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 ارزان و عملکرد مناسب در سرعتهای بسیار باال جایگاه، محرکههای سرعت باالی سوئیچشونده رلوکتانسی بهعلت داشتن ساختار ساده:چکیده
 یکی از مشکالتی که تمامی محرکهها ازجمله محرکه. سانتریفیوژها و ماشینهای تراشکاری پیدا کردهاند،ویژهای در صنایع مختلف ازجمله دمندهها
 تاکنون روشهای مختلفی برای فائق آمدن بر این.موتور سوئیچشونده رلوکتانسی با آن مواجه است کاهش توانایی تولید گشتاور در سرعت باال است
 در این مقاله یک روش جدید برای. برخی روشها به طراحی موتور و برخی دیگر به طراحی روشهای کنترلی پرداختهاند.مشکل ارائه شده است
 این.کنترل موتور سوئیچشونده رلوکتانسی در سرعت باال ارائه شده است که از هر دو حالت هدایت ناپیوسته و هدایت پیوسته جریان بهره میگیرد
 از شبیهسازی نرمافزاری، برای راستی آزمایی روش. توانایی کنترل گشتاور موتور در ناحیه هدایت پیوسته را دارد،روش با داشتن چهار پارامتر کنترلی
.استفاده شده است و نتایج بهصورت مبسوط تحلیل شدهاند
. کنترل سرعت، کنترل گشتاور، موتور سوئیچشونده رلوکتانسی، محرکه پرسرعت، محرکههای الکتریکی:واژههای کلیدی
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Abstract: High speed switched reluctance drives have found a good place in multifarious industries such as blowers، centrifuges and
turning machines، because of their simple and robust structure، and appropriate operating at very high speeds. Losing the capability of
high torque production at high speeds is one of the main problems that high speed drives deal with. Different methods have already
been proposed to overcome this obstacle. Some of them have paid their attention to motor design and some other to control design. In
this paper a novel method has proposed to control of high speed switched reluctance motor using both continuous and discontinuous
conduction modes. Having four control parameters، This new method can control the machine torque in continuous conduction mode.
To verify the effectiveness of the method، simulation using software were implemented.
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راهنمای اختصارات
SRM
DCM
CCM
DITC
TSF
θdwell

θon

Iref-L
Iref-U
∆T%

Switched Reluctance Motor
Discontinuous Conduction Mode
Continuous Conduction Mode
Direct Instantaneous Torque Control
Torque Sharing Function

در عملکرد تکپالس برابر با زاویه هدایت سوئیچ فاز و در
روش پیشنهادی مقاله برابر است با طول دورهای که
جریان مرجع برابر با  Iref-Uاست.
در عملکرد تکپالس برابر با زاویه روشن شدن سوئیچ فاز
و در روش پیشنهادی مقاله برابر است با زاویهای که در
آن جریان مرجع از  Iref-Lبه  Iref-Uتغییر میکند.
سطح پایین جریان مرجع در روش پیشنهادی مقاله
سطح باالی جریان مرجع در روش پیشنهادی مقاله
درصد ریپل گشتاور

 -1مقدمه
محرکههای پرسرعت در صنایع مختلف جایگاه ویژهای پیدا کردهاند.
ازجمله کاربردهای این محرکهها میتوان به دمندهها ،کمپرسورها،
پمپها و ماشینهای تراشکاری اشاره کرد [ .]1-9همچنین ،از
محرکههای پرسرعت بهطور وسیعی در سانتریفیوژها و استارتر هواپیما
استفاده میشود [ .]7استفاده از محرکههای پرسرعت موجب کاهش
اندازه سیستم و افزایش بازده میشود [ .]1 ،7 ،2انواع مختلف ماشینهای
الکتریکی ازجمله موتور  DCمغناطیس دائم ( ،)BLDCموتور
سوئیچشونده رلوکتانسی ( )SRMو موتور القایی برای استفاده در این
محرکهها مورد تحقیق و توسعه قرار گرفتهاند [ .]2در این میان،
موتورهای  SRبهدلیل مزایایی که دارند موردتوجه زیادی قرار گرفتهاند.
موتور  SRدارای استاتور و روتور قطب برجسته است و روتور آن بهصورت
یکپارچه از ورقههای فوالدی تشکیل شده است [ .]1با داشتن ساختار
ساده و محکم ،این ماشین توانایی عملکرد در سرعتهای بسیار باال را
دارا است و دارای هزینه ساخت کم و قابلیت اطمینان باالست [،4 ،2
.]0
یک مبدل الکترونیک قدرت سیمپیچیهای متمرکز قرارگرفته شده
روی استاتور را بهصورت سنکرون با موقعیت روتور تحریک میکند تا
گشتاور رلوکتانسی مثبت پدید آید [.]3
باوجود همه مزایایی که ذکر شد ،گشتاور تولیدی موتور  SRدر
سرعتهای باال دارای ریپل بسیاری است که موجب تلفات مکانیکی و
نویز صوتی میشود [ .]13 ،4روشهایی که در سرعت پایین برای کاهش
ریپل گشتاور بهکار گرفته میشوند ،در سرعت باال قابلاجرا نیستند .با
افزایش سرعت موتور  SRتوانایی تولید جریان در فازهای موتور کاهش
مییابد و بههمین دلیل کنترل شکل موج جریان جهت تولید گشتاور
یکنواخت ممکن نیست .در این حالت موتور وارد ناحیه عملکرد تک پالس
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میشود .همچنین ،در سرعتهای باال ،با کاهش محسوس ماکزیمم
جریان ماشین بهدلیل ولتاژ القایی حرکتی زیاد ،توانایی تولید گشتاور
بهشدت کاهش مییابد .بهطوریکه با دو برابر شدن سرعت روتور ،نیروی
الکتریکی تبدیلشده به مکانیکی در یک سیکل به ربع مقدار اولیه کاهش
مییابد .بههمین دلیل ،روشهایی برای افزایش جریان و گشتاور ماشین
در سرعت باال مورداستفاده قرار میگیرد.
یکی از تدبیرهایی که برای افزایش گشتاور ماشین در سرعتهای
باال استفاده میشود ،پیش انداختن زاویه روشن شدن فازها است.
همچنین ،برخی مراجع برای افزایش جریان ماشین در سرعت باال از
عملکرد ماشین  SRدر ناحیه هدایت پیوسته ( )CCMاستفاده کردهاند
[ .]11-11با این روش جریان فاز ماشین دیگر به صفر نمیرسد و
بهصورت پیوسته جاری خواهد بود .این امر با استفاده از افزایش طول
دوره هدایت فازها صورت میپذیرد.
در این مقاله یک روش کنترلی جدید با استفاده از چهار پارامتر
کنترلی پیشنهاد شده است که با تنظیم پارامترهای آن میتوان موتور را
به دو حالت  DCMو  CCMدر سرعت باال برد .همچنین ،در این روش
جدید ،حالت جدیدی از عملکرد موتور  SRمعرفی میشود و آن هدایت
e

 CCMدر   dwell  103است .در روشهای مرسوم برای بردن موتور
 SRبه حالت  CCMزاویه هدایت فاز باید بیشتر از نصف یک دوره
الکتریکی (  )913 eباشد .همچنین ،روش پیشنهادی با داشتن دو پارامتر
کنترلی در حالت  CCMمرسوم ،قادر به کنترل گشتاور در این حالت
میباشد .این روش بهسادگی قابلاجرا است و پیچیدگیهای روشهای
قبلی را ندارد.
الزم به توضیح است که معموالً در سرعتهای باال برای کاهش
فرکانس کلیدزنی از موتور با تعداد قطب کم استفاده میشود []14؛ اما
موتورهای با تعداد قطب کم در سرعتهای پایین توانایی کمی برای تولید
گشتاور یکنواخت و بدون ریپل دارند؛ بنابراین در این مقاله ساختار
 SR 0/1انتخاب شده است تا بتواند در سرعتهای پایین با روشهای
کنترلی موجود گشتاور یکنواخت ایجاد کند و همچنین با استفاده از
روش پیشنهادی بتواند در سرعتهای باال نیز کار کند.
این مقاله در چهار بخش دیگر ادامه مییابد .در بخش دوم به بررسی
مشکالت کنترل سرعت باال و تدبیرهای تولید گشتاور بیشتر پرداخته
میشود .در بخش سوم ،روش پیشنهادی بهصورت کامل شرح داده شده
است.
برای راستی آزمایی روش پیشنهادی ،این روش مورد شبیهسازی
نرمافزاری قرار گرفته است که در بخش چهارم به آن پرداخته شده است.
سرانجام ،نتیجهگیری و جمعبندی مطالب در بخش پنجم ارائه شده
است.

 -2محدودیتهای کنترل سرعت باال و تدبیرهای رفع آن
در سرعتهای پایین از روشهای متفاوتی ازجمله  DITCو  TSFبرای
ایجاد گشتاور بدون ریپل استفاده میشود []13 ،10؛ اما استفاده از این
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روشها در سرعتهای باال امکانپذیر نیست ،زیرا با افزایش سرعت روتور،
ولتاژ القایی حرکتی در سیمپیچ استاتور افزایش مییابد و این امر مانعی
در جهت تولید جریان کافی در فاز موتور و کنترل شکل موج آن میشود.
در سرعت باال از روش تک پالس برای تحریک موتور استفاده میشود
[.]23
برای فائق آمدن به مشکل تولید جریان در سرعتهای باال ،دو تدبیر
اساسی اندیشیده شده است .در ادامه به بررسی دقیقتر این دو روش
پرداخته میشود.

(الف)

 -1-2پیش انداختن زاویه روشن شدن فازها
( theta

یکی از روشهای مرسوم پیش انداختن زاویه روشن شدن فازها
 )advancingاست .بدینصورت که با افزایش سرعت ماشین ،فازهای
استاتور زودتر از زاویه مربوط به حالت غیرهمراستایی ()unaligned
برقدار میشوند تا زمان کافی برای تولید جریان مناسب را داشته باشند.
در این روش طول دوره هدایت فازها ثابت میماند .در قسمت الف از
شکل  1منحنی گشتاور تولیدی یک ماشین  SRدر جریان  13آمپر نشان
داده شده است .مشاهده میشود که ماشین در نیمی از یک دوره
الکتریکی گشتاور منفی و در نیمه دیگر گشتاور مثبت تولید میکند.
محور افقی نشاندهنده زاویه روتور است که در طول یک دوره الکتریکی
رسم شده است .موتور مذکور یک موتور  SR 8/6است؛ بنابراین یک دوره
الکتریکی آن برابر با  13درجه مکانیکی است.
در قسمت ب از شکل  1منحنی جریانها در دو زاویه روشنی مختلف
بههمراه گشتاور مربوطه در قسمت ج در سرعت  1333 rpmنشان داده
شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،با پیش انداختن زاویه روشن شدن
فاز ،مقدار جریان ماشین و گشتاور تولیدی آن افزایش مییابد.
بررسی بیشتر این روش در شبیهسازی روش پیشنهادی در بخش
چهارم صورت پذیرفته است.
 -2-2روش هدایت پیوسته جریان ()CCM
در سالهای اخیر برای مواجهه با مشکل کاهش گشتاور و جریان در
سرعت باال ،حالتی از عملکرد موتور پیشنهاد شده است که در آن جریان
فازهای موتور بهصورت پیوسته جاری میشود [ .]11البته شمار مراجع
مذکور نسبت به سایر پژوهشها بسیار کم است و تحلیل بیشتر در این
زمینه موردنیاز است .در حالت  CCMمرسوم زاویه هدایت فاز به بیشتر
از  103 eافزایش مییابد تا جریان ماشین افزایش یابد [ .]12،17در این
صورت جریان انتهای سیکل بیشتر از ابتدای آن خواهد بود؛ بنابراین اگر
در ابتدای دوره الکتریکی جریان فاز صفر باشد ،در انتهای آن بیشتر از
صفر خواهد بود [ .]11درنتیجه جریان فاز موتور بهصورت پیوسته ادامه
خواهد یافت و به صفر نخواهد رسید .برای جلوگیری از افزایش پیوسته
جریان ماشین ،یک کنترلکننده جریان باید وجود داشته باشد تا از
افزایش جریان بیش از یک حد مشخص جلوگیری کند [.]19
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(ب)

(ج)
شکل ( :1الف) گشتاور ماشین بهازای جریان ثابت( ،ب) جریان ماشین
بهازای دو مقدار زاویه روشن شدن( ،ج) گشتاور متناظر با جریانهای
قسمت (ب).

اکثر مراجعی که تاکنون در زمینه  CCMتحقیق کردهاند تنها به
تحلیل این حالت پرداختهاند و روشی برای کنترل موتور  SRدر این
حالت ارائه نکردهاند .در [ ]19برای کنترل گشتاور ماشین در یک سرعت
خاص در حالت  CCMبه کنترل مقدار مؤثر جریان با تنظیم

dwell

پرداخته شده است .طبق آنچه نویسنده اظهار میدارد یکی از مشکالت
این روش نیاز به محاسبه مقدار مؤثر جریان در طول یک سیکل الکتریکی
است که باعث پیچیده شدن کنترل میشود.
در شکل  2مقدار جریان و گشتاور برای دو حالت مختلف  DCMو
 CCMنشان داده شده است .مشاهده میشود که مقدار ماکزیمم جریان
در حالت  CCMبیشتر از حالت  DCMاست و به همین دلیل گشتاور
بیشتر تولید میکند.
بررسی دقیقتر این حالت که یکی از حالتهای روش پیشنهادی
است در بخش چهارم صورت گرفته است.
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 -3روش پیشنهادی

که بیان شد ،مقدار مرجع جریان برای کنترلکننده هیسترزیس در یک

همانطور که در بخشهای قبلی بیان شد ،دو راهحل اساسی که برای
افزایش جریان و گشتاور در سرعت باال مورداستفاده قرار میگیرد
عبارتاند از -1 :پیش انداختن زاویه روشن شدن فاز و  -2عملکرد در
ناحیه .CCM
برای بهرهگیری از هر دو روش  CCMو  theta advancingروش
جدیدی در این مقاله پیشنهاد شده است که با تنظیم چهار پارامتر
کنترلی قادر به اجرای هردو روش فوق است .همچنین ،روش پیشنهادی

دوره تناوب دارای دو مقدار است .اگر مقدار  I ref  Lبرابر با صفر و مقدار

قادر است که موتور را در زاویه   dwell  103 eبه حالت  CCMببرد.

 I ref Uبرابر با ماکزیمم جریان مجاز فاز قرار داده شود و همچنین
e

 dwell  103

باشد ،با تنظیم  on

زاویه روشن شدن فازها پیش

انداخته میشود یعنی همان  theta advancingرخ میدهد .اگر با همین

شرایط مقدار  dwell

e

بیشتر از

 103قرار داده شود موتور به ناحیه

 CCMمیرود .روش پیشنهــادی یک ناحیه جدید از عملکرد موتور را
ممکن میســازد و آن عملکرد هدایت پیوستـــه در

e

 dwell  103

است .بدینصورت که میزان  I ref  Lباالتر از صفر تنظیم میشود

درحالیکه  dwell

کمتر از

e

 103باقی میماند .نکته قابلتوجه

اینجاست که برخالف حالت  CCMمرسوم که کنترلی روی میزان
مینیمم جریان ندارد و فقط در بعضی حاالت به کنترل ماکزیمم جریان
میپردازد ،در روش پیشنهادی میزان مینیمم جریان قابلکنترل است؛
بنابراین ،با داشتن دو پارامتر کنترلی  I ref  Lو  I ref Uسیستم کنترلی
(الف)

(ب)
شکل ( :2الف) جریان ماشین بهازای دو مقدار زاویه هدایت( ،ب)
گشتاور متناظر با جریانهای قسمت (الف).

روش پیشنهادی از یک مرجع جریان دوسطحی برای فاز موتور
استفاده میکند .این مرجع جریان در یک دوره الکتریکی دارای دو سطح
باال  I ref Uو پایین  I ref  Lاست .زاویه تغییر مرجع جریان از سطح

قادر است که گشتاور را در ناحیه  CCMمرسوم و همچنین  CCMجدید
کنترل کند .همچنین با داشتن این چهار پارامتر کنترلی و امکان کنترل
موتور در سه حالت  CCM ،DCMمرسوم و  CCMجدید میتوان به
بهینهسازی پارامترهای کنترلی بر اساس توابع هدف دلخواه پرداخت.
ازجمله مزیتهای روش پیشنهادی این است که برخالف روش
 CCMمرسوم ،نقاط مینیمم و ماکزیمم شکل موج جریان را کنترل
میکند و بدین ترتیب با کنترل شکل موج جریان قادر است که به کاهش
ریپل گشتاور بپردازد.
بلوک دیاگرام روش پیشنهادی در شکل  7نشان داده شده است .در
ابتدا سرعت مرجع با سرعت مکانیکیِ اندازهگیریشده مقایسه میشود.
سپس ،مقدار خطای سرعت با استفاده از کنترلکننده  PIمقدار گشتاور
مرجع را میسازد .با استفاده از مقدار گشتاور مرجع ،بهینهترین
پارامترهای کنترلی که قبالً محاسبه شده و در یک جدول ذخیره شدهاند؛
انتخاب میشوند .بلوک تولید پالس مبدل با داشتن پارامترهای کنترلی
و همچنین زاویه روتور و مقدار جریانهای چهار فاز به تولید پالس برای
کلیدهای مبدل میپردازد.

پایین به سطح باال برابر با   onو طول دوره سطح باال به اندازه  dwell
است .در مابقیِ یک دوره الکتریکی جریان مرجع در سطح پایین قرار

دارد .کنترل موتور بهوسیله کنترل چهار پارامتر I ref U ، dwell ،  on

و I ref  L

انجام میشود .شکل موج جریان مرجع پیشنهادی بههمراه

سایر پارامترهای کنترلی در شکل  9نشان داده شده است .برای مشخص
کردن ناحیه گشتاور منفی و گشتاور مثبت ،مقدار گشتاور تولیدی ماشین
در یک جریان ثابت نیز در شکل  9نشان داده شده است .کنترل جریان
با استفاده از یک کنترلکننده هیسترزیس صورت میگیرد .همانطور

Serial no. 79

شکل  :3منحنی مرجع جریان بههمراه پارامترهای کنترلی در روش
پیشنهادی
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همانطور که بیان شد ،پارامترهای کنترلی بهینه بهازای هر گشتاور
از قبل محاسبه شده و بهصورت یک جدول در کنترلکننده قرار
میگیرند .برای محاسبه پارامترهای بهینه ،عملکرد روش پیشنهادی به
سه حالت تقسیم شده است و در هر حالت بهصورت مبسوط مورد تحلیل
قرار گرفته است .تأثیر پارامترهای کنترلی بر گشتاور موتور و ریپل آن
در هر بخش بررسی شده است .با استفاده از نتایج تحلیل بخش ،1-7
نقاط کاری بهینه در بخش  2-7انتخاب خواهند شد.

کنترل بهبودیافته سرعت موتور . . .

نشاندهنده گشتاور تولیدی یک فاز ماشین است و جریان فاز بهعنوان
یک پارامتر در نظر گرفته شده است.

شکل  :5منحنیهای مغناطیسی بهدستآمده از تحلیل المان محدود

شکل  :4بلوک دیاگرام روش پیشنهادی

 -4شبیهسازی و تحلیل نتایج
در این بخش مراحل شبیهسازی نرمافزاری روش پیشنهادی بههمراه
نتایج حاصل از شبیهسازی و تحلیل آنها ارائه شده است .برای اینکه
شبیهسازی انجامشده تا حد ممکن به حالت واقعی نزدیک باشد ،ابتدا
موتور  SRبا ابعاد مشخص در نرمافزار  MAXWELLمدل شده است تا
مشخصات مغناطیسی آن بهدست آید .مشخصات موتور  SRمدل شده
در جدول  1ذکر شده است.

شکل  :6منحنیهای گشتاور تولیدی موتور بهازای جریانهای مختلف

روش پیشنهادی در نرمافزار  MATLABپیادهسازی شده است و در
بازه تقریباً وسیعی از تغییرات چهار پارامتر کنترلی ،  d w e l l،  on
 I ref Uو  I ref  Lمورد شبیهسازی قرار گرفته است .در این مجموعه

جدول  :1پارامترهای طراحی موتور SR

پارامتر

اندازه

پارامتر

اندازه

قطر خارجی استاتور

179 mm

تعداد قطب استاتور

0

شبیهسازی پارامتر   onاز  17درجه تا  20درجه با گام یک درجه تغییر
کرده است  dwell .از  21درجه تا  91درجه با گام یک درجه افزایش

قطر خارجی روتور

44 mm

تعداد قطب روتور

1

فاصله هوایی

3/1 mm

کمان قطب استاتور

14

طول ماشین

113 mm

کمان قطب روتور

13/7

هستند I ref  L .با پلههای  3/1آمپر از صفر تا  1آمپر تغییر کرده است

قطر شفت

29mm

تعداد دور بر قطب

11

ولتاژ تغذیه

133V

تعداد فاز

7

و  I ref Uاز  12آمپر تا  93آمپر با پلههای  1آمپر افزایش یافته است .با

جریان مجاز

93A

نوع مبدل

نیمپل
نامتقارن

یافته است .الزم به یادآوری است که زاویههای فوق زاویه مکانیکی روتور

توجه به بازه تغییرات چهار پارامتر کنترلی ،بیش از  93333نقطه کار
مختلف مورد شبیهسازی قرار گرفت .در تمامی شبیهسازیها سرعت
روتور برابر با  1333 rpmاست.

با استفاده از تحلیل المان محدود در نرمافزار
منحنیهای مغناطیسی ماشین در زاویههای مختلف روتور بهدست
میآید .این دسته منحنیها در شکل  1نشان داده شدهاند .این منحنیها
در قالب یک ماتریس به بلوک مدل موتور  SRدر نرمافزار MATLAB
داده میشود .منحنیهای گشتاور تولیدی موتور در شکل  1نشان داده
شده است .محور افقی نشاندهنده زاویه روتور و محور عمودی
MAXWELL

Serial no. 79

در ادامه کارایی روش پیشنهادی در حالتهای مختلف کاری
موردبررسی قرار گرفته است.
 -1-4عملکرد روش پیشنهادی در حالتهای کاری مختلف
در این بخش ،عملکرد موتور سوئیچشونده رلوکتانسی در سه حالت
مختلف موردبررسی قرار میگیرد.
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 -1-1-4حـالـت اول :عملـکرد در حــالـت  CCMمرســـوم
(

e

کنترل بهبودیافته سرعت موتور . . .

امر ورود به ناحیه  CCMاست .همچنین مشاهده میشود که بیشترین
تأثیر افزایش گشتاور ناشی از ورود به  CCMبهازای مقادیر کم   onاتفاق

 )  dwell  181و حالت Theta advancing

همانطور که قبالً بیان شد ،در سرعتهای باال در عملکرد تکپالس زاویه

میافتد .مشهود است که اگر   dwellبه بیشتر از  97درجه افزایش یابد

روشن شدن فازها پیش انداخته میشود تا جریان مناسب در فاز ماشین

گشتاور ماشین شروع به کاهش میکند .این امر در منحنیهای

ایجاد شود .همچنین ،در روشهای مرسوم با افزایش   dwellموتور به

گشتاورثابت بهخوبی قابلمشاهده است زیرا که این منحنیها در نزدیکی

حالت  CCMبرده میشود .در روش پیشنهادی اگر  I ref  L  0و
A

A

 I ref U  30قرار گیرد؛ با تغییر دو پارامتر

  dwellو   onموتور

در دو حالت توصیفشده در باال عمل میکند .نتایج حاصل از شبیهسازی
در این دو حالت در ادامه مورد تحلیل قرار گرفته است.
شکل  4نمودار پارامتری مقدار ماکزیمم جریان فاز را بهازای تغییرات
دو پارامتر

خط ˚  dwell  97نسبت به این خط متقارن هستند.
یکی از پارامترهای مهمی که باید در نظر گرفته شود درصد ریپل
گشتاور است .این درصد بهصورت زیر بهدست میآید [:]21
() 1

  dwellو   onنشان میدهد .در این نمودار منحنیهای

جریانثابت رسم شدهاند و مقدار ماکزیمم جریان روی هر منحنی نوشته
شده است .همانطور که مشاهده میشود در یک   dwellثابت با پیش

Tmax  Tmin
Tmean

T % 

در معادله ( Tmax ، Tmin )1و  Tmeanبهترتیب برابر با مقدار حداقل،
مقدار حداکثر و مقدار میانگین گشتاور تولیدی موتور هستند.

انداختن زاویه روشن شدن فازها ماکزیمم جریان فاز افزایش مییابد.

نمودار سهبعدی تغییرات درصد ریپل گشتاور در شکل  13نشان

برای مثال بهازای کاهش زاویه روشن شدن فاز از  20درجه به  17درجه

داده شده است .مشاهده میشود که هم با پیش انداختن زاویه روشن

ماکزیمم جریان موتور از  4/2آمپر به  19/7آمپر افزایش مییابد.

شدن فاز و هم با افزایش   dwellمیزان درصد ریپل افزایش مییابد .این

همچنین در یک   onثابت ،با افزایش زاویه هدایت فازها ،مقدار ماکزیمم
جریان فاز تغییر میکند .این تغییر بهازای ˚  dwell  91بسیار ناچیز
است اما بهازای ˚  dwell  91افزایش چشمگیری در جریان فاز مشاهده
میشود .نقطه ˚  dwell  91مرز ورود به حالت  CCMاست .در این
حالت جریان فاز بهصورت پیوسته جاری میشود و دیگر به صفر
نمیرسد .برای مثال ،بهازای ˚  on  23با افزایش   dwellاز  91درجه
به  92درجه ماکزیمم جریان فاز از  13/94آمپر به  11/1آمپر افزایش
مییابد.

افزایش ریپل زمانی که ماشین وارد ناحیه  CCMمیشود محسوستر
است.
آنچه مشهود است این است که افزایش   dwellدر زمانی که زاویه
روشن شدن فاز پیش انداخته نشده است موجب افزایش شدید ریپل
گشتاور میشود .دلیل این امر این است که در این حالت گشتاور ماشین
بهصورت نوسانی حول صفر تغییر میکند؛ بنابراین ،در انتخاب نقطه کار
مناسب برای موتور ،دوری از این ناحیه ضروری است.

مشاهده میشود که وقتی موتور به حالت  CCMمیرود منحنیهای
جریانثابت عمودی هستند ،این یعنی ماکزیمم جریان در این حالت
تقریباً مستقل از   onاست و تنها به   dwellبستگی دارد .نکته دیگری
که مشهود است این است که مقداری

  dwellکه مرز بین  DCMو

 CCMاست به   onبستگی ندارد و برابر مقدار ثابت  91درجه است.
در شکل  0منحنیهای گشتاورثابت ماشین بهازای تغییرات
پارامترهای   dwellو   onنشان داده شده است .همچنین ،منحنی
سهبعدی گشتاور نیز در شکل  3رسم شدهاند تا بهتر قابلتحلیل باشند.
مشاهده میشود که با پیش انداختن زاویه روشن شدن فاز در یک مقدار
ثابت   dwellگشتاور تولیدی ماشین افزایش مییابد .همچنین بهازای
افزایش   dwellدر یک   onخاص گشتاور ماشین افزایش مییابد.

همانند آنچه برای منحنی ماکزیمم جریان اتفاق افتاد با افزایش  dwell
تا  91درجه میزان گشتاور با شیب کمی افزایش مییابد امــا بهازای
˚  dwell  91گشتاور ماشین با شیب زیادی افزایش مییابد و دلیل این
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شکل  :7مقدار ماکزیمم جریان در حالت اول
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کنترل بهبودیافته سرعت موتور . . .

نمودار تغییرات مقدار ماکزیمم جریان در شکل  11نشان داده شده
است .مشاهده میشود که بهازای  I ref  L  3با افزایش مقدار I ref U

مقدار ماکزیمم جریان تا حدود  11 Aافزایش مییابد و از آن به بعد ثابت
میماند زیرا به خاطر ولتاژ القایی زیاد در سیمپیچی استاتور ،منبع ولتاژ
تغذیه قادر به افزایش جریان بیش از این مقدار نیست .با افزایش میزان
 I ref  Lماشین قادر است جریان بیشتری را در فاز خود ایجاد کند و
بنابراین گشتاور تولیدی ماشین افزایش مییابد.
نمودار دوبعدی و سهبعدی گشتاور تولیدی ماشین بهازای مقادیر
مختلف  I ref Uو  I r e f Lدر شکلهای  12و  19رسم شده است.
مشاهده میشود همــانند آنچه در منحنی جریان اتفاق افتــاد ،بهازای
 I ref  L  3با افزایش  I ref Uتا حدود  11آمپر ،گشتاور تولیدی ماشین
افزایش مییابد .بهازای مقادیر بیشتر  I ref Uگشتاور ثابت میماند زیرا
شکل  :8مقدار گشتاور تولیدی در حالت اول

محرکه قادر به تولید جریان بیشتر در فاز ماشین نیست .با افزایش مقدار
 I ref  Lمشاهده میشود که گشتاور تولیدی ماشین افزایش مییابد .این
بدان معناست که ماکزیمم جریان ماشین از  11آمپر فراتر میرود.
همچنین مشاهده میشود که از بهازای  I ref Uمشخص ،با افزایش
 I ref  Lاز یک نقطه مشخص به بعد گشتاور ماشین کاهش مییابد و در
بعضی نقاط وارد ناحیه منفی میشود .در انتخاب نقطه کار عملکرد
ماشین باید از این ناحیه دوری شود.
در شکل  17نمودار سهبعدی تغییرات درصد ریپل نسبت به دو
پارامتر  I ref Uو  I ref  Lمشاهده میشود .همانطور که مشهود است

شکل  :9نمودار سهبعدی گشتاور در حالت اول

در برخی نقاط مقدار  T %بهشدت افزایش مییابد .همانند آنچه
در حالت قبل بیان شد ،در این حالت نیز در نقاطی که درصد ریپل بسیار
زیاد است گشتاور تولیدی ماشین حول صفر نوسان میکند .دوری از این
نقاط امری ضروری در تعیین پارامترهای کنترلی است.

شکل  :11درصد ریپل گشتاور در حالت اول

 -2-1-4حالت دوم :عملکرد روش پیشنهادی در کنترل گشتاور
در  CCMمرسوم ( )  dwell  181 e
موتور بهازای مقادیر پیشنهادی ˚  dwell  92و ˚  on  14وارد ناحیه
 CCMمیشود و روش پیشنهادی قادر است با تغییر دو پارامتر I ref  L

و  I ref Uبه کنترل گشتاور بپردازد.

شکل  :11مقدار ماکزیمم جریان در حالت دوم
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e

  dwell  103است .این امر با انتخاب  I ref  Lبیشتر از صفر صورت

میپذیرد.

نتایج حاصل از شبیهسازی روش پیشنهادی بهازای ˚ dwell  20
و ˚  on  14در ادامه بیان میشود.
شکل  11تغییرات ماکزیمم جریان ماشین را بهازای تغییرات دو
پارامتر  I ref  Lو  I ref  Uنشان میدهد .مشاهده میشود که با افزایش
مقدار  I ref  Lمیزان ماکزیمم جریان ماشین افزایش مییابد و درواقع
ماشین وارد ناحیه  CCMمیشود.
نمودار دوبعدی و سهبعدی گشتاور تولیدی ماشین در شکلهای 11
و  14نشان داده شده است .مشاهده میشود که همانند آنچه در

CCM

مرسوم اتفاق افتاد ،در اینجا نیز با افزایش  I ref  Lبهازای یک I ref U

ثابت میزان گشتاور ابتدا افزایش داشته و سپس کاهش مییابد .دلیل
شکل  :12مقدار گشتاور تولیدی در حالت دوم

کاهش گشتاور در مقادیر زیاد  I ref  Lاین است که جریان در ناحیه
گشتاور منفی زیاد میشود و بنابراین گشتاور متوسط ماشین کاهش
مییابد .در شکل  10درصد ریپل گشتاور در این حالت نشان داده شده
است.
همانطور که از منحنیهای گشتاورثابت مشاهده میشود ،برای یک
گشتاور خاص مقادیر زیادی از دو پارامتر  I ref  Lو  I ref Uقابل انتخاب
است .همچنین با در نظر گرفتن تمامی حاالت کاری که تاکنون ذکر
شد ،نقاط کاری مختلفی میتوانند یک گشتاور ثابت را ایجاد کنند .سؤال
مهمی که در اینجا مطرح میشود این است که بهترین نقطه کار برای
ایجاد یک گشتاور خاص کدام است .در ادامه به بررسی این امر پرداخته

شکل  :13نمودار سهبعدی گشتاور در حالت دوم

میشود.

شکل  :14درصد ریپل گشتاور در حالت دوم

 -3-1-4حالت سوم :عملکرد روش پیشنهادی در ناحیه

CCM

جدید ( )  dwell  181 e
روش پیشنهادی ناحیهای از عملکرد موتور را ممکن میسازد که تاکنون
در هیچ مرجع دیگری بیان نشده است و آن حالت هدایت پیوســته با

شکل  :15مقدار ماکزیمم جریان در حالت سوم
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تنها تلفات متغیر تلفات مسی موتور است که با مقدار مؤثر جریان
متناسب است .با در نظر گرفتن این دو تابع هدف ،بهازای گشتاورهای
مختلف ،بهینهترین نقاط کار انتخاب شدهاند که در جدول  2خالصه
شدهاند .برای صرفهجویی در زمان الزم برای محاسبات باید از روشهای
بهینهسازی جهت انتخاب نقاط کار بهینه استفاده شود .در این مقاله،
بهدلیل اینکه نقاط کاری موتور در گستره وسیعی مورد شبیهسازی قرار
گرفت ،نقاط کار بهینه بر اساس توابع هدف و مقایسه خروجیهای حاصل
از شبیهسازی ،انتخاب شدند.
جدول  :2نقاط کار بهینه در روش پیشنهادی

شکل  :16مقدار گشتاور تولیدی در حالت سوم

حالت
کاری

Irms
)(A

∆T
)(%

Iref-U

Iref-L

 dwell

DCM

2/1

171

1

3

21

20

DCM

9/94

143

12

3

23

21

1

9/13

110

3

3/1

24

27

1/21

7/9

119

13

3/1

23

22

1/1

CCM

جدید
CCM

جدید
CCM

جدید
CCM

جدید
CCM

1/90

140

12

3/1

23

3/41

21
13

1/41
2

مرسوم

1/14

101

19

1

92

10

2/21

مرسوم

1/0

100

17

1

92

14

2/1

مرسوم

4/79

134

11

1/1

92

14

2/41

مرسوم

0/33

237

14

2

92

10

9

CCM
CCM
CCM

شکل  :17مقدار گشتاور تولیدی در حالت سوم

7/0

141

11

1

23

 on

T
)(Nm

مشاهده میشود که نقاط بهینه برای پارامترها در گشتاورهای
مختلف بهصورت منظمی در سه ناحیه قرار گرفتهاند .بهازای گشتاور
کمتر و مساوی  1 Nmبهترین نقطه کاری موتور در ناحیه  DCMقرار
دارد .برای تولید گشتاور بین  1 Nmتا  2 Nmبهینهترین نقاط کاری
همگی در ناحیه  CCMجدید قرار دارند که برای اولین بار در این مقاله
مطرح شده است .با افزایش گشتاور موردنیاز ،بهترین نقاط کاری موتور
در ناحیه  CCMمرسوم قرار میگیرند .در این ناحیه بهینهترین نقاط کار
دارای ˚  dwell  92هستند؛ یعنی بهینهترین عملکرد بهازای کمترین
  dwellکه ماشین را به  CCMمیبرد ،صورت میپذیرد .نکته دیگری که
شکل  :18درصد ریپل گشتاور در حالت سوم

 -2-4انتخاب نقاط کار بهینه
برای انتخاب بهترین نقطه کار ماشین برای تولید یک گشتاور مشخص
باید تابع هدف مشخص شود .در این مقاله دو تابع هدف موردتوجه قرار
گرفته است .اولی درصد ریپل گشتاور و دومی مقدار تلفات موتور است.
در شبیهسازیهای انجامشده از تلفات هسته ماشین صرفنظر شده است
و بنابراین بهدلیل ثابت بودن تلفات مکانیکی ماشین در سرعت ثابت،
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قابلبیان است این است که بهازای کاهش تقاضای گشتاور تولیدی در
تمام نواحی میزان   onافزایش مییابد زیرا همانطور که قبالً بیان شد
پیش انداختن زاویه روشن شدن فاز گرچه موجب افزایش گشتاور
میشود اما ریپل گشتاور را افزایش میدهد.
مشخصات محرکه نشاندادهشده در شکل  7در جدول  9خالصه
شده است .در شکل  13پاسخ دینامیکی محرکه در سرعت ثابت به
افزایش گشتاور موردنیاز از  2 Nmبه  2/1 Nmرا نشان میدهد .همانطور
که مشاهده میشود گشتاور موردنیاز در ثانیه  7افزایش مییابد .همزمان

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 47, no. 1, spring 2017

 /40مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،1بهار 1931

با آن با انتخاب نقطه کار بهینه جدید ،میزان جریان و گشتاور ماشین
افزایش مییابد تا میزان درخواست را برآورده کند .مشاهده میشود که
روش پیشنهادی دارای سرعت پاسخ مناسبی است.

 -5مقایسه و ارزیابی
برای ارزیابی بهتر ،روش پیشنهادی با دو روش دیگر مقایسه شده است.
دو روش مذکور عبارتاند از -1 :روش پیش انداختن زاویه فاز ()DCM
 -2روش هدایت پیوسته مرسوم .درصد ریپل گشتاور بهعنوان پارامتر
مقایسه در نظر گرفته شده است.
شکل  23مقدار ریپل گشتاور را در سه روش مذکور نشان میدهد.

کنترل بهبودیافته سرعت موتور . . .

نشان داد که این روش با داشتن چهار پارامتر کنترلی قادر به کنترل
موتور در هردو حالت  CCMو  DCMاست .در انتها ،بهینهترین نقاط
کاری در هر دو ناحیه  DCMو  CCMبر اساس دو تابع هدف درصد ریپل
گشتاور و تلفات موتور مشخص شد و پاسخ دینامیکی روش بهازای تغییر
گشتاور بار در سرعت ثابت موردبررسی قرار گرفت .شبیهسازی
نشاندهنده کارایی روش پیشنهادی در این حالت بود ،بهصورتی که در
بعضی نقاط کاری درصد ریپل گشتاور تا میزان  12درصد کاهش یافت.
جدول :3مشخصات محرکه در بلوک دیاگرام روش پیشنهادی
نوع موتور

SR0/1

مشاهده میشود که بهازای گشتاورهای کمتر از  1Nmریپل گشتاور در

ولتاژ منبع تغذیه

133V

روش  DCMو روش پیشنهادی با یکدیگر برابر است .بهازای گشتاورهای
بزرگتر از  1Nmمقدار ریپل گشتاور در روش پیشنهادی کمتر از روش
 DCMاست .برای مثال ،بهازای گشتاور  ،2/21Nmدرصد ریپل گشتاور
در روش  DCMبرابر با  %134است ولی در روش پیشنهادی درصد ریپل
گشتاور به مقدار  %101کاهش مییابد .مشاهده میشود که روش DCM

سرعت مرجع

1333rpm

نوع مبدل

نیمپل نامتقارن

نوع سوئیچها

IGBT

ولتاژ تغذیه

133V

ضرایب کنترلکننده

Kp = 3/10
Ki = 3/11

قادر به تولید گشتاور بیشتر از  2/21Nmنیست .روشن است که بهازای
گشتاور بزرگتر از این مقدار ،ریپل گشتاور در روش پیشنهادی کمتر از
روش هدایت پیوسته مرسوم است .برای مثال ،جهت تولید گشتاور
خروجی برابر با  ،2/1Nmریپل گشتاور در روش هدایت پیوسته مرسوم
و روش پیشنهادی به ترتیب برابر با  %214و  %100است؛ بنابراین،
کارایی روش پیشنهادی ازلحاظ درصد ریپل گشتاور تصدیق میشود.
شکل موجهای مربوط به جریان ،ولتاژ اعمالی و گشتاور خروجی
مربوط به روش پیشنهادی همراه با شکل موجهای مربوط به روش هدایت
پیوسته مرسوم در شکل  21نشان داده شده است .مقدار متوسط گشتاور
خروجی در هر دو حالت برابر با  2/1Nmاست .مشاهده میشود که با
اعمال روش پیشنهادی ،میزان ریپل گشتاور و همچنین مقدار مؤثر
جریان کاهش پیدا میکند .کاهش مقدار مؤثر جریان موجب کاهش
تلفات اهمی و افزایش بازده نهایی میشود.

شکل  :19پاسخ دینامیکی محرکه با روش پیشنهادی

 -6نتیجهگیری
در این مقاله یک روش جدید برای کنترل موتور  SRارائه شد .روش
جدید دارای قابلیتهایی است که در روشهای قبلی موجود نیست .این
روش قادر به کنترل گشتــاور موتور  SRدر نــاحیه  CCMمرسـوم
است .همچنین این روش قــادر است که مــاشین را بهازای مقــادیر
e

  dwell  103به حالت  CCMببرد .این حالت که برای اولین بار در

این مقاله معرفی شده است در گشتاورهای متوسط دارای کمترین ریپل
گشتاور نسبت به حالتهای دیگر است .شبیهسازی نرمافزاری برای
راستی آزمایی روش پیشنهادی بهکار گرفته شده است .نتایج شبیهسازی
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شکل  :21مقایسه درصد ریپل گشتاور در سه روش مختلف
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