل نوساانات گشاتاور و مادل غیرخطای مغناطیسای
معرفی شد .بر این اساس منحنیهااي شابه بیضای گشاتاور ثابات در
صفحه مختصات جریان فازهااي وارد و خاارج شاونده ترسایم و نقااط
مماس دایاره باا حداقاال شاعاع باه عناوان حاداقل تلفاات اهمای باا
منحنیهاي گشتاور ثابت ترسیم شد .مسایرهاي حاصالشاده از نقااط
مماس تضمینکننده کموتاسیون با حداقل تلفات و باا در نظار گارفتن
مدل غیرخطی مغناطیسی است .تابع برازش شده برحسب زاویه روتاور
و گشتاور مرجع براي جریانهاي فاز معرفی گردید .نتایج شابیهساازها
کاهش تلفات اهمی هر فاز را در سرعتهاي پایین نشان داد .بهمنظاور
افزایش محدوده عملکرد و کااهش نوساانات گشاتاور در سارعتهااي
متوسط و باال روش اصالحی با الگوریتمهاي ساده و قابل پیاادهساازي
بیان گردید .در بررسی تاثیر خطاي گشتاور در حلقه کنترل گشتاور فاز

Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 44, No. 2

...کاهش نوسانات گشتاور و تلفات اهمی در موتور
Power Electronics, Vol. 27, No. 1, Jan. 2012.
[10] N. H. Fuengwarodsakul, M. Menne, R. B. Inderka and R.
W. DeDoncker, “High dynamic four quadrant switched
reluctance drive based on DITC,” IEEE Transactions on
Industry Applications, Vol. 41, No. 5, pp. 1232-1242,
Sept. 2005.
[11] P. C. Kjaer, J. J. Gribble and T. J. E. Miller, “High-grade
control of switched reluctance machines,”, IEEE
Transactions on Industrial Applications, Vol. 33, No. 6,
pp. 1585-1593, 1997.
[12] I. Husain, “Minimization of torque ripple in SRM
drives,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.
49, No. 1, pp. 28-39, 2002.
[13] Y. Sozer and D. A. Torrey, “Optimal turn-off angle
control in the face of automatic turn-on angle control for
switched-reluctance motors,” IET Electric Power
Applications, Vol. 1, No. 3, pp. 395-401, 2007.
[14] Y. Xu, Z. Zhong, R. Chen and L. S. L. Lu, “Analytical
method to optimise turn-on angle and turn-off angle for
switched reluctance motor drives,” IET Electric Power
Applications, Vol. 6, No. 9, pp. 593–603, 2012.
[15] D. H. Lee, S. Y. Ahn and J. W. Ahn “A simple negative
torque compensation scheme for a high speed switched
reluctance motor,” Journal of power electronics, Vol. 12,
No. 1, pp. 58-66, January 2012.
[16] M. Spong, R. Marino, S. Peresada and D. Taylor,
“Feedback linearizing control of switched reluctance
motor,” IEEE Transactions on Automatic Control, Vol.
AC-32, No. 5, pp. 371-379, May 1987.
[17] F. Filicori, C. G. L., Bianco and A. Tonielli, “Modeling
and control strategies for a variable reluctance directdrive motor,” IEEE Transactions on Industrial
Electronics, Vol. 40, No. 1, pp. 105-115, Feb. 1993.
[18] D. S. Schramm, B. W. Williams and T. C. Green,
“Torque ripple reduction of switched reluctance motors
by PWM phase current optimal profiling,” in Proc. IEEE
PESC’92, pp. 857–860, 1992.
[19] I. Husain and M. Ehsani, “Torque ripple minimization in
switched reluctance motor drives by PWM current
control,” IEEE Transactions on Power Electronics, Vol.
11, pp. 83–88, Jan. 1996.
[20] R. Mikail, I. Husain, Y. Sozer, M. S. Islam and T.
Sebastian, “Torque-ripple minimization of switched
reluctance machines through current proﬁling,” IEEE
Transactions on Industry Applications, Vol. 49, No. 3,
May/June 2013.
[21] X. D. Xue, K. W. E. Cheng, J. K. Lin, Z. Zhang, K. F.
Luk, T. W. Ng and N. C. Cheung, “Optimal control
method of motoring operation for srm drives in electric
vehicles,” IEEE Transactions on Vehicular Technology,
Vol. 59, No. 3, pp. 1191-1204, march 2010.

2  شماره،44  جلد،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/ 21

-وارد و خارج شونده مشخص گردید که خطا در فاز وارد شاونده بایش
 لاذا.ترین تاثیر را بر متوسط و شاخص نوسانات گشتاور خواهد داشات
در روش اصالحی پیشنهادي کمبود گشتاور در فاز وارد شونده به دلیل
 بایاد توجاه.محدودیت ولتاژ مبدل توسط فاز خارج شونده جبران شاد
داشت که فاز خارج شونده در این موقعیت قابلیت تولید گشاتاور را باه
 نتاایج حاصال شاده صاحت.ازاي اندکی افزایش جریان خواهد داشت
عملکرد و برتاري روش پیشانهادي را در کااهش نوساانات گشاتاور و
.تلفات کموتاسیون نسبت به توابع اشتراکی گشتاور متداول نشان داد

پیوست
:مقادیر پالک نامی موتور سوئیچ رلوکتانس مورد مطالعه در این مقاله
عنوان
تعداد فاز

4

توان نامی

4kW

ولتاژ نامی

361V

جریان نامی

9Amp

سرعت نامی

1111rpm

مقاومت هر فاز

1/71 

گشتاور نامی

28Nm
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