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 -1مقدمه
امروزه استفاده از ماشينهاي سنکرون نهنرباي دائم در بستياري
کاربردهاي صنعتی ،نظير ختودرو برقتی ،کاربردهتاي فضتایی و حتتی
خانگی ،بهدليل گشتاور حجمی زیاد ننهتا ،توصتيه متیشتود .]8- 2
عملکرد مطلوب این ماشينها ،مستلزم استفاده از مدار کنترل حرکت
است که در نن ،الزم است؛ موقعيت محور گردان بهصورت دقيق تعيين
شود  .]9- 1براي این منظور ،از حسگرهاي موقعيت زاویهاي استفاده
م تیشتتود .حستتگرهاي تعيتتين موقعي تت و ستترعت براستتاس اصتتول
عملکردشان انواع مختلفی دارند .از این ميان میتوان بته حستگرهاي
خازنی یا مقاومتی اشاره کرد که براي تعيين موقعيت از تغييرات ميدان
الکتریکی استفاده میکنند .در دستهي دیگري از حسگرها مانند حسگر
ارر هال ،ترانسفورماتور تفاضلی خطی/گردان ،سنکرو و ریزالور ،ميدان
مغناطيسی براي رسيدن به این هدف بهکار گرفته شدهاست .از دیگر
حسگرهاي پرکاربرد انکدرهاي نوري هستند که از دیود نوري و گيرنده
نيمههادي براي تعيين موقعيت استفاده میکننتد .گذشتته از اصتول
عملکرد این حسگرها ،همهي ننها میتواننتد بتراي تعيتين موقعيتت
خطی یا دورانی مورداستفاده قرار گيرند .]4
هرچند در بسياري کاربردها ،انکدرهاي نوري ،بهدليل قيمت کم و
دقت زیاد ،به ریزالورها ترجيح داده میشوند؛ در شرایطی کته محتيط
نلوده ،با تغييرات وسيع دما و همراه با لرزش است؛ انکدرها قابلاستفاده
نيستند و ریزالورها مورداستفاده قرار میگيرند .]86- 88 ،9
در این مقاله ،ابتدا اصول کار ریزالورها و انواع ننها ،تشریح میشود.
سپس لزوم بررسی خطاي رانش محوري در ریزالورهتاي رتتور ستيم-
پيچیشده ،تبيين می شود .در ادامه ،با استفاده از روش اجزاي محدود
سهبعدي ،تارير خطاي رانش محوري روي دقت ریزالور ،متوردبررستی
قرار میگيرد .سپس سهم جابهجایی رانویه ترانسفورماتور گردان و رتور
ریزالور ،در خطاي ایجاد شده تفکيک میشود و بر این اساس ،ساختار
ریزالور بهگونهاي اصالح میشود که تارير خطاي رانش محوري در نن
حداقل شود .در پایان ،نمونه عملی ریزالور بههمراه سيستم تستت نن
ساخته میشود .مقایسه نتایج شبيهستازي اجتزاي محتدود و نزمتون
عملی ،صحت تحليلهاي انجامشده و کارایی بهينهسازي انجامشده ،را
نشان میدهد.

 -2اصول کار ري زالور و انواع آن
ریزالور ژنراتور سنکرون دوفازي است که سيمپيچی تحریک نن با
استفاده از ولتاژ متناوب ،تغذیه میشود .در ساختار همهي ریزالورها از
سه دسته سيمپيچ استفاده شدهاست .یکی از سيمپيچها که سيمپيچ
تحریک ناميده میشود؛ توسط ولتاژ  acبا فرکانس زیاد (در محدوده 8
تا  86کيلوهرتز) تغذیه میشود و دو سيمپيچ دیگر که ستيمپيچهاي
سيگنال نام دارند (یکی از ننها سيمپيچ سينوسی و دیگري را سيمپيچ
کسينوسی مینامند)؛ براي تعيين موقعيت به مبدل ریزالور به دیجيتال
متصل میشوند (شکل  .)8سيمپيچهاي ستيگنال بتهنحتوي پيچيتده
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میشوند که با حرکت رتور اندوکتانس متقابل ننها با سيمپيچ تحر یک
بهصورت سينوسی تغيير کند و با هم اختالف فتاز  46درجته داشتته
باشند .بهعبارتدیگر ،در حالت ایدهال :]82
𝜃 𝑛𝑖𝑠 𝑀 = 𝑒𝑠𝐿
( )8
𝜃 𝑠𝑜𝑐 𝑀 = 𝑒𝑐𝐿
( )2
که 𝑒𝑠𝐿 و 𝑒𝑐𝐿 به ترتيتب انتدوکتانس متقابتل ستيمپيچی سينوستی و
کسينوستی بتا ستيمپيچی تحریتک 𝑀 ،بيشتينه انتدوکتانس متقابتتل
سيمپيچیهاي سيگنال با تحریک و 𝜃 موقعيت رتور است.
در ریزالورها ،اندوکتانس خودي سيمپيچی تحریک تقریبتا رابتت
است .بنابراین با وصتلکتردن منبتع ولتتاژ  acبتا فرکتانس زیتاد ،بته
سيمپيچی تحریک ،جریان این سيمپيچ در حالت ماندگار نيتز  ،acبتا
همان فرکانس و دامنه رابت خواهدبود .شار پيوندي در ستيمپيچهاي
سيگنال بهصورت زیر است:

شکل  :1شماتيک سيمپيچيهاي ريزالور و ترانسفورماتور گردان []11

( )9
( )9
که 𝑚𝐼 بيشينه جریان تحریک و 𝑟𝑟𝑎𝑐𝜔 فرکانس زاویهاي ولتاژ تحریک
است .در این صورت ولتاژ القایی در سيمپيچهاي سيگنال برابر است با:
𝜔
( )4
( 𝑚𝐼𝑀𝜔 = 𝑠𝑉
)𝑡𝜔 𝑠𝑜𝑐 𝜃 𝑛𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 +
)𝑡 𝑟𝑟𝑎𝑐𝜔 𝑛𝑖𝑠 𝑚𝐼( × )𝜃 𝑛𝑖𝑠 𝑀( = 𝑠𝜆
)𝑡 𝑟𝑟𝑎𝑐𝜔 𝑛𝑖𝑠 𝑚𝐼( × )𝜃 𝑠𝑜𝑐 𝑀( = 𝑐𝜆

()0

𝑟𝑟𝑎𝑐𝜔
𝜔
)𝑡𝜔 sin 𝜃 sin 𝜔𝑡 + cos 𝜃 cos
𝑟𝑟𝑎𝑐𝜔
قبل منظور از 𝜔 سرعت رتور استت .در شتکل

𝑉𝑐 = 𝜔𝑀𝐼𝑚 (−

 ،8ولتاژهتاي
در رابطه
خروجی ریزالور ،نيز ،نشان داده شدهاند .با توجته بته اینکته همتواره
𝜔 ≫ 𝑟𝑟𝑎𝑐 ،ωمیتوان از عبارت ولتاژ حرکتی ،صرفنظر کرد؛ بنابراین:
( )7
𝑡𝜔 𝑠𝑜𝑐 𝜃 𝑛𝑖𝑠 𝑚𝐼𝑀𝜔 = 𝑠𝑉
( )1
𝑡𝜔 𝑠𝑜𝑐 𝜃 𝑠𝑜𝑐 𝑚𝐼𝑀𝜔 = 𝑐𝑉
بنابراین ،ولتاژهاي خروجی داراي مدالستيون دامنته بتا متوم حامتل
(سيگنال تحریک) هستند  .]82بنابراین پوش سيگنالها عبارتند از:
( )4
()86

𝜃 𝑛𝑖𝑠 𝑚𝐼𝑀𝜔 = 𝑠𝐸
𝜃 𝑠𝑜𝑐 𝑚𝐼𝑀𝜔 = 𝑐𝐸
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با تانژانتمعکوسگرفتن از نسبت ولتاژهاي باال ،موقعيت ،بهصورت زیر
قابل محاسبه است:
𝐸
𝑠
()88
𝜃 = tan −1
𝑐𝐸

براساس چگونگی ایجاد اندوکتانس متقابل سينوسی بين سيمپيچ
تحریتک و ستيمپيچهاي ستيگنال دو دستتته ری زالتور وجتتود دارد .در
دستتتهي اول تغيي تر انتتدوکتانس متقابتتل ب تين س تيمپيچ تحری تک و
سيمپيچهاي سيگنال در نتيجهي تغيير موقعيتت ستيمپيچ تحریتک
نسبت به سيمپيچ سيگنال است .در این نوع از ریزالورها ،معموال یک
سيمپيچ برروي رتور و دو سيمپيچ دیگر برروي استاتور قرار میگيرند.
بههمين خاطر معموال به این ریزالورهتا ،رتتورستيمپيچیشتده گفتته
میشتود .در ایتن ریزالورهتتا ،بتراي تغذیته ستيمپيچتی رتتور از یتک
ترانستفورماتور گتتردان ( ،)RTاستتتفاده متیشتود .ستيمپيچتی اوليته
ترانسفورماتور گردان ،روي استاتور ریزالور و سيمپيچی رانویه نن ،رو ي
رتور ریزالور نصب میشود .بهاینترتيب ،با تغذیه سيمپيچی اوليه ،ولتاژ
در سيمپيچی رانویه ترانسفورماتور گردان القا میشود .از این ولتاژ براي
تغذیه سيمپيچی تحریک رتور ،استفاده میشود.
در نوع دیگر ریزالورها ،براي تغيير اندوکتانس متقابل بين سيمپيچ-
هتا از تغييتر رلوکتتتانس فاصتلهي هتوایی استتتفاده متیشتود و تمتتام
سيمپيچها برروي استاتور قرار میگيرند .این ریزالورها به ریزالورهتاي
رلوکتانس متغير مشهور هستند .هرچند این ریزالورها ،به ترانسفورماتور
گردان احتياجی ندارند و ظاهرًا سادهتر از ریزالورهاي رتورسيمپيچی-
شده ،هستند؛ ولی مشکالت خاص خودشان را دارند .تغيير سينوستی
رلوکتانس فاصله هوایی ،براساس تغيير سينوسی طول فاصله هوایی یا
تغيير سينوسی سطح مقطع عبور شار ،ممکن میشود .نوع اول ریزالور
رلوکتانس متغير با طول فاصله هوایی متغير و نوع دوم ریزالتور رتتور
سينوسی ،ناميده میشود .شکل  ،2این دو نوع ریزالور را نشان میدهد.

شکل :2انواع ريزالور رلوکتانس متغير؛ الف) با تغيير طول فاصله هوايي
[ ]11و ب) با تغيير سطح مقطع عبور شار []11
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مشکالت ریزالور نوع اول عبارتند از:
(الف) عملکرد نامطلوب حسگر در شرایط خطاي ناهممحوري :در
این نوع ریزالور ،دقت موقعيت نشکارشده ،به شدت متأرر از نحوه نصب
ریزالور است .بهطوري که کوچکترین ناهممحوري در فرایند نصب یا
مونتاژ ،خطاي موقعيت بزرگی را ایجاد میکند .]8
(ب) مشکل سيم پيچی حسگر :دقت این ریزالور متأرر از موقعيت
نسبی سيمپيچیهاي روي هر دندانه است و در ضمن تعداد دور سيم -
پيچی هاي سينوسی و کسينوسی دور هر دندانه با دندانه دیگر متفاوت
است .این امر فرایند توليد انبوه را با مشکل روبرو میکند .در ضتمن،
ترتيب پيچيدهشدن ستيمپيچتیهتا دور دندانته و یتا جابتهجتاشتدن
سيمپيچیها نسبت به هم ،دقت موقعيت خروجی را تحتتتأرير قترار
میدهد.
پژوهشهاي زیادي براي برطرف کردن مشکالت فوق انجام شتده-
است ] [9و ] .[81]- [89در ] [87دور هر دندانه استاتور هر سه سيم-
پيچهاي سينوسی ،کسينوسی و تحریک پيچيده شدهاند .ولتی تعتداد
دندانههاي استاتور و تعداد قطبها بهنحوي تعيين شده است که تعداد
دور سيمپيچی تحریک ،سينوسی و کسينوستی روي همته دندانتههتا
یکسان باشد؛ ولی جهتت پيچيتدهشتدن ننهتا روي دو دندانته مجتاور
متفاوت باشد .اما همچنان مشکل متأرربودن دقت موقعيت خروجی از
ترتيب پيچيدهشدن سيمپيچیها وجود دارد و دقت موقعيت خروجی
نيز مورد تردید است .در ] [80نرایش دیگري براي ستيمپيچتی ارائته
شدهاست که در نن سيمپيچی تحریک روي همه دندانهها پيچيده می -
شود و سيمپيچیهاي سينوسی و کسينوسی به صورت یک در ميتان
روي دندانهها قرار میگيرند .ولی در این شرایط نيز روي هر دندانه دو
سيمپيچی قرار میگيرد که جابهجایی سيمپيچیهاي دور هر دندانته
نسبت به یکدیگر ،میتواند دقت موقعيت خروجی را تحتتتأرير قترار
دهد .اخيرًا روش دیگري براي سيمبندي استاتور ارائه شدهاستت کته
روي هر دندانه فقط یک سيمپيچی قرار میگيترد ] . [9در ایتن روش
مطابق شکل  ،9نهتنها سيمپيچیها روي هتم نيستتند؛ بلکته ،تعتداد
برجستگیهاي رتور طوري تعيين می شود که تعداد دور هر سيمپيچی
روي همه دندانهها یکسان باشد .ولی در این روش نيز ،توالی قرارگرفتن
سيمپيچیها یکسان نيست .بهعنوان نمونه ،روي دندانه  ،8سيمپيچی
سينوسی ،روي دندانه  ،2سيمپيچی تحریک و روي دندانه  ،9باز هتم
سيمپيچی سينوسی قرار گرفتهاست .در ] [9نشان داده شدهاست؛ که
بهازاي  82دندانه در استاتور رتور میتواند یک ،پنج یا هفت برجستگی
داشتهباشد .با افزایش تعداد برجستگی دقت موقعيت خروجی افزایش
مییابد و این ریزالورها در حالت دو قطب ،یتک برجستتگی ،از دقتت
کافی برخوردار نيستند.
براي تامين دقت کافی در حالت دو قطب ،ریزالورهاي رلوکتتانس
رتور سينوسی ،پيشنهاد شدهاند .اما در  ،]84نشان داده شدهاست که
دقت این ریزالورها ،در حالت وقوع خطاي رانتش محتوري ،بتهشتدت
کاهش مییابد .زیرا اساس عملکرد این ریزالورها ،تغيير سينوسی مقطع
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عبور شار است و در خطاي رانش محوري این سطح مقطع تغيير می-
کند .لذا در  ،]84ساختار دیسکی براي این ریزالور پيشنهاد شدهاست.
ابعاد هندسی بهينه ریزالور دیسکی رتور سينوسی ،بتا هتدف کتاهش
خطاي موقعيت ،در  ،] 84با استفاده از روش تابع سيمپيچی اصالح-
شده ،تعيين شدهاست .نزمون عملی روي نمونههتاي  9 ،2و  1قطتب
ساختهشده در  ،]84نشان میدهد که هرچنتد دقتت ریزالتور رتتور
سينوسی دوقطب ،بيشتر از ریزالور رلوکتانس متغير بتا تغييتر طتول
فاصله هوایی دوقطب است؛ ولی این دقت براي کاربردهاي دقيق ،کافی
نيست .بنتابراین ،در کاربردهتاي دقيتق و بستيار دقيتق ،همچنتان از
ریزالورهاي رتورسيمپيچیشده ،استفاده میشود.
الزم به ذکر است که در ریزالورهاي رتورسيمپيچیشده ،بهمنظور
افزایش دقت تشخيص موقعيت ،از یکسيمپيچی اتصالکوتاه ،عالوه بر
سيمپيچی تحریک ،روي رتور استفاده میشود .این سيمپيچی اصطالحًا
سيمپيچی دمپر ،ناميده میشود و به افزایش دقت ریزالور کمک میکند
.]86

 -1اهميت خطاي رانش محوري
معموالً رتور ماشينهاي الکتریکی ،قابليت جابهجایی محتوري بته
اندازه  ،±gدر لحظه برقراري جریان استاتور ،دارند .این قابليت جابته-
جایی ،کمک میکند تا هنگام عبور شار توليدي ميدان دوار از رتتور،
رتور دقيقا در موقعيت حداقل رلوکتانس (از دید محوري) قرار گيرد.
این جابجایی توسط واشرهاي سينوسی که معمتوالً پشتت یتا جلتوي
کنس رابت بلبيرینگ قرار میگيترد؛ مهتار متیشتود .رابتت فنرهتاي
سينوسی ،متناسب با قدرت موتور و ميزان جابهجایی درنظرگرفتهشده،
مشخص میشود .اگر این لقی در طراحی رتور ،در نظر گرفته نشتود؛
سرعت نسيب دیدن بلبيری نگ (کچل شدن ساچمههاي بالبيرینگ یا
رلهاي  ،)Tapered roll-bearingافزایش مییابد .این امکان جابهجایی
محوري ،دليل وجود رانش محوري ذاتی در ماشينهاي الکتریکی است.
الزم به ذکر است که خطاي رانش محوري ،براي ماشينهاي کوچک،
با دست و براي ماشينهاي بزرگ با اعمال نيرو به قالبی که وسط شفت
قرار دارد؛ قابل مشاهده و اندازهگيري است.
در ماشينهاي مجهز به نهنرباي دائم که معموال مجهز به حسگر
موقعيت رتور هستند؛ لقی محوري مستقيمًا به حسگر منتقل میشود و
بهخصوص وقتی که موتور با پروفيلهاي پرشيب گشتاوري ،مواجه می -
شود؛ لقی ،ارر خود را بروز میدهد .همچنين در راهاندازي موتورهتاي
مدرن ،بهویژه ،حالتی که موتور ،زیر بار راهاندازي میشود؛ خطاي رانش
محوري موتور که به ریزالور منتقل میشود؛ سبب میشود؛ موقعيتت
اوليه ( ،)Home setاز دست برود و دماي موتور بهدليل از دستدادن
موقعيت صحيح رتور ،افزایش مییابد .لذا ،در این مقاله ،ریزالور تحت
خطاي رانش محوري ،موردمطالعه قرار متیگيترد و تتالش متیشتود؛
تاريرپذیري دقت ریزالور از این خطا ،کاهش یابد.
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الزم به توضيح است که اگر ریزالور با استتفاده از یتک کوپلينتگ
صليبی ،اگزوزي یا پروانهاي به رتور متصل شود؛ تاريرپذیري دقت نن،
از خطاي رانش محوري موتور ،حداقل میشود .اما ،استفاده از این نوع
کوپلينگها ،باعث بروز ناهممحوريهاي استاتيک ،دیناميک یا مرکب،
میشود و تارير انواع خطاهاي ناهممحوري روي دقتت ریزالتور بستيار
بيشتتر از خطتاي رانتتش محتوري استت .بتتههمتيندليتل ،معمتتوالً از
ریزالورهاي پنکيک ،براي اندازهگيري موقعيت استفاده میشود و ریزالور
با استفاده از یک شيلد الکترومغناطيسی ،دقيقًا روي محور موتور متصل
میشود.

 -4ريزالور موردمطالعه
ریزالور موردبررسی ،از نوع رتورسيمپيچیشده استوانهاي استت
که از ترانسفورماتور گردان براي تغذیه سيمپيچی تحریک رتور ،استفاده
می کند .استاتور و رتور ریزالور بههمراه اوليه و رانویته ترانستفورماتور
گردان مورد استفاده در شکل  ،9نشان داده شدهاست .هستههاي اوليه
و رانوی ه ترانسفورماتور گردان در امتداد استاتور و رتتور ریزالتور قترار
گرفتهاند .استاتور داراي سيمپيچی دور دندانه است و سيمپيچی رتور
بهصورت توزیعشده ،انجام شدهاست .رتور داراي سيمپيچی دمپر است
که با اختالف فاز  46درجه نسبت به سيمپيچی تحریک ،قرار گرفته-
است .ابعاد اصلی ریزالور موردبررسی ،بههمراه مشخصات تحریک نن،
در جدول  ،8نمدهاست .دیاگرام سيمبندي استاتور و رتور نيز ،در شکل
 ،9ارائه شدهاست.

 -5شبيهسازي اجزاي محدود
با توجه به ساختار استوانهاي ریزالور موردمطالعه ،امکان شبيهسازي به
صورت دوبعدي وجود دارد .ولی درصورت استفاده از شبيهستازي دو-
بعدي ،امکان مدل کردن ترانسفورماتور گردان که در امتتداد محتوري
ریزالور قرار میگيرد وجود ندارد .درضمن ،امکان شبيهسازي ریزالتور
تحت خطاي رانش محوري نيز وجود ندارد .بنابراین با توجه به اینکته
هدف از این شبيه سازي بررسی تارير خطاي رانش محوري روي ریزالور
و ارائه راهکار براي کاهش تاريرپذیري دقت ریزالتور از خطتاي رانتش
محوري است؛ الزم است همه شبيهسازيها ،بهصورت سهبعدي انجتام
شوند .از سوي دیگر براي اعمال حرکت و درنظرگترفتن پدیتدههتاي
وابسته به زمان ،الزم است؛ تحليل در حالت گذرا انجام میشود .مسلمًا
دقت نتایج شبيهسازي به کيفيت مش و گام حل مسأله بستگی دارد.
هرقدر مشها ظریف تر و گام حل مسأله کوچکتر باشد؛ نتایج دقيقتر
خواهندبود .ولی در مقابل زمان حل مسأله طوالنیتر میشود .لذا ،باید
مصالحه اي بين زمان حل مساله و دقت نتایج خروجتی ،انجتام شتود.
معموالً در ریزالورهاي رتورسيمپيچیشده ،بهترین انتخاب استتفاده از
مش مگنتواستاتيک و فراخوانی نن در تحليل گذرا است .براي اطمينان
از اینکه نقطه کار ریزالور در ناحيه خطی مشخصه مغناطيسشوندگی،
هسته نن قرار دارد؛ توزیع چگالی شتار مغناطيستی روي حستگر ،در
شکل  ،4ارائه شدهاست.
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مشها در ریزالور سالم 8684942 ،المان است .زمان هر شبيهستازي
روي کامپيوتر با مشخصتات  Core™ i7-4790k CPU@4 GHzبتا 92
 GB RAMحدود  91ساعت میباشد.

شکل  :1استاتور و رتور ريزالور موردمطالعه بههمراه اوليه و ثانويه
ترانسفورماتور گردان (نمونه عملي ساختهشده)
100

شکل  :5توزيع چگالي شار مغناطيسي روي حسگر

50

0
Cosine Winding

Turn Number

Sine Winding

-50

11

9

10

8

6
7
Tooth Number

5

4

3

2

-100
1

الف

شکل - 0الف ،ولتاژهاي القایی در ریزالور سالم را نشان میدهد .با
استفاده از تابع هيلبرت ،پوش این ولتاژها ،محاستبه متیشتود .طيتف
هارمونيکی پوش در شکل - 0ب و خطاي موقعيت در شکل - 0م ،نشان
داده شدهاند .مقدار  THDپوش ولتاژهاي خروجی 6/24 ،درصد است و
بيشينه خطا ( )MPEو متوسط قدرمطلق خطاي موقعيت ( )AAPEبه-
ترتيب  6/97و  6/89درجه است .در ادامه شبيهسازي ،با درنظرگرفتن
خطاي رانش محوري تکرار میشود .شکل  ،7ریزالور متوردمطالعته را
تحت خطاي رانش محوري به اندازه  γنشان متیدهتد .مقایسته THD
پوش ولتاژهتاي القتایی ،بيشتي نه خطتا و متوستط قتدرمطلق خطتاي
موقعيت ،بهازاي مقادیر مختلف خطاي رانش محوري در شکلهاي - 1
الف ،تا - 1م ،نشان داده شدهاست.

ب
شکل  :4دياگرام سيمبندي الف) استاتور و ب) رتور
جدول  :1ابعاد هندسي ريزالور موردبررسي

 90و 99
 92و 29/4
0/7
2
21
866

mm

قطر خارجی و داخلی استاتور
قطر خارجی و داخلی رتور
ارتفاع هسته استاتور و رتور
تعداد قطب
زاویه کجشدگی رتور
حداکثر تعداد دور هر فاز
(سيگنال)

mm

درجه
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V
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تعداد دور سيمپيچی تحریک/دمپر
طول فاصله هوایی
تعدادشيار استاتور /روتور
قطر سيم سيگنال
دامنه ولتاژ تحریک
فرکانس ولتاژ تحریک

THD=0.25%
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0.8
0.6
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50

40

30
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20

0

10

0

ب
0.4
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0
-0.2

MPE=0.37 Deg.
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)Real Position (Deg.

100
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)Position Error (Deg.

46
8
26/88
6/86
4
9666

mm

1

)Harmonic Content (p.u.

مقدار

واحد

کميت

الف

-0.4
0

ج

در شبيهسازيهاي این مقاله براي تحليل از نستخه هفتدهم نرمافتزار
ماکسول استفاده شدهاست .گام حل مسئله  24ميکرورانيه و تعداد کل
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شکل  :1ريزالور سالم؛ الف) ولتاژهاي القايي ،ب) طيف هارمونيکي
پوش ولتاژهاي القايي و ج) خطاي موقعيت

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 2, summer 2019

تحليل عملکرد ریزالورهاي بدون جاروبک . . .

 / 490مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،94شماره  ،2تابستان 8941

حداقل به اندازه حدود  %46شاخص ،نسبت به ریزالور سالم بدتر شده -
است .این امر لزوم توجه به خطاي رانش محوري را نشان میدهد.

THD
MPE
AAPE

150

0.8

100

0.6
)THD (%

0.4

50

0.2

-1

+0.5
-0.5
+1
)Displacement Vector in z-Direction (mm

0

0

شکل  :9درصد تغييرات  THDپوش ولتاژهاي القايي ،بيشينه خطاي

الف

موقعيت و متوسط قدرمطلق خطاي موقعيت در ريزالور داراي خطاي
1

0.6
0.4
0.2
-1

0

)Max. Position Error (Deg.

0.8

+0.5
-0.5
+1
)Displacement Vector in z-Direction (mm

0

ب
0.3
0.2
0.1

-1

0

0

)Ave. of Abs. Position Error (Deg.

0.4

+0.5
-0.5
+1
)Displacement Vector in z-Direction (mm

ج
شکل  :8ريزالور تحتخطاي رانش محوري؛ الف)  THDپوش ولتاژهاي
القايي ،ب) بيشينه خطاي موقعيت و ج) متوسط قدرمطلق خطاي
موقعيت

رانش محوري نسبت به حالت سالم

اکنون پيش از تالش براي کاهش تاريرپتذیري دقتت ریزالتور از
خطاي رانش محوري ،الزم است مشخص شود چقدر از ایتن افتزایش
خطا مربوط به جابهجا شدن اوليه و رانویته ترانستفورماتور گتردان از
روبروي هم است و چقدر مربوط به جابهجایی استاتور و رتور .براي این
منظور ،شبيهسازيهاي جدیدي انجام شدهاند .ابتدا ارر ترانسفورماتور
گردان ،کامالً حذف میشود .براي این منظتور ،در شتبيهستازيهتاي
انجامشده ،ولتاژ تغذیه بهصورت مستقيم به سيمپيچی تحریتک رتتور
وصل میشود .این حالت ،معادل این است که ترانسفورماتور گردان با
نسبت تبدیل یک و کامالً ایتدهال باشتد .شتکل  ،86بيشتينه خطتا و
متوسط قدرمطلق خطاي موقعيت ،را بهازاي خطاي رانش محوري بته
اندازه  ±8ميلیمتر ،نشان میدهد .مالحظه می شود که بتا حتذف ارتر
ترانسفورماتور گردان ،جابجایی مثبت و منفی تفتاوت چنتدانی ایجتاد
نمیکند.
1

0.6
0.4
0.2
-1

+1
)Displacement Vector in z-Direction (mm

0

)Max. Position Error (Deg.

with RT
without RT

0.8

0

الف
0.4

with RT
without RT

0.3
0.2
0.1

-1

+1
)Displacement Vector in z-Direction (mm

0

0

)Ave. of Abs. Position Error (Deg.

درصد تغيير مقدار  ،THDبيشينه خطتاي موقعيتت و متوستط
قدرمطلق خطاي موقعي ت نسبت به حالت سالم ،در حالت وقوع خطاي
رانش محوري در شکل  ،4نشان داده شدهاست .مالحظه میشود کته
وقوع خطاي رانش محوري به اندازه  +6/4ميلیمتر ،بيشترین تارير را
روي  THDولتاژهاي خروجی داشته و کمترین تارير را روي متوسط
قدرمطلق خطا داشتهاست .این وضعيت بتهازاي رانتش بته انتدازه - 8
ميلیمتر هم تکرار شدهاست .براي رانش محوري به اندازه  - 6/4و +8
ميلیمتر ،تفاوت خطاي هر سه شاخص تعریفشده نستبت بته حالتت
سالم تقریبا یکسان است .بنابراین نمی توان گفت کدام شاخص کمترین
و کدام بيشترین تاريرپذیري را از خطاي رانش محوري دارند .بهعالوه،
مشاهده میشود که وقوع خطا بتهصتورت مثبتت ،تتارير بيشتتري در
کاهش دقت ریزالور دارد .در توضيح علت ،باید به این نکته توجه نمود
که با دورشدن رانویه ترانسفورماتور گردان و رتور از اوليه ترانسفورماتور
گردان ،مسير شار ،بين اوليه و رانویه ترانسفورماتور گردان ،از طریتق
هسته استاتور بسته میشود .اما ،در تمام شتاخصهتاي تعریتفشتده،
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0

+0.5
-0.5
+1
)Displacement Vector in z-Direction (mm

-1

0

)Error against Health Resolver (%

شکل :7ريزالور موردمطالعه تحت خطاي رانش محوري به اندازه γ

200

ب
شکل  :11ريزالور با و بدون ترانسفورماتور گردان تحت خطاي رانش
محوري؛ الف) بيشينه خطاي موقعيت و ب) متوسط قدرمطلق خطاي
موقعيت
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براي کاهش تاريرپذیري دقت ریزالور از خطاي رانش محوري ،باید
تغييري در ساختار ریزالور ایجاد شود که با جابهجایی محوري رتور و
رانویتت ه ترانستتفورماتور گتتردان ،رتتتور ،روبتتروي استتتاتور و رانویتته
ترانسفورماتور گردان ،روبهروي اوليه نن بماند .براي این منظور ،طول
هسته اولي ه ترانسفورماتور گردان و طول استاتور ریزالور به انتدازه دو
برابر حداکثر رانش محوري ممکن ( ±8ميلیمتر) ،بزرگتر از طول رانویه
و رتور در نظرگرفته میشود .بهاینترتيب با بروز خطاي رانش محوري،
بخشهاي گردان و ساکن روبروي هم میمانند و تاريرپذیري ریزالور از
خطاي رانش محوري کاهش مییابد .اما این کاهش به قيمت افزایش
طول محوري حسگر ،افزایش حجم نهن و مس و بهعبارتدیگر افزایش
هزینه حسگر ،تحقق مییابد .بنابراین فقط در کاربردهتاي دقيتق کته
اهميت اطالع از موقعيت صحيح بيشتر از قيمت باشد؛ قابتلاستتفاده
است .شکل - 88الف ،ولتاژهاي القایی در ریزالور بهينه را ،در شترایط
وقوع خطاي رانش محوري به اندازه  +8ميلیمتر ،نشان میدهد .طيف
هارمونيکی پوش این ولتاژها در شکل - 88ب و خطاي موقعيت مربوط
به نن ،در شکل - 88م ،نشان داده شدهاند .مقدار  THDپوش ولتاژهاي
خروجی 6/98 ،درصد است و بيشينه خطا ( )MPEو متوسط قدرمطلق
خطاي موقعيت ( )AAPEبهترتيب  6/94و  6/84درجه است.

 -1نتايج آزمايشگاهي
شکل  ،9ریزالور بهينه ساختهشده را نشان میدهد .براي نزمایش
عملی این ریزالور ،مدار شکل - 82الف مورد استفاده قرار گرفتهاست .در
این سيستم تست ،از یک موتور  DCبراي چرخاندن ریزالور استفاده
شدهاست .این موتور به یک انکدر نوري  81بيتت ،بتهعنتوان حستگر
مرجع ،متصل شدهاست .تغذیه سيمپيچ تحریک ازطریق یک فانکشن
ژنراتور با تفکيکپذیري  6.8هرتز انجام میشود و دامنه ولتاژ تحریک
توسط یک مدار کنترل کننده خودکتار بهتره تنظتيم میشتود .بتراي
مشاهده و ذخيره ولتاژ القاشده در سيمپيچهاي سيگنال ،اسيلوسکوپ
دیجيتال با قدرت نمونهبرداري  864نمونهدررانيه متورداستتفاده قترار
گرفتهاست .ولتاژهاي خروجی ریزالور ستاختهشتده در شتکل - 82ب،
نشان داده شدهاند .خطاي موقعيت ری زالور ساخته شده ،در شکل - 82
م ،نشان دادهشدهاست .بيشينه خطاي موقعيت و متوسط قدرمطلق این
خطا ،بهترتيب برابر  6/42و  6/80درجه ،اندازهگيري شدهاند .مقایسه
نتایج شبيهسازي و تست عملی ،نشان میدهد که تفتاوت ایتن نتتایج
کمتر از هفت درصد است.
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 نتيجهگيري-7
در این مقاله عملکرد ریزالور رتورسيمپيچیشده شار شعاعی تحت
-  براي این منظور از شبيه.خطاي رانش محوري موردبررسی قرار گرفت
 ارتر. استتفاده شتد،سازي اجزاي محدود ستهبعتدي در حتوزه زمتان
 مالحظه.ترانسفورماتور گردان نيز در شبيهسازي مورد توجه قرار گرفت
 ولتاژهتايTHD ،گردید که خطاي رانتش محتوري هتر سته شتاخص
- بيشي نه خطا و متوسط قدر مطلق خطاي موقعيت را تحتت،خروجی
 سپس تارير جابهجایی رانویه ترانسفورماتور گردان از.تارير قرار میدهد
مقابل اوليه نن و جابهجایی رتور از مقابل است تاتور تفکيتک گردیتد و
نهایتا یک طرح بهينه براي کاهش تاريرپذیري دقت ریزالور از خطاي
 در پایان نمونه عملی ریزالور بهينه ساخته و.رانش محوري ارائه گردید
، بين نتایج شبيهسازي و تست عملی%7  خطاي کمتر از.نزمایش شد
.فرایند بهينهسازي و تحليل را تایيد کرد
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