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بررسی تأثیر شار نشتی ترانسفورماتور گردان روی موقعیت خروجی
ریزالورهای بدون جاروبک شار محوری
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 در این مقاله تأثیر شار نشتی. موقعیت زاویهای محور گردان را تعیین میکند، حسگر موقعیتی است که بهصورت الکترومغناطیسی، ریزالور:چکی ده
،  سپس.ترانسفورماتور گردان روی ولتاژهای القایی در سیمپیچیهای سیگنال و دقت موقعیت محاسبهشده توسط ریزالور مورد بررسی قرار میگیرد
 در ادامه با استفاده از روش اجزای محدود سهبعدی در. پیشنهاد میشود، از شار نشتی ریزالور،روشهایی برای کاهش اثرپذیری موقعیت آشکارشده
، در پایان بهترین روشها برای هر دو ریزالور. راهکارهای پیشنهادی برای دو نوع ریزالور بدون جاروبک شار محوری شبیهسازی میشوند،حالت گذرا
. موفقیت روشهای حفاظت پیشنهادی را تأیید میکند، مقایسه نتایج آزمایش عملی و شبیهسازی.بهصورت عملی پیاده میشود
. حفاظ، شار نشتی، ترانسفورماتور گردان، ریزالور شار محوری، حسگر موقعیت:واژههای کلیدی
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Abstract: Resolver is an electromagnetic position sensors that are used for determining the position of rotating shaft. In this paper,
effect of the leakage flux of the rotary transformer on the induced voltage in signal windings and detected position is discussed.
Then, different electromagnetic shields are proposed to decrease the influence of detected position form leakage flux. The proposed
methods are examined using 3-D time stepping finite element method for two axial flux brushless resolvers. Finally, prototypes of
both resolvers based on the optimized proposed topologies are constructed and tested. Good agreement is obtained between the
simulation and experimental results, validating the success of the proposed shielding.
Keywords: Position sensor, axial flux resolver, rotary transformer, leakage flux, electromagnetic shielding.

6931/87/83 :تاریخ ارسال مقاله
6931/81/67 :تاریخ اصالح مقاله
6931/84/23 :تاریخ پذیرش مقاله
 زهرا نصیری قیداری:نام نویسنده مسئول
.462  اتاق-  طبقه هفتم-  دانشکده مهندسی برق-  دانشگاه صنعتی شریف- خیابان آزادی-  تهران-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

Serial no. 80

 /472مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

 -1مقدمه
امروزه ماشینهایی که بپا اسپتفاده از اینپورتر درایپو مپیشپوند (نظیپر
ماشینهای  IPMو )BLDC؛ در بسیاری از کاربردهپای صپنعتی ،مپورد
استفاده و توجه قرار گرفتهاند [ .]6-2برای دستیابی به عملکرد بهتر در
این ماشینها و انجام کموتاسیون الکترونیکی ،الزم است موقعیت محور
گردان بهصورت دقیق تعیین شود [ .]9-0با توجه به معایب روشهپای
بدون حسگر ،اینورترهای صنعتی از حسگرهای موقعیت زاویپهای بهپره
میگیرند .حسگرهای بهکاررفته برای این منظور ،معمپوال از روشهپای
لیپپزری ،خپپازنی ،پیزوالکتریپپک ،مقپپاومتی ،الکترواسپپتاتیکی ،نپپوری،
مغناطیسی و سونار استفاده میکنند [ .]3از این میان روشهای نپوری
و مغناطیسی بپه دلیپل ویژگپیهپای منحصپربه فردشپان اهمیپت ویپژه
مییابند .مرسومترین حسگرهایی که از روشهای نپوری و مغناطیسپی
استفاده مپیکننپد؛ انکپدرهای نپوری و ریزالورهپا هسپتند .هرچنپد در
بسیاری کاربردها ،انکدرهای نوری به ریزالورها ترجیح داده میشوند .در
شرایطی که محیط آلوده ،با تغییرات وسیع دمپایی و همپراه بپا لپرزش
است؛ انکدرها قابل اسپتفاده نیسپتند و ریزالورهپا مپورد اسپتفاده قپرار
میگیرند [.]68-66 ،9
در این مقاله روشی برای کپاهش تپأثیر شپار نشپتی ترانسپفورماتور
گردان روی ولتاژهای خروجی ریزالور مورد بررسی قرار میگیپرد .بپرای
این منظور ،ابتدا انواع ریزالورها معرفی میشپود و مزایپا و چپالشهپای
آنها مورد بررسی قرار میگیرد .پ از مرور پژوهشهای انجامشده در
خصوص ریزالورها در بخش دوم ،لزوم تحقیق در خصوص تأثیر شارهای
نشتی ترانسفورماتور گردان تبیپین مپیشپود .سپس مشخصپات فنپی
ریزالورهای مورد بررسی در بخش سوم بیان میشود .در بخپش چهپارم
شبیهسازی اجزای محدود سهبعدی برای ریزالورهای مورد بررسی انجام
میشود و در بخش پنجم نتایج آزمایشگاهی ارائه میشوند .بخش ششم
نیز به جمعبندی و نتیجهگیری اختصاص دارد.

 -2انواع ریزالورها
ریزالور ژنراتور سنکرون دوفازی اسپت کپه سپیمپیچپی تحریپک آن بپا
استفاده از ولتاژ متناوب ،مطابق رابطه زیر تغذیه میشود:
() 6

Vexc  vm cos  f t

طبق این تعریف ،ریزالورهای مرسوم عموما از سیمپیچ تحریک روی
روتور و دو سیمپیچی عمود برهم ،روی اسپتاتور کپه سپیمپیچپیهپای
سیگنال نامیپده مپیشپوند؛ تشپکیل شپدهانپد .در حالپت ایپدهآل اگپر
سیمپیچی روتور با ولتاژ سینوسی مطابق رابطه ( )6تغذیه شود و روتور
بپپا سپپرعت زاویپپهای ثابپپت چرخانپپده شپپود؛ ولتاژهپپای القپپایی در
سیمپیچیهای سیگنال مطابق رابطههای زیر خواهند بود:
() 2

VSIN  v m sin  cos  f t

() 9

VCOS  v m cos  cos  f t
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تانژانت معکوس نسبت ولتاژهای القایی در سیم پیچیهای سیگنال،
طبق رابطه زیر ،موقعیت زاویهای خروجی را نشان میدهد:
() 7

V
  tan SIN
VCOS
1

در عمل برای یافتن موقعیپت زاویپهای روتپور از انپواع مبپدلهپای
ریزالور به دیجیتال در خروجی ریزالور استفاده میشود .نوع مرسوم این
مبدل ،نوع ترکینگ است که با تولید ولتاژ تحریک ریزالور و اسپتفاده از
فیدبک ،میزان خطا را به حداقل میرساند.
با توجه به اینکه سیمپیچی تحریک روی روتور قپرار گرفتپه اسپت؛
سادهترین راه برای انتقال ولتاژ بپه آن اسپتفاده از حلقپههپای لغپزان و
جاروبک است .این نوع ریزالورها ،قدیمیترین نوع ریزالورها هستند.
مهم ترین مشکل ریزالورهای جاروبک دار ،مربوط به افت ولتپاژ روی
جاروبکها ،وجود نویز و نیاز به تعمیر و نگهداری است [ .]3بپرای رفپع
این مشکالت ،از روشهای بدون جاروبک استفاده میشود.
ریزالورهای بدون جاروبک به چند دسته تقسیم مپیشپوند :از نظپر
قپپپدمت ،اولپ پین ریزالورهپپپای بپپپدون جاروبپپپک ،ریزالورهپپپای دارای
ترانسپپفورماتور گپپردان هسپپتند [ .]62در ایپن ریزالورهپپا ،بپپرای تغذیپه
سیمپیچی تحریک ،از ولتاژ القاشده در ثانویه یک ترانسفورماتور گپردان
استفاده میشپود .اولیپه ترانسپفورماتور گپردان روی اسپتاتور ریزالپور و
ثانویه آن روی روتور ریزالور قرار دارد .بنابراین ولتاژ تحریک مورد نیپاز
بهصورت ترانسفورمری و بدون جاروبک به روتور منتقل میشود .شپکل
 ،6این نوع ریزالور را در دو حالت شپار شپعاعی و شپار محپوری نشپان
میدهد.
دسته دوم ریزالورهای بدون جاروبک ،ریزالورهای رلوکتان متغیپر
هستند .در این ریزالورها روتور بدون سیمپیچی ساخته میشود و همپه
سیمپیچیهای سیگنال و تحریک روی استاتور قرار میگیرد .اساس کار
این ریزالورها بر پایه تغییر سینوسی رلوکتان مسپیر عبپور شپار بپین
استاتور و روتور است [ .]69-61این تغییر سینوسی رلوکتان میتواند
بر اساس تغییر سینوسی طول فاصله هوایی یا تغییپر سینوسپی سپطح
مقطع عبور شار تأمین شود .بنابراین دو نوع ریزالور رلوکتان متغیر به
وجود میآید .شکل  ،2این دو نوع ریزالور را نشان میدهد .ریزالورهپای
رلوکتان متغیر ،علیرغم سادگی ساختار ،با چالشهایی روبرو هستند.
دقت موقعیت خروجی این ریزالورها بهشدت متأثر از دقت فرایند نصب
آنها روی موتور است [ .]61وقوع خطای ناهممحوری یا جابهجپایی در
راستای محور ( )Run out Errorکه خطاهای اجتنابناپپذیری هسپتند،
موقعیت خروجی آنها را بسیار مخدوش میکند .از سوی دیگر فراینپد
سیمپیچی آنها نیز با مشکالتی روبرو است .بیشترین دقت در این نپوع
ریزالورها وقتی حاصل میشود که هر سه سپیمپیچپیهپای سینوسپی،
کسینوسی و تحریک روی هر دندانه استاتور پیچیپده شپوند .امپا نحپوه
قرار گرفتن این سیمپیچیها نسپبت بپه هپم و حتپی ترتیپب پیچیپده
شدنشان روی دندانه استاتور ،کیفیت سیگنال خروجپی را تحپت تپأثیر
قرار میدهد .بنابراین در سالهای اخیپر تحقیقپات زیپادی بپرای رفپع
مشکالت یادشده در این ریزالورها انجام شده اسپت []69-67 ،9؛ ولپی
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همچنان دقیق ترین ریزالورها ،ریزالورهای دارای ترانسپفورماتور گپردان
هستند .البته وجود ترانسفورماتور گردان در ایپن ریزالورهپا مسپائلی را
ایجاد میکند .ازجمله آنها میتوان به خطای شیفت فاز در اثر ایپدهآل
نبودن سیمپیچیهای ترانسفورماتور گردان اشاره کرد [ .]68ایپن خطپا
تا حدود زیادی توسط مبدل ریزالور به دیجیتال قابل رفع است .مسپئله
دیگری که وجود ترانسفورماتور گردان ایجپاد مپیکنپد؛ افپزایش طپول
حسگر در ریزالورهای شار شعاعی (شکل -6الف) و افزایش قطر حسپگر
در ریزالورهای شار محوری (شکل -6ب) است .این مشپکل ،بپا حپذ
هسته ترانسفورماتور گپردان در ریزالپور شپکل  ،9برطپر شپده اسپت
[.]64
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الف

ب
شکل  :1ریزالور بدون جاروبک شار محوری دارای ترانسفورماتور
گردان []11؛ الف) استاتور و ب) روتور
الف

ب
شکل  :1ریزالور بدون جاروبک دارای ترانسفورماتور گردان؛ الف)
ریزالور شار شعاعی و ب) ریزالور شار محوری

الف

ب
شکل  :2انواع ریزالور رلوکتانس متغیر؛ الف) با تغییر طول فاصله
هوایی [ ]11و ب) با تغییر سطح مقطع عبور شار []11
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در ریزالور شکل  ،9شیاری به صپورت محیطپی در هسپته دیسپکی
استاتور و روتور ،ایجاد شده و سیمپیچی اولیپه و ثانویپه ترانسپفورماتور
گردان در آن قرار گرفته است .به ایپنترتیپب فضپای موجپود در قطپر
داخلی حسگر خالی شده و ریزالور میتواند با قطپر کوچپکتپر سپاخته
شپپود [ .]64امپپا یپپک مسپپئله مهپپم دیگپپر در خصپپوص اسپپتفاده از
ترانسفورماتور گردان ،تأثیر شار نشتی سپیمپیچپیهپای ترانسپفورماتور
گردان ،روی ولتاژ القاشده در سیمپیچیهای سپیگنال اسپت کپه دقپت
موقعیت تعیینشده توسط ریزالور را تحت تأثیر قرار میدهد.
در این مقاله تأثیر شار نشتی ترانسفورماتور گپردان روی ولتاژهپای
خروجی ریزالور مورد بررسی قپرار مپیگیپرد .سپس روشهپایی بپرای
کاهش این تأثیر پیشنهاد میشود و کپارایی آنهپا بپا اسپتفاده از روش
اجزای محدود سهبعدی تأیید میگردد .در پایان ،مؤثرترین روش بپرای
کاهش تأثیر شارهای نشتی بهصورت عملی آزمپایش مپیشپود .تطپابق
خوب نتایج آزمایشگاهی و شبیهسازی ،کارایی روش را تأیید میکند.

 -3مشخصات فنی ریزالورهای مورد بررسی
ریزالورهای مورد بررسی ،ریزالورهپای شپار محپوری یپکبپر ،بپا روتپور
سپپیمپیچپپی شپپده هسپپتند .در ریزالپپور اول ،مطپپابق شپپکل -6ب،
ترانسفورماتور گردان در قطر داخلی هسته قرار گرفته است؛ درحالیکه
در ریزالور دوم ،مطابق شپکل  ،9ترانسپفورماتور گپردان در شپیاری در
وسط هسته استاتور و روتور قرار گرفته است .ابعاد اصلی این ریزالورهپا
در جدول  ،6آمده است .سیمپیچی اولیه ترانسپفورماتور گپردان در هپر
دو ریزالور با ولتاژ سینوسپی  1ولتپی بپا فرکپان  7کیلپوهرتز تغذیپه
میشود.
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جدول  :1ابعاد هندسی ریزالورهای مورد بررسی
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 -2-4شبیهسازی با در نظر گرفتن اثر ترانسفورماتور گردان
در ریزالور اول ،با فرض هسته پلیآمیدی برای ترانسفورماتور گردان و
با در نظر گرفتن اثر سیمپیچی ترانسفورماتور گردان ،حداکثر THD
پوش ولتاژهای خروجی به  7/02درصد میرسد که در مقایسه با حالت
ایدهآل  67/73درصد افزایش یافته است .این افزایش برای ریزالور که
یک حسگر موقعیت است؛ عدد بزرگی است.
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برای استخراج ولتاژها در حالت ایدهآل ،ولتاژ تحریک بهصورت مستقیم
به سیمپیچی روتور اعمال میشود .ولتاژهای خروجی دو ریزالور در این
شرایط در شکلهای -7الف و -7ب ،نشپان داده شپده اسپت .محاسپبه
محتوای هارمونیکی پوش این سپیگنالهپا ،مطپابق شپکل -7ج ،نشپان
میدهد که حداکثر  THDپوش ولتاژهپای خروجپی بپرای ریزالپور اول،
 7/26درصد و برای ریزالور دوم  7/63درصد است.
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 -1-4شبیهسازی در حالت ایدهآل
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با توجه بپه سپاختار شپار محپوری ریزالورهپای مپورد بررسپی ،امکپان
شبیهسازی دوبعدی برای آنها وجود ندارد .از سوی دیگر بپرای اعمپال
حرکت و در نظر گرفتن پدیدههای وابسته به زمان ،الزم اسپت؛ تحلیپل
در حالت گذرا انجام شود .شبیهسازی اجزای محدود سهبعدی در حالت
گذرا ،دقیقتپرین ،ولپی زمپانبرتپرین ،روش تحلیپل الکترومغناطیسپی
ماشینهای الکتریکی است .بهدلیل زمان طپوالنی حپل ،تعیپین دقیپق
گامهای حل مسئله و ابعاد مش ،اهمیپت زیپادی دارد .البتپه هرچقپدر
ابعاد مش و گام حل مسئله کوچکتر باشد؛ مسئله دقیقتر حل میشود
ولی زمان حل افزایش مییابد .در شپبیهسپازیهپای ایپن مقالپه بپرای
تحلیل از نسخه هفدهم نرمافزار ماکسول استفاده شده است .گپام حپل
مسئله  68میکروثانیه و تعداد کل مشها برای ریزالپور اول6260470 ،
و برای ریزالور دوم  6341086المان است .زمان هپر شپبیهسپازی روی
کپامسیوتر بپا مشخصپات  Core™ i7-4790k CPU@4 GHzبپا 32 GB
 RAMحدود  91ساعت میباشد.
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نوع سیمپیچی روتور
تعداد شیار استاتور /روتور
قطر سیم سیگنال

)V1(without RT

0.5

)Induced Voltages (p.u.

مقدار

واحد

کمیت

AFR 1

1

ج
شکل  :4خروجی ریزالورها در حالت ایدهآل؛ الف) ولتاژهای خروجی
ریزالور اول ،ب) ولتاژهای خروجی ریزالور دوم ،ج) محتوای
هارمونیکی پوش ولتاژهای دو ریزالور

در ریزالور دوم با در نظر گرفتن اثر سیمپیچی ترانسفورماتور
گردان ،حداکثر  THDپوش ولتاژهای خروجی به  7/30درصد میرسد
که در مقایسه با حالت ایدهآل  60/01درصد افزایش یافته است .با
توجه به اینکه هسته ترانسفورماتور گردان و سیمپیچیهای سیگنال در
ریزالور دوم مشترک هستند؛ تأثیر شار نشتی ترانسفورماتور گردان نیز،
در آن بیشتر است .الزم به ذکر است که افزایش  THDپوش ولتاژهای
خروجی ریزالور ،به معنی افزایش خطای موقعیت است و بهدلیل تأثیر
شار نشتی ترانسفورماتور گردان به وجود آمده است .وجود
ترانسفورماتور گردان باعث خطای شیفت فاز نیز میشود که این خطا
با استفاده از مبدل ریزالور به دیجیتال ،بهویژه مبدل نوع ترکینگ ،قابل
برطر شدن است.
شکل -1الف ،پوش سیگنال سینوسی ریزالورها را بر حسب پوش
سیگنال کسینوسی ،در حالت ایدهآل و با در نظر گرفتن سیمپیچی
ترانسفورماتور گردان ،نشان میدهد .شکلهای -1ب و -1ج ،خطای
موقعیت خروجی را نسبت به موقعیت واقعی ،با و بدون در نظر گرفتن
اثر ترانسفورماتور گردان برای دو ریزالور نشان میدهد .برای محاسبه
خطای موقعیت ،موقعیت خروجی حاصل از محاسبه تابع تانژانت
معکوس پوش ولتاژهای خروجی ،با موقعیت واقعی مقایسه شده است.
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اندازه قله تا قله خطای موقعیت برای ریزالور  ،6با در نظر گرفتن اثر
ترانسفورماتور گردان  1/44درجه است که نسبت به حالتی که اثر
ترانسفورماتور گردان نادیده گرفته شده (خطای  1/00درجه)61/69 ،
درصد افزایش یافته است .این خطا برای ریزالور دوم ،با و بدون در نظر
گرفتن اثر ترانسفورماتور گردان به ترتیب  0/334و  1/273درجه است
که افزایش  46/7درصد را نشان میدهد.
5
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شکل  :5خروجی ریزالورها با در نظر گرفتن اثر ترانسفورماتور گردان؛
الف) پوش سیگنال سینوسی ریزالورها برحسب پوش سیگنال
کسینوسی با و بدون ترانسفورماتور گردان ،ب) خطای موقعیت
خروجی ریزالور اول نسبت به موقعیت واقعی ،با و بدون در نظر گرفتن
اثر ترانسفورماتور گردان ج) خطای موقعیت خروجی ریزالور دوم
نسبت به موقعیت واقعی ،با و بدون در نظر گرفتن اثر ترانسفورماتور
گردان

Serial no. 80

بررسی تأثیر شار نشتی . . .

 -3-4اس تفاده از حف ا ب رای ک اهث اث ر ش ارهای نش تی
ترانسفورماتور گردان
برای کاهش اثر شار نشتی ترانسفورماتور گردان از حفاظهای الکتریکی
یا مغناطیسی استفاده میشود .برای این منظپور در ریزالپور اول هسپته
ترانسفورماتور گردان از جن ماده فرومغناطی ساخته میشپود .ایپن
امر باعث میشود که شپار نشپتی ترانسپفورماتور گپردان کپه کلپهگپی
سیمپیچیهای سیگنال را در بر میگرفت؛ مسیری با رلوکتپان نپاچیز
(در مقایسه با رلوکتان سیمپیچی سیگنال) در مقابل خود ببینپد .بپه
اینترتیب ،تأثیر این شار نشتی روی ولتاژ سیمپیچپی خروجپی کپاهش
مییابد .همچنین ،بهدلیل جهت دادن به شار سیمپیچی ترانسپفورماتور
گردان اندوکتان متقابل بین سیم پیچی اولیه و ثانویپه ترانسپفورماتور
گردان افزایش می یابد .با استفاده از هسته فرومغناطی  ،بیشتپر شپار
نشتی ترانسفورماتور گردان مسیر خود را از هسته فرومغنپاطی مپورد
نظر میبندد؛ اما همچنان بهدلیل وجود فاصله هپوایی ،شپارهای نشپتی
کمی ،کلهگی سیمپیچهای سیگنال را در بر مپیگیپرد .در مرحلپه بعپد
عپپالوهبپپر حفپپاظ مغناطیسپی (هسپپته فرومغنپپاطی ) از حفپپاظ فلپپزی
(آلومینیومی) نیز استفاده میشود .میدانهای نشتی متغیر بپا زمپان در
این صفحه آلومینیومی ولتاژ القا میکند .طبق قانون لنپز ،جریپانهپای
القایی ایجادشده در هادی آلومینیومی در جهتی خواهند بپود کپه شپار
تولیدی آنها با عامل به وجود آورنده خود که تغییر شار نشپتی اسپت؛
مقابله کنند .به اینترتیب تأثیر شار نشپتی سپیمپیچپی ترانسپفورماتور
گردان روی دقت موقعیت زاویهای آشکارشده ،به حداقل مقپدار ممکپن
میرسد .شکل -1الپف هسپته فرومغناطیسپی ترانسپفورماتور گپردان و
شکل -1ب ،این هسته را به همراه حفاظ فلزی نشان میدهپد .خطپای
موقعیت ریزالور اول ،با وجود هسپته فرومغناطیسپی و بپا فپرض وجپود
هسته فرومغناطیسی همراه با حفاظ الکتریکی در شکل -1ج نشان داده
شده است .مقپدار قلپه تپا قلپه خطپای موقعیپت بپا اسپتفاده از هسپته
فرومغناطیسی  1/882درجه و با فرض حفاظ شکل -1ب 1/03 ،درجپه
است .این مقادیر به ترتیب  2/84درصد و  8/92درصد بیشتر از حالت
ایدهآل هستند و بهعبارتدیگر با خطای حالت ایدهآل قابل مقایسهاند.
از سوی دیگر ،حداکثر  THDپوش ولتاژهای خروجپی کپه از 7/26
درصد در حالت ایدهآل بپه  7/02درصپد بپا اعمپال اثپر ترانسپفورماتور
گردان رسیده بود؛ با فرض هسته فرومغناطیسی بپه  7/10درصپد و بپا
اعمال اثر حفاظ فلزی همراه با هسته فرومغناطیسپی بپه  7/29درصپد
رسید .بهعبارتدیگر تأثیر شار نشتی ترانسفورماتور گپردان بپا اسپتفاده
همزمان از هر دو حفاظ فلزی و مغناطیسی ،تقریبا خنثی گردید.
در مورد ریزالور دوم ،هسته ترانسفورماتور گپردان بپا هسپته اصپلی
ریزالور که سیمپیچیهای سیگنال را در برگرفته مشترک است .بنابراین
شپپار نشپپتی ترانسپپفورماتور گپپردان کپپه مسپپیر خپپود را از هسپپته
فرومغناطیسی میبندد؛ سیمپیچهای سیگنال را هم در بپر مپیگیپرد و
تأثیر این شار پراکندگی روی کاهش دقت خروجی بیشتر از ریزالور اول
است .در این ریزالور ،سپیمپیچپیهپای سپیگنال بپهصپورت شپعاعی و
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سیمپیچی تحریک بهصورت محیطی قرار گرفتهاند .بهعبپارت دیگپر دو
دسته سیمپیچی بهصورت عمود برهم هستند و ظپاهرا انتظپار مپیرود
تأثیر شار نشتی ترانسفورماتور گردان در این ساختار کمتر باشپد؛ ولپی
در عمل چپون هپادیهپای ترانسپفورماتور گپردان و سپیمپیچپیهپای
سیگنال ،خطوط عمود برهم نبوده بلکه حجمهای با محور تقارن عمپود
بپپرهم هسپپتند؛ شپپار نشپپتی س پیمپیچ پی ترانسپپفورماتور گپپردان روی
سیمپیچیهای سیگنال مؤثر است .در این ریزالور برای کپم کپردن اثپر
شار نشتی ،از حفپاظ فلپزی داخپل شپیار محیطپی و داخپل شپیارهای
شعاعی استفاده میشود .درواقع ایپن حفپاظ مپیتوانپد بپا عپایق شپیار
ترکیب شود و در عمل از نپوع خاصپی عپایق کپه ورق آلومینیپومی بپا
پوشش پالستیک است؛ استفاده میشود.

بررسی تأثیر شار نشتی . . .

برای شبیهسازی این نوع عایق یک الیپه آلومینیپومی داخپل شپیار
محیطی استاتور و روتور قرار گرفته است .شکل -4الف ،ریزالور دوم را با
در نظر گرفتن حفاظ فلزی در شیار محیطی نشان مپیدهپد .در شپکل
-4ب ،این حفاظ فلزی در شیارهای شعاعی در نظر گرفته شپده اسپت.
خطای موقعیت ریزالور با در نظر گرفتن هر یک از حفاظهپای یادشپده
در شکل -4ج ،نشان داده شده است .قلپه تپا قلپه خطپای موقعیپت بپا
استفاده از حفاظ در شیار محیطی 1/911 ،درجه اسپت کپه نسپبت بپه
حالت ایدهآل  26/84درصد افزایش را نشان مپیدهپد و بپا اسپتفاده از
حفاظ در شیارهای شعاعی این مقدار به  1/169درجه میرسد که فقط
 1/39درصد بیشتر از خطای حالت ایدهآل است .مقایسه حداکثر THD
پوش سیگنالهای خروجی ،نشان میدهد که مقدار  THDکپه از 7/63
درصد در حالت ایدهآل به  7/30درصد در حالت بپدون حفپاظ رسپیده
بود؛ با در نظر گرفتن حفپاظ در شپیار محیطپی بپه  7/44درصپد و بپا
استفاده از حفاظ در شیارهای شعاعی به  7/94درصد افزایش مپییابپد
که به ترتیب معادل  69/07درصد و  7/9درصد افزایش نسبت به حالت
ایدهآل هستند.
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شکل  :1استفاده از انواع حفاظ برای کاهش اثر شار نشتی

شکل  :1استفاده از انواع حفاظ برای کاهش اثر شار نشتی

ترانسفورماتور گردان در ریزالور اول؛ الف) استفاده از حفاظ

ترانسفورماتور گردان در ریزالور دوم؛ الف) استفاده از حفاظ فلزی در

مغناطیسی (هسته فرومغناطیسی) ،ب) استفاده از حفاظ فلزی و ج)

شیار محیطی ،ب) استفاده از حفاظ فلزی در شیارهای شعاعی و ج)

خطای موقعیت ریزالور اول با استفاده از حفاظهای مختلف

خطای موقعیت ریزالور دوم با استفاده از هر دو حفاظ فلزی
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 -5نتایج آزمایشگاهی
شکلهای -0الف و -0ب ،استاتور و روتور هر دو ریزالور مورد بررسی را
نشان میدهند .برای آزمایش عملی ریزالورهپا مپدار شپکل -0ج مپورد
استفاده قرار گرفته است .در این سیستم تست همه تجهیزات روی یک
صفحه گونیا به موازات سطح افق قرار گرفتهاند .از یک تایکوپ گردان با
حداکثر قابلیت تفکیکپذیری یک دقیقه بهعنوان حسگر مرجع استفاده
شده است که میتواند موقعیت زاویهای را هم در حالت ساکن و هم در
حالت متحرک تولید و اندازهگیری نماید.

(الف)

بررسی تأثیر شار نشتی . . .

ولتاژهای خروجی دو ریزالور در شپکلهپای -3الپف و -3ب ،نشپان
داده شدهاند .این سیگنالها با استفاده از یک اسیلوسکوپ دیجیتپال بپا
قدرت نمونه برداری  683نمونه در ثانیه ذخیره میشوند .سپس  ،پپوش
آنها محاسبه میشود و در ادامه ،از محاسبه تانژانپت معکپوس نسپبت
پوشها موقعیت زاویهای روتور محاسبه میشود.

(الف)

(ب)
(ب)
شکل  :9ولتاژهای خروجی ریزالورهای مورد بررسی؛ الف) ولتاژ
خروجی ریزالور اول و ب) ولتاژ خروجی ریزالور دوم

(ج)
شکل  :8نمونه عملی ریزالورهای ساختهشده؛ الف) استاتور و روتور
ریزالور  ،1ب) استاتور و روتور ریزالور  2و ج) مدار آزمایش عملی

Serial no. 80

مقدار قله تا قله خطای موقعیت نسبت به موقعیت مرجع ،بپرای دو
ریزالور با در نظر گرفتن حفاظهای مورد نظر ،در شکل -68الف ،نشپان
داده شده است .حداکثر خطای موقعیت انپدازهگیپریشپده نسپبت بپه
موقعیت شبیهسازی نیز در شکل -68ب ،آمده است .همانطپور کپه از
این دو شکل مشخص است؛ علیرغم تطابق خوب نتایج شبیهسپازی بپا
آزمایش عملی که صحت فرایند شبیهسازی را تأییپد مپیکنپد؛ هپر دو
نتایج شبیهسازی و آزمایش عملی در مقایسه با موقعیت مرجع خطپای
قابل مالحظهای دارند .علت ایپن امپر ،بپه نحپوه محاسپبه موقعیپت بپا
استفاده از ولتاژ خروجی ریزالور برمیگردد .در عمل ولتاژهای خروجپی
ریزالور به یک مبدل ریزالور به دیجیتال اعمپال مپیشپوند .بسپیاری از
خطاهای ریزالور با استفاده از الگوریتمهای مختلپف در مبپدل مپذکور،
کاهش مییابند و یا حذ میشوند .در این مقاله برای اینکه هپیچ اثپر
جبرانی روی سیگنالهای خروجی اعمپال نشپده باشپد؛ بپرای در نظپر
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گپپرفتن بپپدترین حالپپت ،خپپود س پیگنالهپپای خروج پی بپپا اسپپتفاده از
اسیلوسکوپ دیجیتال ذخیره شدهاند و سس پوش آنها محاسبه شده
و با محاسبه تانژانت معکوس نسبت پوشها ،موقعیپت خروجپی تعیپین
گردیده است.
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(ب)
شکل  :11خطای موقعیت دو ریزالور :الف) قله تا قله خطای موقعیت
نسبت به موقعیت مرجع و ب) حداکثر خطای موقعیت محاسبهشده بر
اساس ولتاژهای شبیهسازیشده نسبت به موقعیت محاسبهشده با
استفاده از ولتاژهای اندازهگیریشده

 -6نتیجهگیری
در این مقاله ،تأثیر شار نشتی ترانسفورماتور گردان روی دقپت دو نپوع
ریزالور شار محوری ،با استفاده از تحلیل اجزای محپدود سپهبعپدی در
حالپپت غیرخطپی و گپپذرا ،مپپورد بررسپی قپپرار گرفپپت .در ریزالپپور اول
سیمپیچیهای اولیه و ثانویه ترانسفورماتور گردان در قطر داخلی هسته
ریزالپور جپپای گرفتپپه بودنپد و در ریزالپپور دوم ایپن سپیمپیچپیهپپا در
شیارهایی بودند که داخل هسپته اسپتاتور و روتپور ریزالپور بپهصپورت
محیطی (عمود بر شیارهای شعاعی شامل سپیمپیچپیهپای سپیگنال و
تحریک) قرار داشتند .مالحظه گردیپد کپه شپار نشپتی ترانسپفورماتور
گردان ،دقت موقعیپت ریزالپور را در هپر دو ریزالپور تحپت تپأثیر قپرار
مپپیدهپپد ولپپی ایپپن تپپأثیر در ریزالپپور دوم بپپهدلیپپل وجپپود هسپپته
فرومغناطیسی مشترک بین سیمپیچی تحریک /سیگنال و سپیمپیچپی
ترانسپپفورماتور گپپردان ب پیشتپپر اسپپت .سپپس اثپپر انپپواع حفپپاظهپپای
مغناطیسی و فلزی در دو نوع ریزالور ،مورد مطالعه قرار گرفت و بهترین
حفاظ برای حذ اثر شار نشتی ترانسفورماتور گردان ،تعیپین شپد .در
پایان نمونه عملی دو حسگر ساخته شده و مورد آزمپایش قپرار گرفپت.
تطابق موقعیت خروجی اندازهگیریشده و مقدار حاصل از شبیهسپازی،
صحت فرایند شبیهسازی را تأیید مینماید.
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