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 از یک تابع توزیع نیرو بهمنظور کنترل و کاهش تموّج و نوسانهای ذاتی موجوود در نیوروی رروجوی موتورهوای سوویی، در مقاله حاضر:چکیده
 موقعیتهای روشن و راموش شدن کلیدها از پارامترهای کنترلی مهم در توابع توزیع.رلوکتانس رطی با قسمت متحرک قطعهای استفاده میشود
 بوه هموین.نیرو میباشند و انتخاب مناسب آنها تأثیر بسزایی در افزایش و کاهش اثربخشی تابع استفادهشده بهمنظور کمکوردن تمووّج نیورو دارد
 این الگوریتمها بهصورت بررط و با. دو الگوریتم کنترلی بهمنظور تعیین بررط موقعیت مناسب عملکرد هر کلید ارایه شده است،دلیل در این مقاله
. موقعیتهای مطلوب عملکرد هر کلید را محاسبه کرده و بهمنظور ایجاد منحنی نیروی مرجع به تابع توزیع نیرو میفرسوتند،تغییر نقطه کار موتور
 توأثیر. تأثیر قابلتوجهی در کاهش تموّج نیروی رروجی و تلفات مسوی دارنود و باعوف افوزایش رانودمان موتوور مویشووند،الگوریتمهای ارایهشده
 توسوط نتوای شبیهسوازیهوای،روشهای کنترلی ارایهشده در این مقاله بر عملکرد موتور بهمنظور کاهش نوسانهای ذاتوی نیورو و تلفوات مسوی
.انجامشده بر روی یک موتور نمونه نشان داده شده است
. مدلسازی، تابع توزیع نیرو، کنترل تموّج نیرو، قسمت متحرک قطعهای، موتور سویی رلوکتانس رطی:واژههای کلیدی
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Abstract: In the present paper, a force distribution function is used to control and reduce ripple and inherent fluctuations in output
force of segmental translator linear switched reluctance motors (STLSRM). The turn-on and turn-off angles are the important control
parameters for the force distribution functions and proper selection of them has significant effect on increasing and decreasing
effectiveness of the function used for reducing the force ripple. In order to determine the proper operation position of each switch,
two control algorithms are proposed in this paper. When changing motor operating point, online calculation of the optimum turn-on
and off angles is done using the proposed algorithms and the obtained values are used for force distribution function to make the
reference force profile. The proposed algorithms have a significant impact on reduction of force output ripple and copper losses and
increase of the motor efficiency. The effectiveness of the proposed control methods in control of the motor performance to reduce
inherent force ripple and copper losses is evaluated using the simulation results given for a typical motor.
Keywords: Linear switched reluctance motor, segmental translator, force ripple control, force distribution function, modeling.
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 -1مقدمه
موتورهای سویی رلوکتانس رطی به دلیل سارتار ساده ،استحکام
مکانیکی باال و قابلیت تحمل رطا برای کاربردهایی که به ردیابی دقیق
موقعیت نیاز دارند انتخاب بسیار مناسبی بوده و میتوانند جایگزین
مطلوبی برای موتورهای القایی و سنکرون رطی باشند [ .]1-9در این
موتورها به دلیل عدم وجود سیمبندی بر روی قسمت متحرک ،تلفات
مسی در مقایسه با دیگر موتورهای رطی کاهش یافته و در نوع قسمت
متحرک غیرفعال از وزن قسمت متحرک نیز کاسته شده است .همین
عامل باعف میشود تا دقت موقعیتیابی در این موتورها افزایش یابد.
عالوهبراین در موتورهای سویی رلوکتانس رطی بررالف دیگر
موتورهای رطی متداول ،بهجای استفاده از سیمپی های توزیعشده،
سیمبندیهای هر فاز بهصورت متمرکز در هر قطب استاتور و یا قسمت
متحرک قرار میگیرند که سارت آن بسیار سادهتر بوده و به تعمیر و
نگهداری کمتری نیاز دارند .بهتازگی نوع قطعهای موتورهای سویی
رلوکتانس رطی نیز ارایه شده است که در آن ،قسمت متحرک بهجای
سارتار دندانهای از بخشهای جداگانهای به نام قطعه تشکیل شده
است [ .]8در موتورهای سویی رلوکتانس رطی با قسمت متحرک
قطعهای در مقایسه با موتورهای سویی رلوکتانس رطی متداول ،شار
مغناطیسی در موقعیت همراستایی کامل از مسیر کوتاهتری عبور
رواهد کرد .به همین دلیل مقدار اندوکتانس در این موقعیت بیشتر
شده و نیروی رروجی موتور افزایش یافته است.
علیرغم مزیتهای ذکرشوده بورای موتورهوای سوویی رلوکتوانس
رطی و نوع قطعهای آن ،این موتورها در هر گوام حرکوت و در هنگوام
وجود همپوشانی بین قطبهای استاتور و قسومت متحورک بوه اشوباع
رفته و مشخصههای مغناطیسشوندگی آن غیررطوی میشوود .وجوود
مشخصه غیررطی در موتور باعف ایجاد تمووّج و نوسوانهای ذاتوی در
نیروی رروجی موتور رواهد شد .عالوهبراین ،سارتار غیررطی موتور و
وجود اشباع در مشخصه موتور باعف میشود تا معرفی مدلی که بتوانود
رفتار موتور را در شرایط عملکرد مختلو بوهروبی نشوان دهود بسویار
مشکل بوده و به تحلیلهای غیررطوی پیچیودهای نیواز میباشود [.]1
عدم وجود مدل کامل و دقیق از موتور باعوف میشوود توا پیادهسوازی
الگوریتمهای کنترلی بهمنظور کاهش تمووّج نیوروی رروجوی مشوکل
باشد .بنا به دالیل ذکرشده ،تاکنون کمتر به موضوع کنترل این موتورها
پردارته شده است بهنحویکه برای موتورهای سویی رلوکتانس رطی
با قسمت متحرک قطعهای هنوز هوی روش کنترلوی در مقواالت ارایوه
نشده است .هدف این مقاله ارایه و ارزیابی یک تابع توزیع نیرو بهمنظور
کاهش تموّجهای ذاتی در نیروی رروجی موتورهای سویی رلوکتوانس
رطی با قسمت متحرک قطعهای میباشد.
کنترل مستقیم نیروی رروجی در موتورهای سویی رلوکتوانس را
میتوان با کنترل مجموع نیروی رروجی سوه فواز موتوور و یوا توسوط
کنترل بررط نیروی تولیودی هور فواز انجوام داد .در روش اول نیوروی
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رروجی موتور ،نیروی مرجوع را در محودوده بانود هیسوترزیس دنبوال
رواهد کرد [ .]1-1در این روش هی توجهی به نحوه توزیع نیرو در هر
فاز ن خواهد شد و تنها مجموع نیروی رروجی موتوور در محودوده بانود
هیسترزیس نگه داشته مویشوود .درصوورتیکوه در روشهوای کنتورل
بررط ،نیروی رروجی هر فاز با توجه به موقعیت قسومت متحورک در
هر لحظه کنتورل میشوود .یکوی از روشهوای کنتورل بوررط نیوروی
رروجی موتور ،روش تابع توزیع نیرو میباشد .در این روش با ارایه یک
تابع راص ،نحوه توزیع نیرو بین هر فاز با توجوه بوه موقعیوت قسومت
متحرک بهگونهای تعیین میشود که عالوه بر کنترل بررط نیروی هور
فاز ،مجموع نیروی رروجی موتور نیز نیوروی مرجوع را دنبوال رواهود
کرد .توابع توزیع نیرو منحصر و یکتا نبوده و با استفاده از توابع بسیاری
میتوان نوسانها ی ذاتی موجود در موتور را کاهش داد .البته هور توابع
بایستی با توجه به معیارهایی همچون میزان تموّج نیروی رروجی ،نرخ
تغییرات شارپیوندی و جریان و همچنین سهم تابع ارایهشده در تلفوات
مسی ،مورد ارزیابی قرار گیرد [.]4
در [ ]3ضمن ارایه سارتار متفاوتی بورای مبودل اسوتفادهشوده در
موتورهای سویی رلوکتانس رطی ،از یک توابع توزیوع نیوروی مربعوی
بهمنظور کاهش تموّج نیروی رروجی موتوور اسوتفاده شوده اسوت .در
[ ]18تابعی ارایه شده است که در آن نیروی رروجی هر فواز در طوول
دوره کموتاسیون بهصورت رطی بوا موقعیوت قسومت متحورک تغییور
میکند .برای کاهش تموّج نیروی رروجوی موتوور سوویی رلوکتوانس
رطی ،تحریک همزموان چنودفاز بوا اسوتفاده از یکوی از توابوع توزیوع
شنارتهشوده در [ ]11معرفوی شوده اسوت .در [ ]12کنتورل سورعت
قسمت متحرک و کاهش تموّج نیروی رروجی موتور با معرفوی مودلی
غیررطی از موتور و با استفاده از یک تابع توزیع نیرو ،انجام شده است.
در [ ]19تابع توزیع نیروی ارایهشده باعف میشود توا نیوروی رروجوی
موتور در طول دوره کموتاسیون بهصورت نموایی بوا موقعیوت قسومت
متحرک تغییر کند .با معرفی یک تابع توزیوع جدیود در [ ،]18کنتورل
لحظهای موتور سویی رلوکتانس رطوی دولبوه اسوتفادهشوده در یوک
آسانسور بهمنظور کاهش ریپل نیروی رروجی مطرح شده است.
هدف از پیادهسازی روش تابع توزیوع نیورو در موتورهوای سوویی
رلوکتانس رطی ،عالوه بر کمکردن تموّج نیروی رروجی موتور ،کاهش
تلفات مسی و افزایش قابلیت مشخصه نیورو  -سورعت نیوز مویباشود.
بهمنظور دستیابی به این اهداف ،بایستی پارامترهای کنترلی این توابوع
بهصورت مطلوبی تعیین شوند .در بیشتر روشهایی که از توابع توزیوع
نیرو بهمنظور کاهش تموّج نیروی رروجوی موتوور اسوتفاده مویشوود،
موقعیتهای عملکرد هر کلیود بهصوورت بورونرط محاسوبه و تعیوین
میشوند .درحالیکه این موقعیتها تابع نقطه کار موتور بوده و با تغییر
سورعت و یووا نیووروی مرجوع ،بایوود تغییور کننود .در بوویشتوور مقوواالت
منتشرشده در این زمینه ،موقعیتهوای موذکور بورای یوک نقطوه کوار
مشخص معموالً از تحلیل عملکرد موتور بوه روشهوای مختلو بورای
مثال روش اجزاء محدود و یا از طریق اندازهگیری محاسبه میشووند و
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در الگوریتم کنترلی مطرحشده مورد استفاده قرار میگیرند .از اینرو با
توجه به اهمیت موضوع ،در مقاله حاضر دو الگوریتم کنترلوی بوهمنظور
محاسبه بررط موقعیتهای مطلوب عملکرد کلیدها در موتوور سوویی
رلوکتانس رطی با قسمت متحرک قطعهای ارایه شده اسوت .بوهعالوه،
تأثیر این الگوریتمها در کواهش نورخ تغییورات شوار پیونودی و تلفوات
بررسی شده است .با پیادهسازی این الگوریتمها در هنگام تغییر نیورو و
ی ا سرعت مرجع ،موقعیت عملکرد هر کلید نیز تغییر رواهد کورد توا از
ورود موتور به ناحیه تولید نیوروی منفوی ابازیواب و ایجواد تمووّج در
نیروی رروجی موتور جلوگیری شود.
در ادامه این مقاله ابتدا در قسومت  2انوواع توابوع توزیوع نیورو و
روابط حاکم بر موتور بررسی شده و توابع توزیوع استفادهشوده در ایون
مقاله ارایه رواهد شد .در قسمتهای  9و  8الگوریتمهای تعیین بررط
موقعیت مطلوب کلیدها ارایوه رواهود شود و در قسومت  1معیارهوای
ارزیابی تابع توزیع نیرو شرح داده میشوند .نتای شبیهسازی بوهمنظور
بررسی تأثیر روش ارایهشده در کاهش تموّج نیروی رروجوی موتوور در
قسمت  1نشان داده رواهد شد و درنهایت نتیجوهگیوری در قسومت 1
ارایه میشود.

کنترلکننوده انتگرالووی  -تناسوبی ایجوواد کوورد .همچنوین میتوووان بووا
اندازهگیری موقعیت قسمت متحرک و با استفاده از مشخصههای نیرو -
جریان  -موقعیت که از اندازهگیریهوای واقعوی یوا تحلیلهوای اجوزاء
محدود بهدستآمده است ،جریوان هور فواز موتوور را در هور موقعیوت
قسمت متحرک بهدست آورد [ .]11چنوانچوه از مودل رطوی موتوور
استفاده شود ،با داشتن نحوه تغییرات اندوکتانس نسوبت بوه موقعیوت
قسمت متحرک ،جریان مرجع هر فاز موتور را میتوان با استفاده از ا2
محاسبه کرد [ .]11توابع توزیع متداول در موتورهای سویی رلوکتانس
رطی به دو گروه توابع توزیع رطی و غیررطی تقسیم میشوند [.]11
در توابع رطی نیروی مرجع هر فاز در طول دوره کموتاسیون بهصورت
رطی با موقعیت قسمت متحرک تغییر میکنود درحوالیکوه در توابوع
غیررطووی نیووروی رروج وی هوور فوواز در دوره کموتاسوویون تغییراتووی
سینوسی ،نمایی و یا مکعبی دارد .منحنی این دو نوع تابع در شکلهای
 1و  2رسم شده است.

 -2توابع توزیع نیرو
در موتورهای سویی رلوکتانس رطی تبدیل انرژی از حالت مغناطیسی
به مکانیکی به نحوه تغییرات شار پیوندی موتوور نسوبت بوه جریوان و
موقعیت قسمت متحرک بستگی دارد .نیروی تولیدشده توسط هور فواز
موتور با اعمال جریان  iدر موقعیت قسمت متحرک  xرا میتوان به این
صورت بیان کرد [:]2
ا1

   (i , x )di
x

F 

در این رابطه  λشارپیوندی موتور میباشود .شوارپیوندی در موتورهوای
سویی رلوکتانس تابعی غیررطی از جریوان و موقعیوت مویباشود .بوه
همین دلیل به دست آوردن رابطه مشوخص و معوین بوهمنظور تعیوین
مقدار دقیق نیروی رروجی هور فواز از طریوق روابوط ریاضوی ،تقریبوً
غیرممکن میباشد .بااینحال در بسیاری از مراجع از توأثیر جریوان در
شووارپیوندی موتووور صوورفنظر شووده و فوور مویشووود کووه مشخصووه
مغناطیسشوندگی موتور بهصورت رطوی و تنهوا بوا موقعیوت قسومت
متحرک تغییر رواهد کرد [ .]11در این صورت با فر عملکورد دایوم
موتور در حالت رطی ،نیروی رروجی هر فاز را میتوان به این صوورت
بیان کرد:
1 2 dL
i
2
dx

شکل  :2منحنی توابع توزیع غیرخطی

تابع توزیع نیروی استفادهشده در این مقاله بهمنظور کاهش تمووّج
نیروی رروجی موتور و پیادهسازی الگوریتمهای تعیین موقعیت بهینوه
عملکرد کلیدها ،بهصورت یک تابع نمایی و به شکل زیر میباشد [:]11

F 

ا2
در این رابطه )  L ( xاندوکتانس موتوور میباشود کوه تنهوا بوا موقعیوت
قسمت متحرک تغییر میکند .در روش تابع توزیع نیرو ،منحنی نیروی
مرجع توسط توابع ارایهشده و با توجوه بوه موقعیوت قسومت متحورک
ایجاد میشود .در این روش جریان مرجع هور فواز را مویتووان توسوط
تفاضوول نیووروی مرجووع و نیووروی رروجووی موتووور و بووا عبووور از ی وک

Serial no. 83

شکل  :1منحنی توابع توزیع خطی

0  x  x on

ا9

ا8

x on  x  x on  x ov
x on  x ov  x  x off
x off  x  x off  x p



)



2

)  x on
x ov

 0
 f rise
f
 down
 o


( x
(1  exp


FDF 

f rise  Fref
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ا1

)

2

)  x off


( x
(exp


f down  Fref


در این روابط  friseو  fdownبه ترتیب نحوه افزایش و کاهش نیرو در
x ov

طول دوره کموتاسیون میباشد .پارامترهای  xonو  xoffبهترتیب موقعیت
روشن و راموش شدن هر کلید بوده و  xovو  xPدوره همپوشانی و دوره
عملکرد هر فاز را نشان میدهد.
همانگونه که از ا 9مشاهده میشود ،در این تابع نیروی مرجع هر
فاز موتور به موقعیتهای راموش و روشن شدن کلیدها وابسته بووده و
انتخاب مناسب این موقعیتها میتواند در کاهش تموّج نیروی رروجی
و افزایش راندمان موتوور توأثیر بسوزایی داشوته باشود .شوکل  9نحووه
تغییرات اندوکتانس و جریان موتور نسبت به موقعیت قسمت متحورک
را نشان میدهد .مشاهده میشود کوه جریوان در لحظوههوای فعوال و
غیرفعال شدن هر فاز بهصورت بررط تغییر نخواهد کرد .علت این امور
آن است که موتور دارای راصیت القایی بوده و نحوه تغییرات جریان در
لحظه شروع تحریک هر فاز و انتهای دوره عملکرد آن بوه ثابوت زموانی
سیمپی ها بستگی دارد .به همین دلیول تعیوین موقعیتهوای مطلووب
عملکرد هر کلید از اهمیت زیادی در افوزایش توأثیر توابع ارایهشوده در
کنترل و کاهش تموّج نیرو برروردار است.

شکل  :3نحوه تغییرات اندوکتانس و جریان نسبت به موقعیت قسمت
متحرک

 -3تعیین موقعیت مطلوب روشن شدن هر کلید
برای منحنی اندوکتانس ارایهشده در شکل  9فر

نمایید کلیدهای هر

فاز در موقعیت  x onروشن شوند و در بازه  x 1  x onاندوکتانس ثابوت
بماند .دراینصورت ،اگر بخواهیم جریان در موقعیت  x 1به مقدار مرجع
رود برسد ،میتوان موقعیت شوروع تحریوک کلیودهای هور فواز را بوا
استفاده از رابطه ولتاژ موتور محاسبه کورد .رابطوه ولتواژ در موتورهوای
سویی رلوکتانس رطی به این صورت بیان میشود:
 di

ا1

Serial no. 83

i dt



 dx
x dt

V dc  Ri 

کنترل بررط موقعیت کموتاسیون موتور . . .

در ایوون رابطووه  V dcولتوواژ لینووک  dcو  Rمقاومووت اهمووی س ویمپی ها
میباشد .با صرفنظر از مقاومت اهمی سیمپی ها و با فر

ثابت ماندن

اندوکتانس در بازه  x 1تا  ، x onعضو اول و دوم ا 1حذف رواهند شد و
نحوه تغییرات شار پیوندی موتوور را مویتووان بهصوورت حاصلضورب
اندوکتانس در جریان سیمپی بیان کرد .اندوکتانس موتور در بوازه

x1

تا  x onبرابر با انودوکتانس غیرهمراسوتایی کامول مویباشود .تغییورات
جریان نسبت به زمان را نیز میتووان بهصوورت حاصلضورب تغییورات
جریان نسبت به موقعیت و سرعت قسمت متحرک بیان کرد .بنوابراین،
ا 1به این صورت ساده میشود:
I ref  0 dx

ا1

x 1  x on dt

 Lun

V dc

الزم به ذکر است که موقعیت  x 1را میتوان بوهراحتی از مشخصوه
اندوکتانس موتور که از اندازهگیریهای عملی و یا از تحلیلهای اجوزاء
محدود تعیین میشود به دست آورد .بنابراین موقعیت اولیه روشنشدن
هر کلید به این صورت محاسبه میشود:
ا4

vt

Lun I ref
V dc



 x 1  x on

x o1

تعیووین موقعیووت بهینووه روشوون شوودن کلیوودها از اهمیووت زیووادی
برروردار میباشد .اگر کلیدهای هر فاز جلوتر از موقعیت مطلوب روود
روشن شوند ،جریان در هنگام ورود به ناحیوه شوروع هومپوشوانی نیوز
افزایش یافته و باعف ایجاد تموّج در نیروی رروجی موتور رواهد شود.
چنانچه کلیدهای هر فاز ،عقبتر از موقعیت مطلوب رود روشن شووند
جریان در موقعیت غیرهمراستایی کامل به مقدار ماکزیمم رود رواهد
رسید .درحالیکه در این ناحیه هی نیروی تولید نخواهد شود و باعوف
افزایش تلفات کلیدزنی و کاهش راندمان موتور میشود [ .]14بایسوتی
این موضوع را در نظر گرفوت کوه ا 4بوا صورفنظر از مقاوموت اهموی
سویمپی ها بهدسوت آمووده و انودوکتانس موتوور تووا موقعیوت  x 1ثابووت
درنظرگرفته شده است .با اینحال بوه دلیول اثور قطبهوای اسوتاتور و
قسمت متحرک بر یکدیگر ،انودوکتانس در ایون ناحیوه دارای مقوداری
ثابت نبوده و عبور جریان از سیمپی ها نیز باعف ایجواد افوت ولتواژ در
موتور رواهد شد.
بنا به دالیل ذکرشده ،ممکن است فرضیات درنظرگرفتهشده باعف
شود تا موقعیت مطلوب روشون شودن هور کلیود متفواوت از موقعیوت
محاسبهشده توسط ا 4باشد .به همین دلیول در ایون مقالوه بوهمنظور
تعیین موقعیت بررط روشن شدن کلیدها از الگووریتم مطورحشوده در
[ ]14که برای موتورهای سویی رلوکتانس دورانوی ارایوه شوده اسوت،
کمک گرفته میشود .نحوه عملکرد این الگوریتم به این صورت میباشد
که ابتدا با مشاهده هرگونه تغییر در سرعت و یا جریان ،بوا اسوتفاده از
ا 4مقدار اولیهای برای  x onتعیین شده و توسط مقدار ثابوت  ، x 1بوازه
 x o 1بهدست رواهد آمود .سوپس  x o 1محاسبهشوده در مرحلوه قبول
p

p

ا  x o 1با موقعیت روشن شدن کلید در گام قبل ا  x onجمع شوده و
با مقدار ثابت  x 1مقایسه رواهد شد .تفاضل این دو مقودار نیوز بوا x
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نشان داده میشود .چنانچه مقدار بهدستآمده برای  xمثبت باشود،
موقعیت روشن شدن مرحله بعد بایستی کاهش یابد و چنانچه مقودار
 xمنفی باشد ،به افزایش موقعیت در مرحله بعد نیاز مویباشود .ایون
الگوریتم تا محاسبه مقدار مناسبی برای موقعیت مطلوب روشن شودن
کلیدهای هر فاز تکرار میشود .ضمن اینکه چنانچه در طول عملکورد
این الگوریتم تغییری در سرعت و جریوان مرجوع مشواهده شوود ایون
فرآیند با محاسبه دوباره مقدار  x o 1تکرار رواهد شد .نحوه عملکرد ایون
الگوریتم در شکل  8نشان داده شده است.

 -4تعیین موقعیت بهینه خاموش شدن هر کلید
با توجه به شکل  9در موقعیت  x cهمزموان بوا اتموام ناحیوه عملکورد
موتوری هر فاز ،ولتاژ لینک  dcبهمنظور کاهش سریع جریان بهصوورت
معکوس به فاز مورد نظر اعمال میشود .همانگونه که مشاهده میشود

کنترل بررط موقعیت کموتاسیون موتور . . .

هر فاز به مقدار صفر رواهد رسید .سپس در این موقعیت و در جریوان
صفر آمپر ،شارپیوندی موتور در جریان و موقعیت مذکور با اسوتفاده از
مشخصه جریان  -شار  -موقعیت ،استخراج رواهد شد .در این مرحلوه
شارپیوندی و موقعیوت مرحلوه قبول بوا اسوتفاده از روابوط ا 3و ا18
تخمین زده شوده و جریوان موتوور توسوط مشخصوه جریوان برحسوب
موقعیت و شار بهدست رواهد آمد .در مرحله بعد ،جریان بهدستآموده
با جریان مرجع مقایسه شده و چنانچه با مقدار مرجع رود برابر باشد،
موقعیتی که در آن ،جریان مذکور بهدست آمده است بهعنوان موقعیت
بهینه راموش شدن کلید در نظر گرفته رواهد شد .در غیر این صورت
الگوریتم با تخمین موقعیت و شوار مرحلوه قبول و بوا محاسوبه دوبواره
جریان تکرار رواهد شد.
ا3
) k 1  k  T (V dc  Ri
x k 1  x k  Tv t

ا18

تا موقعیت  x aولتاژ اعمالی به موتور و نیروی ضدمحرکه دارای پالریته
یکسان بوده و جریان بهسرعت کاهش موییابود .پوس از عبوور از ایون
موقعیت به دلیل کاهش شیب اندوکتانس ،پالریتوه نیوروی ضودمحرکه
تغییر رواهد کرد و با کاهش سریع جریان مخالفت میکند و جریان بوا
نرخ کندتری کاهش مییابد .به همین دلیول تعیوین موقعیوت مناسوب
راموش شدن کلیدهای هر فاز از اهمیت باالیی در کاهش تموّج نیروی
رروجی موتور برروردار است.

شکل  :5فلوچارت الگوریتم محاسبه موقعیت خاموش شدن هر کلید

 -5معیارهای ارزیابی تابع توزیع نیرو
 -1-5تغییرات شارپیوندی نسبت به موقعیت قسمت متحرک

شکل  :4فلوچارت الگوریتم محاسبه موقعیت روشن شدن هر کلید

در این بخش الگوریتمی بهمنظور تعیین بوررط موقعیوت مطلووب
راموش شدن کلیدها با توجه به تغییرات سرعت و جریان موتور ،ارایوه
میشود .با توجه به شکل  ،1نحوه عملکرد این الگوریتم به این صوورت
میباشد که ابتدا فر میشود جریان در انتهای دوره عملکرد موتوری

Serial no. 83

هدف اصلی تابع توزیع نیرو ،کاهش تموّجها و نوسوانهوای موجوود در
نیروی رروجی موتور میباشود .از سووی دیگور کواهش تمووّج نیورو و
دنبووالکووردن نیووروی مرجووع توسووط موتووور ،مسووتلزم آن اسووت کووه
کنترلکنندههای جریان و یا شار بهروبی مقدار مرجوع روود را دنبوال
کنند [ .]11این کنترلکنندهها در شرایطی که حالت اشوباع در آنهوا
رخ ندهد بهروبی مقدار مرجع رود را دنبال رواهند کرد .بهعبارتدیگر
ولتاژ مورد نیاز موتور بایستی کمتر از مقدار ولتاژ لینک  dcباشود توا از
ورود کنترلکنندهها به حالت اشباع جلووگیری شوود .بنوابراین انتظوار
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می رود نرخ تغییرات شارپیوندی و یا جریان موتور تا حد ممکن نواچیز
باشد .به همین دلیل نرخ تغییرات شار و یا جریان از معیارهای مهم در
ارزیابی یک تابع توزیع نیرو میباشود .بوا صورفنظر از مقاوموت اهموی
سیمپی ها ،نرخ تغییرات شارپیوندی موتور را میتوان بوه ایون صوورت
بیان کرد:
ا12

 V dc

d
dt

با بسط طرف سمت چپ این رابطه ،نرخ تغییرات شار را مویتووان
نسبت به موقعیت و سرعت قسمت متحرک به این صورت بیان کرد:
V dc
vt

ا19



d
dx

بنابراین بهمنظور ردیابی دقیق شارپیوندی موتور توسط تابع توزیع
ارایهشده و کاهش تمووّج نیوروی رروجوی ،بویشتورین نورخ تغییورات
شارپیوندی بایستی شرط زیر را برآورده کند:
V dc

ا18

max



v

d 
 
 dx max

در این رابطه  v maxبیشترین سرعت حرکت قسمت متحرک میباشود.
تغییرات شوارپیوندی موتوور نسوبت بوه موقعیوت قسومت متحورک را
میتوان به این صورت محاسبه کرد:
k  k 1

ا11

x k  x k 1



d
dx

در هر لحظه با توجه به موقعیت روشن و راموش شدن کلیودهای
هر فاز ،منحنی نیروی مرجع توسط تابع توزیع نیرو سوارته مویشوود.
جریان مرجع نیز توسط کنترلکننده انتگرالی  -تناسبی ایجاد شده و یا
با اندازهگیری موقعیت قسمت متحرک و با استفاده از مشخصه جریوان
برحسب نیرو و موقعیت تعیین رواهد شد .منحنی شوارپیوندی را نیوز
میتوان با اندازهگیری موقعیت قسمت متحرک و توسط مشخصه شار-
جریان -موقعیت در هر لحظه به دسوت آورد .بوا محاسوبه شوارپیوندی
موتور ،نرخ تغییرات شار در هر موقعیوت محاسوبه شوده و بویشتورین
تغییرات شار بهعنوان معیار ارزیوابی توابع توزیوع نیورو در نظور گرفتوه
رواهد شد .بنابراین:
ا11

 
)

d
dx

( m   max abs

در ایوون رابطووه  m بوویشتوورین نوورخ تغییوورات شووارپیوندی در موتووور
میباشد.
 -2-5نرخ تغییرات جریان
با توجه به رابطه ولتاژ اعمالی به موتور ،نرخ تغییرات جریان نسوبت بوه
زمان به این صورت بیان میشود:

Serial no. 83

V  Ri  vt  / x
vt  / i

ا11



di
dt

نرخ تغییرات جریان حتی در ولتاژ و سرعت ثابت نیز بهصورت یک
تابع غیررطی میباشد .محاسبه بیشترین نرخ تغییرات جریان از یک
تووابع غیررط وی بسوویار مشووکل اسووت .بنووابراین بهتوور اسووت از معیووار
شووارپیوندی بووهمنظور ارزیووابی تووابع توزیووع نیوورو و تعیووین محوودوده
کنترلکننده استفاده شود .به همین جهوت در ایون مقالوه از تغییورات
شارپیوندی موتور نسبت به موقعیت قسومت متحورک بوهعنوان معیوار
ارزیابی تابع توزیع نیروی ارایهشده استفاده میشود.
 -3-5تلفات مسی
یکی دیگر از معیارهای ارزیابی یک توابع توزیوع نیورو ،میوزان کواهش
تلفات مسی در صورت استفاده از تابع ارایهشده میباشد .در موتورهوای
سویی رلوکتانس رطی میزان تلفات مسی به نوع تابع توزیع ارایهشوده
ابووورای مثوووال  , f down f riseو پارامترهوووای کنتووورل آن همچوووون
موقعیتهای روشن و راموش شدن کلیدها بستگی دارد [ .]13از سوی
دیگر میزان تلفات مسی بهصوورت مسوتقیم بور رانودمان موتوور توأثیر
میگذارد .تلفات مسی در موتور با مجذور جریوان هور فواز رابطوه دارد.
مجذور جریان موتور در طول عملکرد هر فاز را میتووان بهصوورت زیور
محاسبه کرد [:]1
ا14

1 x off 2

 i ( x )dx
x p x on

2

i

همانگونه که از ا 14مشاهده میشود میزان جریان موتور و تلفات
مسی با موقعیت عملکرد کلیدهای هر فاز رابطه دارد .بنابراین ،با تعیین
موقعیت مطلوب عملکرد هر کلید میتوان تلفات مسی را نیز در موتوور
کاهش داد.
بلوک دیاگرام کلی کنترل موتور سویی رلوکتانس رطی با قسومت
متحرک قطعهای در شوکل  1نشوان داده شوده اسوت .همانگونوه کوه
مشاهده میشود ابتدا نیروی مرجع اولیه بوه توابع توزیوع نیورو ارسوال
موویش وود .ایوون تووابع بووا اسووتفاده از موقعیتهووای مطلوووب روشوون و
راموششدن کلیدها که توسط بلوکهای مربوطه به دسوت میآینود و
به کمک تابع نمایی ارایهشده ،منحنی نیروی مرجع را با در نظر گرفتن
موقعیتهای مطلوب عملکرد هر کلید محاسبه مینماید .نیروی مرجوع
ایجادشده را میتوان با عبور از یک کنترلکننده تناسبی  -انتگرالی بوه
جریان مرجع تبدیل کورد و سوپس توسوط کنترلکننوده هیسوترزیس
جریان پالسهای الزم را بوه کلیودهای مبودل اعموال کورد .همچنوین
میتوان بهصورت مستقیم توسط کنترلکننودههای هیسوترزیس نیورو،
نیروی رروجوی موتوور را در محودوده بانود هیسوترزیس نگوه داشوت.
همانگونه که مشاهده میشود ،بلوکهای تعیین وضعیت کلیدها فقوط
به سرعت و جریان موتور وابسته بوده و به کمیتهای دقیق موتور نیواز
نیست.
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شکل  :6بلوک دیاگرام روش تابع توزیع نیرو توسط کنترل برخط موقعیت هر کلید

 -6نتایج شبیهسازی
در این قسومت عملکورد الگوریتمهوای ارایوهشوده در تعیوین موقعیوت
مطلوب عملکرد کلیدها و تأثیر آنها در کاهش تموّج نیروی رروجی و
تلفات مسی موتور توسط نتای شبیهسوازی نشوان داده میشوود .ایون
شوبیهسوازی بور روی یوک موتوور نمونوه بوا بورش عرضوی شوکل  1و
مشخصات جدول  1در محیط نرمافزار  Matlab/simulinkانجوام شوده
است .ورقههای این موتور برای استاتور و قطعههای قسمت متحورک از
نوع  M800-50Aمیباشند که منحنی مغنواطیسشووندگی مربووط در
شکل  4نشان داده شده است .مشخصه استاتیکی شار پیوندی بوا یوک
فاز موتور مزبور از روش اجزاء محدود دوبعدی بوا اسوتفاده از نورمافوزار
 ANSYSپیشبینی شده و در شکل  3مشاهده میشود .الزم بوه ذکور
است شبیهسازیهای این بخش در گام نمونوهبرداری  18میکروثانیوه و
نیروی مرجع  18نیوتن انجام شده است.

جدول  :1مشخصات موتور نمونه ][4
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شکل  :7برش عرضی موتور نمونه ][4
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شکل  :9مشخصه استاتیکی شار پیوندی با یک فاز موتور نمونه
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)Flux density (B
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شکل  18موقعیتهوای روشون شودن کلیودهای هور فواز را بورای
نیروهای مرجع مختل نشان میدهد .همانگونه که مشاهده مویشوود
با افزایش نیروی مرجع ،سرعت موتور نیز افزایش یافته و اندوکتانس بوا
سرعت بیشتری افزایش مییابد .به همین جهت کلیدهای هر فاز بایود
در موقعیتهای عقبتری نسبت به حالت قبل روشن شوند توا جریوان
بتواند در دوره افزایش اندوکتانس به مقدار مرجع رود برسد.
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شکل  :11موقعیت روشن شدن هر کلید در نیروهای مرجع مختلف

شکل  :13تلفات مسی در نیرویهای مرجع مختلف

موقعیتهای راموش شدن کلیدهای هر فاز نیز برحسب نیروهوای
مرجع رواستهشده در شکل  11نشان داده شده است .مشاهده میشود
که با افزایش نیروی مرجع به جهت جلوگیری از ورود موتور بوه ناحیوه
تولید نیروی منفی ،کلیدهای هر فاز در موقعیتهای عقوبتری نسوبت
به حالت قبل راموش میشوند .با توجه به سارتار مبدل نامتقارن [،]1
با راموش شدن همزمان هردو کلید فاز ،دیودهای متناظر با کلیدها در
حالت هدایت قرار میگیرند .در این حالوت ،ولتواژ لینوک  dcبهصوورت
معکوس در دو سر سیمپی فاز موردنظر قورار گرفتوه و باعوف کواهش
سریع جریان رواهد شد.

تلفات مسی در موتور رلوکتانسی سوییچی با مجذور جریان موتوور
رابطه مستقیم دارد و به این راطر با کواهش جریوان مویتووان تلفوات
مسی را کواهش داد .در شوکل  19مشوهود اسوت کوه بوا بوهکارگیری
الگوریتمهای کنترل بررط در تعیین موقعیت مطلوب عملکرد کلیودها،
تلفات مسی در مقایسه با کنتورل بورونرط کلیودها در توابوع نموایی،
توانی و رطی کاهش یافته است .شکلموجهای جریان ،نیروی تولیدی
هر فاز و مجموع نیروی رروجی موتور در شوکل  18نشوان داده شوده
است .همانگونه که مشاهده میشود ،با بهکارگیری این الگوریتمها هور
فاز سهم یکسانی در تولید نیروی رروجی موتور دارد و مجموع نیوروی
رروجی موتور نیز مقدار مرجع  18نیوتن را بهروبی دنبال میکند.
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نرخ تغییرات شار پیوندی و تلفات مسی زمانیکه از الگووریتمهوای
کنترل بررط برای تعیین موقعیت عملکرد کلیدها استفاده میشوود بوا
حالتیکه این موقعیتهوا بهصوورت بورونرط بوه کموک توابوع توزیوع
متداول تعیوین مویشووند ،در شوکلهای  12و  19مقایسوه شودهانود.
همانگونه که از شکل  12مشاهده میشود در حالت کنترل بررط ،نرخ
تغییرات شار نسبت به حالت کنترل برونرط کمتر شده است که منجر
به کاهش بیشتر تموّج نیروی رروجی در موتور رواهد شد.
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شکل  :14نیروی تولیدی هر فاز و مجموع نیروی خروجی موتور

 -7نتیجهگیری
بهمنظور بهبود عملکورد موتوور سوویی رلوکتوانس رطوی بوا قسومت
متحرک قطعهای در دنبالکردن نیروی مرجوع و کواهش نوسوانهوای
ذاتی موجود در شکل موج نیروی رروجی ،در مقاله حاضر از روش تابع
توزیع نیرو استفاده شد و منحنی نیروی مرجع توسط یک توابع نموایی
ایجاد گردید .عملکرد مطلوب و مناسب یوک توابع توزیوع نیورو توسوط
معیارهایی همچون نرخ تغییرات شار پیوندی نسبت به موقعیت قسمت
متحرک ،نرخ تغییرات جریان و همچنین تلفوات مسوی موتوور ارزیوابی
میشود و معیارهای مذکور ارتباط نزدیکی با پارامترهوای کنتورل توابع
توزیع نیرو دارند .به همین جهت با انتخاب موقعیوت مطلووب عملکورد
کلیدها میتوان تأثیر سیستم کنترل را در کاهش تموّج نیروی رروجی
موتور افزایش داد.
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در این مقاله دو الگوریتم کنترلی بهمنظور تعیین بوررط موقعیوت
 الگوریتمهای کنترلی ارایهشده بوا.مطلوب عملکرد هر کلید ارایه گردید
استفاده از روابط ریاضی ساده بهصورت بررط موقعیت مطلوب عملکرد
هر کلید را محاسبه میکنند و بنابراین به دانسوتن پارامترهوای دقیوق
 در انتها نیز روش کنترلی ارایهشده در محیط نرمافزار.موتور نیاز نیست
 بوور روی یووک موتووور نمونووه پیووادهسووازی و نتووایMatlab/simulink
شبیهسازی بهمنظور تأیید اثربخشی الگوریتمهای مطرحشده در کاهش
.تموّج نیروی رروجی موتور ارایه گردید
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