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Abstract- this paper presents a new scheme for the start up and control of a sensorless switched reluctance motor- generator using an
auxillary field in motor mode. The proposed motor-generator is 4 to 2 with rotors of different geometric shapes and has two separate
layers with a stator and rotor used in each layer. The main idea is that a high-frequency low amplitude sinusoidal pulse is injected to
phase and a phase current feedback is achieved. Using AM demodulation, phase current waveform is obtained and thus rotor position
is discovered. A sinusoidal digital signal is generated by digital signal processor (DSP) which is then given to digital to analog converter
(D / A). Then it is applied to the auxiliary motor and its effect on motor phases is sampled by the analog to digital converter (A / D)
where after processing by the DSP, commands necessary to fire are sent to phase transistor gate. In addition, delays are compensated
and lagging is also investigated.
Keywords: Hybrid motor-generator switched reluctance motor, digital signal processor (DSP), amplitute modulation (AM),
sensorless scheme.
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 -1مقدمه
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روتور با استفاده از رویتگر کنترل مود لغزشی ] ،[11تخمین موقعیت
در لحظه شروع و در سرعتهای کم بهصورتیکه تخمین موقعیت
روتور با تزریق پالس جریانی که دامنه آن با دو آستانه مختلف مقایسه
میشود ] ،[12تخمین موقعیت روتور برای موتور  12به  1با
بهکارگیری جستجوی سیمپیچی ] ،[13تخمین موقعیت روتور و
سرعت موتور رلوکتانس سوئیچی کم ولتاژ با استفاده از روش کنترل
شار پیوندی در موتور دو الیه ] ،[14طراحی کنترلکننده مقاوم
سرعت روتور براساس رویتگر تعمیمیافته تناسبی انتگرالی ]،[11
کنترل سرعت موتور با استفاده از کنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری
احساسی مغز ] ،[10تحلیل ،طراحی و ساخت تخمینگر موقعیت
روتور برای کنترل ژنراتور سوییچ رلوکتانسی با سرعت متغیر با استفاده
از شبکههای عصبی و شیب جریان ] ،[17اشاره نمود.
با توجه به موارد فوق میتوان دریافت که در روشهای بدون
سنسور ،تشخیص موقعیت روتور بر مبنای استفاده از پارامترهایی
همچون شار ،جریان ،اندوکتانس و ولتاژ ضد محرکه استوار است که
براساس موقعیت روتور در آنها تغییراتی ایجاد میشود .در این مقاله
در بخشهای بعد عناوین زیر مطرح میشود:

موتورهای الکتریکی دارای گونههای متفاوتی میباشند و به این
دلیل ،ویژگیهای آنها در نوع و کاربردشان میباشد که محققین این
حوزه را بر آن داشته است که پیوسته در پی نوعی موتور با بازده باال،
هزینه کم و نگهداری آسان باشند و ازسویدیگر دارای سرعت و
قدرت مناسب با چگالی توان باال باشد .یکی از ابتداییترین
موتورهایی که ابداع گردید موتور رلوکتانس سوئیچی بود که بهدلیل
نیاز به یک مدار مبدل قدرت و کنترل متناوب آن برای چرخش
موتور ،تا به وجودآمدن قطعات نیمههادی قدرت تا سالهای اخیر از
آن استفاده نگردید .اصل اولیه در استفاده از موتور رلوکتانس
سوئیچی آن است که زاویه و موقعیت روتور باید موجود باشد تا
بتوان موتور را راهاندازی و کنترل کرد .برای این منظور روشهای
مستقیم (کنترل موتور رلوکتانس سوییچی با استفاده از سنسور) و
غیرمستقیمی(کنترل موتور رلوکتانس سوییچی بدون استفاده از
سنسور) وجود دارد که با استفاده از آنها موقعیت روتور را میتوان
تشخیص داد]. [1
درروش های مستقیم جهت تعیین زاویه روتور نسبت به استاتور،
از سنسور استفاده میشود .دراینخصوص میتوان به استفاده از
اپتوکوپلر]، ،[2سنسور اثر هال] [3و الگوی استاتور -روتور برای
سنجش موقعیت روتور ] [4اشاره نمود( .س )0-1یکی از روشهای
مستقیم پرکاربرد ،روشی است که یک انکودر یا سنسور هال به شفت
موتور بسته میشود .این روش بهطورمعمول برای تعیین موقعیت
روتور استفاده میشود ،اما استفاده از این سنسورها میتواند باعث
کاهش قابلیت اطمینان عملکرد موتور ،افزایش هزینهها و تعداد
سیمهای ارتباطی شود .وجود سنسور در این موتورها از قابلیتهای
ذکرشدۀ موتور میکاهد و مشکالتی را نیز به وجود میآورد].[1
جهت تشخیص موقعیت روتور میتوان از بسیاری از روشهای
بدون سنسور استفاده نمود ] ،[0 -7با این تفاوت که تشخیص
موقعیت در محیطی بدون حضور نویزهای ناشی از سوئیچینگ
بهسادگی انجامپذیر است  .در مرجع ] [1برای تعیین موقعیت روتور
یک سیگنال سینوسی با دامنه کم و فرکانس باال به یکی از
سیمپیچهای یک فاز غیرفعال اعمال میگردد و سپس دامنة ولتاژ
القایی حاصله از این سیگنال در سیمپیچ مقابل همان فاز اندازهگیری
میشود .با توجه به مسیر الزم برای بستهشدن مدار شار ،این ولتاژ
القایی وابستگی زیادی به موقعیت روتور دارد و از همین مسئله برای
یافتن موقعیت روتور هم درزمانی که موتور بیحرکت است و هم در
زمان چرخش استفاده میشود .ازآنجاییکه تعیین موقعیت روتور
بسیار حائز اهمیت است ،مطالعات بسیاری در این خصوص انجامشده
که میتوان به مواردی همچون کنترل موقعیت روتور بهصورت
تطبیقی برای موتور رلوکتانس سوئیچی آسنکرون با استفاده از روش
تخمین شیب جریان ] ،[3تخمین موقعیت روتور در سرعتهای کم
براساس مدل اندوکتانس دینامیکی ] ،،[11تخمین سرعت و موقعیت

این موتور -ژنراتور (هیبرید) اولین بار در مرجع ] [11مطرح شد.
موتور -ژنراتور استفادهشده ،شامل دو مجموعه استاتور و روتور
(دوالیه) وابسته ازنظر مغناطیسی است که هر مجموعه استاتور شامل
 4قطب برجسته با سیمپیچهایی که دور آنها پیچیده شدهاست .روتور
آن  2قطب برجستة بدون سیمپیچ دارد که کمانهای آنها در قسمت
ابتدایی روتور با انتهای آن متفاوت است و در شکل  1نشان داده
شدهاست .کمانهای هر قطب استاتور و روتور تقریباً  41درجه است
و روتورهای دوالیه نسبت به هم  31درجه اختالف دارند .الزم بهذکر
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در بخش 2ویژگیها و ساختار موتور – ژنراتور جدید  4به  2با
میدان کمکی موردبررسی قرار میگیرد و تجزیهوتحلیل عددی این
ساختار صورت میپذیرد .در بخش  3طراحی و ساخت مدار کنترل
بدون سنسور این موتور – ژنراتور با استفاده از روش مدوالسیون دامنه
و به کمک  DSPبررسی خواهدشد .در بخش  4نیز نحوۀ تعیین
موقعیت روتور و سوییچ زنی فازها آورده خواهدشد .در بخش 1
مقایسه روش پیشنهادی با دیگر روشهای موجود صورت میپذیرد و
در پایان نیز نتیجهگیری صورت خواهدگرفت.

 -2ویژگیهای موتور-ژنراتور (هیبرید) رلوکتانس
سوئیچی جدید  4به  2با میدان کمکی
در این قسمت ابتدا ساختار موتور-ژنراتور (هیبرید) رلوکتانس
سوئیچی جدید بررسی خواهد شد و سپس تجزیهوتحلیل عددی ارائه
خواهد گردید.
 1-2بررسی ساختار موتور  -ژنراتور (هیبرید) رلوکتانس
سوئیچی جدید
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است که دوالیه ،نسبت به یک صفحة عمودی در وسط محور موتور
کامالً متقارن هستند و فقط روتورها نسبت به هم  31درجه اختالف
دارند.

شکل  : 2برشی از موتور-ژنراتور ارائهشده

(الف)

شکل  : 3موتور-ژنراتور بهصورت کامل

(ب)
شکل  : 1الف  -روتور موتور -ژنراتور (هیبرید) جدید ساختهشده
ب -روتور موتور-ژنراتور(هیبرید) جدید در نرمافزار

این ساختار یک موتور-ژنراتور دو فاز است ،در این ساختار از یک
قرقره ثابت برای حالت ژنراتوری بین دو مجموعه استاتور استفاده
شدهاست و سیمپیچهای میدان ،دور آن حدود  411دور پیچیده
شدهاست .این قرقره دارای یک هستة استوانهایشکل است که میدان
مغناطیسی را هدایت میکند .در حالت ژنراتوری شار مغناطیسی
تولیدشده توسط سیمپیچها ،ازطریق رسانای سطح آهنی موتور-
ژنراتور و محور به قطبهای روتور و سپس به قطبهای استاتور منتقل
میشود و درنهایت در بدنة موتور-ژنراتور سیکل کامل شار را
طیمیکند .درحالت ژنراتوری یکی از مجموعهها شمال مغناطیسی
( )Nو در مجموعة دیگر جنوب مغناطیسی( )Sبهوجود میآید.
بنابراین ،یک مجموعه از قطبهای روتور ،شمال مغناطیسی و
مجموعه دیگر جنوب مغناطیسی میشود .در این موتور ،میدان
مغناطیسی بدوناستفاده از هیچ جاروبکی به روتور القاء میشود .باید
توجه داشت که در این ساختار از آهن با خلوص باال برای رسانایی
بهتر استفاده شدهاست  .برشی از موتور-ژنراتور ارائهشده در شکل 2
نشان داده شدهاست .در شکل  3این موتور-ژنراتور بهصورت کامل
نشان داده شدهاست .مکان این روتور-ژنراتور  ،مجموعههایی از
حسگرهای نوری ) (photo-Interrupterبا یک برد الکترونیکی در
پشت موتور قرار گرفتهاند که در شکل  4نشان داده شدهاست.
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میدان تحریک در سیمپیچ وسطی ،امکان کار در حالت ژنراتوری
را به ماشین میدهد .بنابراین این ماشین در بسیاری از کاربردها
ازجمله خودروهای هیبریدی و توربینهای بادی (توان پایین) مناسب
میباشد .همچنین با توجه به تغییر زاویه بین روتورها ،ریپل گشتاور
پایین و گشتاور باال در ماشین حاصل میگردد .مشخصات این موتور
در جدول 1آمدهاست .در شکل  1موتور-ژنراتور ساختهشده نشان
دادهشدهاست.

شکل  :4نمایی از چگونگی قرارگرفتن برد و حسگرهای نوری در
پشت موتور
جدول  :1مشخصات موتور جدید
قطر خارجی هسته استاتور

 72میلیمتر

قطر داخلی هسته استاتور
کمان استاتور
فاصله هوایی
قطر خارجی هسته روتور
قطر شفت روتور
کمان بزرگتر روتور
کمان کوچکتر روتور
ضخامت هر الیه
تعداد دور در هر قطب
تعداد دور سیمپیچ میدان

 02میلیمتر
 41درجه
 1/21میلیمتر
 33/1میلیمتر
 11میلیمتر
 31درجه
 41درجه
 31میلیمتر
 121دور
 411دور
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با بارگذاریهای مختلف موتور ،مشخصه گشتاور دینامیک در
سرعتهای مختلف موتور اندازهگیری شدهاست که در شکل  0نمایش
داده شدهاست .در شکل  0از برازش منحنی بهمنظور نمایش دادههای
بدستآمده استفاده شده است .همانطورکه مالحظه میشود،
مشخصه گشتاور-سرعت در این نوع موتور همانند موتور جریان
مسقیم میباشد .شکل  7گشتاور را برحسب جریان در بارهای مختلف
نشان میدهد .همانطورکه در شکل  7مشاهده میشود ،گشتاور
متناسب است با مربع جریان موتور که رفتار موتور جریان مسقیم
سری را بهخاطر میآورد .همچنین شار پیوندی براساس موقعیت روتور
بهوسیلة شبیه سازی برای یک سیمپیچ قطب استاتور بهدستمی آید
که در شکل  1نشان داده شدهاست.
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 2-2تجزیه و تحلیل عددی
دو شکل  3و  11نمایشدهنده سهبعدی از موتور-ژنراتور با و بدون
پوسته از بدنه میباشد ،که این دو شکل بهصورت سهبعدی با روش
اجزای محدود در نرمافزار مورد تحلیل قرارگرفتهاست.
تغییرات رلوکتانس موتور ،نقش مهمی در عملکرد آن برعهده دارد،
ازاینرو اطالع دقیق از توزیع شار داخل موتور برای جریانهای تحریک
متفاوت و موقعیتهای مختلف روتور جهت پیشبینی عملکرد موتور،
حیاتی میباشد ..موتور میتواند در شرایط عملیاتی عادی بهصورت
عالی اشباع شود .برای ارزیابی صحیح طراحی و عملکرد موتور ،تکنیک
اجزای محدود بهراحتی میتواند برای بهدستآوردن مقادیر
مغناطیسی در سراسر موتور مورد استفاده قرار گیرد.

شکل  :9موتور -ژنراتور ارائهشده با پوسته
شکل  : 5موتور -ژنراتور ساختهشده

شکل  :11موتور -ژنراتور ارائهشده بدون پوسته

شکل  :6گشتاور نسبت به سرعت

شکل  :7گشتاور نسبت به جریان

تجزیه و تحلیل این موتور در وضعیت سهبعدی ،فقط برای یک
طرف موتور که در تقارن با سیمپیچ میدان است ،انجام میشود .این
تحلیل بهوسیله نرمافزار  [13] Magnet CADانجام شدهاست .تجزیه
و تحلیل میدان با استفاده از بستة نرمافزاری ذکرشده برای یافتن
پتانسیل بردار صورت گرفتهاست .اساس این روش کمینهسازی انرژی
نوسان مغناطیسی است .برای تجزیه و تحلیل موتور در حالت
سهبعدی ،شرایط مرزی عادی میدان روی لبههای درونی و بیرونی
موتور اعمال شدهاست .شکلهای  11و  12شار مغناطیسی و چگالی
میدان مغناطیسی را هنگام فعالیت ماشین به

شکل  : 11شار مغناطیسی و چگالی میدان مغناطیسی برای حالت
شکل :8شار پیوندی نسبت به موقعیت روتور
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 2-3بلوک دیاگرام کلی نحوه عملکرد
شکل  14بیان سادهای از نحوه کارکرد و اجرای این مدار سختافزاری
میباشد.

شکل  : 12شار مغناطیسی و چگالی میدان مغناطیسی برای حالت
همراستایی استاتور و روتور

عنوان یک موتور ،بهترتیب در حاالتی که استاتور و روتور همراستا و
غیرهمراستا هستند نشان میدهد .الزم به ذکر است که هستههای
استاتور و روتور از یک سیلیکون با پوشش فوالد ساخته شدهاند.

 -3طراحی و ساخت مدار کنترل بدون سنسور موتور
 SRMبا میدان کمکی با استفاده ازDSP

در این قسمت طراحی و ساخت مدار کنترل بدون سنسور این موتور–
ژنراتور با استفاده از روش مدوالسیون دامنه و به کمک  DSPبررسی
خواهدشد.
 1-3شرح مختصری از پردازنده و برد پردازشی مورداستفاده
شرح مختصری از پردازنده و برد پردازشی مورداستفاده در این قسمت
بیان شدهاست .قبل از بررسی نحوه اجرای مراحل طراحی  ،الزم است
که در مورد پردازنده  DSPمورداستفاده توضیح مختصری دادهشود.
جهت اجرا و انجام این مدار از یک برد آموزشی استفاده شدهاست .این
برد با نام  TMS320C6416 TDSKشناخته میشود که محصولی از
شرکت  Texas Instrumentsمیباشد .این برد دارای یک پردازنده
 32بیتی میباشد که قابلیت کارکرد با پالس ساعتی با سرعت 1
 GHzرا دارد .بلوک دیاگرام برد مورداستفاده در شکل  13آورده
شدهاست .مقدار حافظه فلش روی برد برابر  112کیلوبایت است که
میتواند بهعنوان حافظه برنامه استفاده شود.

شکل : 14بلوک دیاگرام نحوه اجرای پروژه

همانگونهکه مشخص است در ابتدا یک سیگنال فرکانس باال با
دامنه کم تولید و پس از تقویت به سیمپیچی میدان کمکی در موتور
داده میشود .بهدلیل اعمال این سیگنال به میدان کمکی یک شار در
روتور ایجاد میشود که از طریق استاتور و پوسته موتور مسیر آن بسته
میشود و این امر موجب ایجاد ولتاژ القایی در فازهای موتور میشود.
مقدار ولتاژ القاءشده در فازهای موتور توسط پردازشگر اندازهگیری
میشود .این ولتاژ القاءشده در هر فاز موتور ،اطالعات مفیدی از
موقعیت و وضعیت روتور نسبت به فازهای استاتور آن دارد .با استخراج
این اطالعات ،میتوان فرامین صحیح برای چرخیدن موتور را به آن
صادر کرد ] .[21این اطالعات موجود در ولتاژهای القایی در هر فاز با
استفاده از یک تکنیک دمدوالسیون استخراجمیگردد که در این مقاله
تکنیک دمدوالسیون  AMاستفاده شدهاست و با استفاده از آن
موقعیت روتور استخراج و فرمان مناسب صادر میشود و سپس با
توالی این عمل ،موتور به چرخش خود ادامه میدهد.
 3-3بلوک دیاگرام مدار راهانداز
همانگونهکه در شکل  11مشخص است مدار راهانداز بهطورکلی از
شدهاست:

چند قسمت عمده تشکیل
الف -بخش مدار قدرت
ب -بخش ایزوله کننده مدار قدرت و دیجیتال
ج -بخش نمونهگیری و تولید نمونههای سیگنال فرکانس باال
(A/Dو )D/A
د -بخش پردازش
در اینجا توضیح مختصری از هر بخش ارائه میگردد و توضیحات
شکل : 13بلوک دیاگرام برد پردازشی مورداستفاده
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شکل  : 16مدار راهانداز استفادهشده

در هر فاز از یک ماسفت قدرت  Pو  Nاستفاده شدهاست که ماسفت
 Pبا شماره  IRF4905و ماسفت  Nاز نوع

 IRF540انتخابشده است.

باتوجه بهاینکه موتور استفادهشده در این مقاله دوفاز میباشد،
شکل  : 15بلوک دیاگرام مدار راهانداز

بنابراین جمعاً در این مدار از  4ماسفت قدرت استفاده شدهاست ،که

بخش مدار قدرت وظیفه اعمال و قطع ولتاژ و جریان هر فاز را
عهدهدار میباشد و این عمل را به کمک فرمانی که از پردازنده صادر
و به درایورهای ماسفت داده میشود ،انجام میدهد.
بخشایزوله کننده برای جلوگیری از آسیبرسیدن به قطعات
بخش دیجیتال بهدلیل نوسانات در بخش قدرت تعبیه و پیادهسازی
شدهاست و به کمک این بخش قسمتهای دیجیتال و قدرت بهطور
کامل از هم مجزا شدهاند.
بخش  D/Aجهت تولید موج سینوسی و اعمال آن به میدان کمکی
موتور میباشد و بخش  A/Dبهمنظور نمونهگیری از ولتاژ القایی و
انجام پردازش برروی آن میباشد.
پردازنده نیز وظیفه تولید موج سینوسی با فرکانس باال و همچنین
هماهنگی بخشهای مختلف ازجمله  A/Dو  D/Aو فرامین ارسالی به
فازها را برعهده دارد .کلیه بخشها در قسمتهای بعد بهتفصیل
توضیح داده خواهدشد.

دوتای آنها  Nو دوتای دیگر  Pمیباشند.
با توجه به شکل میتوان دریافت که ماسفتهای  Pدر طبقه باالی
مدار قدرت قرارگرفتهاند بهگونهایکه سورس آنها به منبع تغذیه
متصل است و درین آنها به یک سر فاز موتور وصل شدهاست و در
طبقه پایینتر ماسفتهای  Nبهگونهای قرارگرفتهاند که سورس آنها
متصل به قطب منفی منبع و درین آنها به سر دیگر همان فاز قبلی
موتور متصل شدهاست .در این مدار در هر فاز از دو دیود ( دیود هرز
گرد) سریع شاتکی جهت تخلیه انرژی فازهای موتور در هنگام
خاموش شدن استفاده شدهاست که شماره این دیودها MBR745
میباشد .الزم به ذکر است که جهت آنها بهگونهای است که در
هنگام خاموششدن فاز بتوانند انرژی باقیمانده در فاز را به منبع
بازگردانند .بهمنظور درایو و راهاندازی سوئیچهای قدرت استفادهشده،
از درایورهای ماسفت قدرت با شمارههای  TSC426و TSC427
استفاده شدهاست .این درایورهای قدرت قادرند تا جریانی حدود 1/1
آمپر به گیت ماسفتها جهت روشنشدن اعمال کنند .بنابراین
ماسفتها با سرعت باال قادر به روشنشدن خواهندبود.

در این قسمت بخشهای مختلف مدار راهانداز موردبررسی قرارخواهد

 2-4-3بخش ایزولهکننده مدار قدرت و دیجیتال

گرفت.

همانگونه که در قسمت قبل گفتهشد این بخش جهت روشن و
خاموشکردن فازها استفاده شدهاست .مدار راهانداز قدرت
استفادهشده در این مقاله از نوع مبدل دو کلیدی در هر فاز میباشد
که فازهای موتور بهصورت سری در بین این کلیدها قرارگرفتهاند.
شکل  10نحوه قرارگیری این کلیدها و فازهای موتور را نشان
میدهد.

قبالً این بخش بهصورت مختصر توضیح دادهشد و در اینجا به
توضیحات تکمیلی و مدارات استفادهشده پرداخته میشود .این بخش
بهمنظور جلوگیری از آسیبدیدن بخش دیجیتال و پردازشگر از
نوسانات و یا اختالالت دیگر مدار قدرت در نظر گرفته شدهاست .در
این بخش برای جداکردن سیگنالهای ولتاژ القاءشده در هر فاز از
بخش قدرت و انتقال آن به بخش دیجیتال جهت نمونهگیری از آنها،
از دو ترانس ایزوله بهنحویکه در شکل  17نشان داده شدهاست
استفاده شدهاست .همچنین بهمنظور جلوگیری از انتقال ولتاژ القایی
باال به بخش دیجیتال و مدار نمونهگیر در دو سر ثانویه ترانسها از
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دیودهای زنر بهصورت پشتبهپشت استفاده گردیده که در شکل نیز
نشان داده شدهاست .عملکرد آنها بهاینصورت است که درصورت
القاء ولتاژ باال در خروجی ترانس ولتاژ خروجی بریدهشده و به مدار
نمونهگیر که همان  A/Dاست ،آسیبی وارد نمیشود  .درضمن
بهدلیل دوفازیبودن موتور مورداستفاده در این قسمت دو مدار مشابه
بهدستمی آید.
شکل  : 19مدار ایزوله و تقویت کننده سیگنال اعمالی به میدان
کمکی

 3-4-3بخش نمونهگیری و تولید نمونه سیگنال فرکانس
باال

شکل  :17مدار ایزوله کننده ولتاژ القایی

برای ایزولهنمودن فرمانهایی که توسط پردازنده تولید میشود از
مدار شکل  11استفاده شدهاست  .همانگونهکه در شکل مشخص
است از یک اپتوکوپلر استفاده شدهاست که سمت ورودی آن
بهمنظور اینکه جریان زیادی از پردازنده کشیده نشود با یک مقاومت
به آن وصلشده و سمت خروجی آن به درایورهای ماسفت قدرت
متصلشده است .دیود زنری که در خروجی قرارگرفتهاست بهمنظور
تأمین ولتاژ مناسب جهت اتصال به درایورها استفاده شدهاست.

شکل  :18مدار ایزولهکننده فرامین

بهمنظور ایزولهنمودن سیگنال فرکانس باال از بخش قدرت و تقویت

این دو بخش در حقیقت قسمتی از برد آموزشی مورداستفاده
میباشند .این بخشها رابط قسمت آنالوگ با پردازنده و بالعکس
میباشند .درواقع تولیدکننده سیگنال آنالوگ و نیز دریافتکنندۀ
سیگنال آنالوگ جهت تبدیل آن به دیتای دیجیتال هستند.
 1-3-4-3بخش D/A

از قسمت  D/Aجهت تبدیل نمونههای دیجیتال موج سینوسی با
فرکانس  3کیلوهرتز به سیگنال آنالوگ استفاده شدهاست (این
سیگنال در بخشهای بعدی بررسی خواهدشد) .این موج سینوسی
جهت اعمال به سیمپیچ میدان کمکی موتور و به دنبال آن تشخیص
موقعیت روتور از روی ولتاژ القایی روی هر فاز استفاده و بهرهبرداری
میشود و فرکانس آن باید به مقدار کافی از فرکانس کاری موتور باالتر
باشد .برهمیناساس فرکانس  3کیلوهرتز انتخاب شد که حدوداً 11
برابر باالترین فرکانس کاری موتور میباشد D/A .استفادهشده در این
مقاله یک  10 D/Aبیتی میباشد و همانگونهکه مشخص است هر
چه بیتهای یک  D/Aباالتر باشد ،محدوده ولتاژی موردنظر را به
قسمتهای کوچکتری تقسیم میکند و این به معنای آن است که
در سیگنال خروجی حالت پلههای بسیار کوچک بوده و دقت باالتر
میرود .نمونههای این سیگنال  3کیلوهرتز با فرکانس  41کیلوهرتز
تولید و در ورودی  D/Aگذاشته میشود .فرکانس نمونهبرداری برابر
فرکانسی است که نمونهها قرار است با آن تولید شوند که در این مقاله
 41کیلوهرتز میباشد .شکل موج سیگنال تولیدشده در شکل 21
آورده شدهاست.

آن از مدار شکل  13استفاده شدهاست  .با نگاهی به شکل مشخص
است که برای ایزولهنمودن از یک ترانس استفاده شدهاست که
بالفاصله بعد از خروجی  D/Aقرارگرفته است و سر ثانویه ترانس به
ورودی تقویتکننده متصل شدهاست .این تقویتکننده بیشتر یک
تقویتکننده جریان است تا ولتاژ  ،چراکه دامنه سیگنال اعمالی به
میدان کمکی حدود  4ولت است که  D/Aتوانایی تولید این دامنه را
دارد ،ولی جریان موردنظر را نمیتواند تأمین کند ،بههمیندلیل از
تقویتکننده استفاده شدهاست.
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 2-3-4-3بخش A/D

از این قسمت جهت نمونهبرداری از ولتاژهای القاءشده در هر فاز
استفاده میشود و با توجه به اینکه ولتاژهای القاءشده دارای دامنه
بسیار کمی میباشند ( حدود  1/2ولت پیک تا پیک) بنابراین این
قسمت باید دارای دقت باالیی در نمونهبرداری باشد و برای این
منظور در این قسمت نیز از یک  10 A/Dبیتی استفاده شدهاست که
دارای دقت کافی برای مقادیر کوچک باشد .در این قسمت قبل از
نمونهبرداری ،در درون خود  A/Dسیگنال موردنظر تا حدودی
تقویتشده و سپس عمل نمونهگیری انجام میشود .در ورودی این
 A/Dمیتوان تا حدود  1ولت پیک تا پیک قرارداد که با توجه به
10بیتی بودن آن مشخص است که دقت آن چقدر باالست و در
نمونهبرداری از تغییرات کوچک ورودی تا چه حد توانا میباشد .طبق
تئوری نایکوئیست حداقل سرعت نمونهبرداری از یک سیگنال برای
اینکه بتوان آن سیگنال را دوباره بازسازی کرد معادل دو برابر
باالترین مؤلفه فرکانسی موجود در آن سیگنال میباشد و بههمین
دلیل جهت دقت باالتر در این مقاله سرعت نمونهبرداری این A/D
برابر  41کیلوهرتز انتخاب شدهاست که در مقایسه با فرکانس موج
اعمالی به میدان و ولتاژ القاءشده در فازها سرعت مناسب و قابل
قبولی است.
 4-4-3بخش پردازش
بخش اصلی و مرکزی در مدار راهانداز بخش  DSPو پردازش
سیگنالها میباشد  .در این قسمت ابتدا نمونههای دیجیتال سیگنال
 3کیلوهرتز تولید و به  D/Aداده میشود تا سیگنال موردنظر با
فرکانس ثابت و ایدهآل تولید شود .سپس با فرمان به مدار A/D
مقادیر ولتاژهای القایی از روی هر یک از فازها خواندهشده و بهصورت
دیجیتال وارد پردازشگر میشود و پس از عبور از فیلتر و
دمدوالسیون و کشف موقعیت روتور فرامین مربوط به فازها صادر
میگردد .با توجه به مطالب گفتهشده میتوان این بخش را به دو
قسمت اصلی بهصورت زیر تقسیم کرد :
الف  -بخش پیادهسازی فیلتر میانگذر دیجیتال
ب  -بخش دمدوالسیون دامنه

()1

2

3

𝑍 ∗ )1.426𝑒(−2) ∗ 𝑍 − 2.859𝑒(−2) ∗ 𝑍 + 1.43𝑒(−2
𝑍 4 − 3.528 ∗ 𝑍 3 + 4.937 ∗ 𝑍 2 − 3.221 ∗ 𝑍 + 0.8339

مشخصات این فیلتر بهصورت آوردهشده در جدول  2میباشد.
جدول  :2مشخصات فیلتر میانگذر دیجیتال
فرکانس مرکزی

 3کیلوهرتز

پهنای باند عبور
پهنای باند قطع
تضعیف در باند قطع
تعداد دور سیمپیچ میدان

 711هرتز
 111هرتز
 1/12دی بی
 411دور

در شکلهای  21و  22پاسخ فرکانسی و پاسخ زمانی تابع ضربه،
پله و شیب این فیلتر آورده شدهاست .همانگونهکه از روی شکل
پاسخ فرکانسی این فیلتر مشخص است ،این فیلتر فرکانس موردنظر
را بهخوبی عبور داده و نویزها را در حد قابل قبولی حذف میکند.

شکل  : 21پاسخ فرکانسی فیلتر پیادهسازیشده

 1-4-4-3بخش پیادهسازی فیلتر میانگذر دیجیتال
با توجه به اینکه در هنگام سوئیچزنی و چرخش موتور نویزهای
زیادی تولید و سوار بر ولتاژ القایی در فازها میشود ،بنابراین برای
درک درست و قابلفهم از سیگنال نمونهبرداریشده ،الزم است که
در ابتدا آن سیگنال بهصورت تک فرکانس اولیه یعنی همان فرکانسی
که به میدان کمکی اعمالشده ،ایجاد شود .برای این منظور ابتدا باید
این سیگنال را فیلتر و نویزها را از آن حذف کرد .در این مقاله از یک
فیلتر مرتبه دو با تابع تبدیل گسسته زمان رابطه ( )1استفاده
شدهاست:

سیگنال موردنظر میباشد .در شکل  23ورودی و خروجی فیلتر در
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شکل  : 22پاسخ زمانی فیلتر پیادهسازیشده برای توابع ضربه،
پله و شیب

با توجه به اینکه طراحی فیلتر دیجیتال با توجه به فرکانس
نمونهبرداری انجام میشود و اینکه در این مقاله سیگنالی که قرار
است فیلتر شود ،نیز توسط همین پردازنده تولید و نمونهبرداری
میشود ،بنابراین فرکانس مرکزی این فیلتر دقیقاً برابر فرکانس
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شرایط کارکرد واقعی و در هنگام چرخش موتور نشان داده شدهاست
و از روی شکل میتوان پی برد که کیفیت فیلتر طراحی و
پیادهسازیشده برای این

مدار قابلقبول میباشد.

شکل : 23نمونهای از ورودی و خروجی فیلتر پیادهسازی شده

 2-4-4-3بخش دمدوالسیون دامنه
با توجه به آنچه در مورد موتور رلوکتانس سوئیچی بیان شد ،بدیهی
است که در حالت همپوشانی کامل قطبهای روتور و استاتور،
بیشترین دامنه در ولتاژ القایی و در حالت عدمهمپوشانی کمترین
دامنه وجود خواهدداشت .بنابراین در هنگام چرخش روتور دامنه ولتاژ
القایی در فازها دائماً تغییر میکند و این تغییرات دامنه حاوی
اطالعات مفید و مهمی از وضعیت و موقعیت روتور میباشد .در شکل
 24سیگنال القایی نمونهگیریشده بعد از فیلترشدن و آشکارسازی

طراحی و ساخت مدار . . . DSP

قبالً گفته شد نمونهبرداری در این مدار با فرکانس  41کیلوهرتز انجام
میشود .لذا باکمی دقت معلوم میشود که سرعت نمونهبرداری 10
برابر فرکانس موج حامل میباشد و این بدین معنی است که از هر
یک سیکل موج حامل  10نمونه دیجیتالی (عددی) در دسترس
میباشد .برای آشکارسازی دامنه کافی است که نقاط بیشینه موج
حامل پیدا و آشکارسازی شود .بنابراین کافی است که از بین این 10
نمونه ،بزرگترین نمونه را پیدا و با ادامه این روند و تکرار آن
آشکارسازی پوش را بهصورت دیجیتالی انجام داد.
در این قسمت الزم است که در مورد زمان سوئیچکردن فازها با
درنظرگرفتن موقعیت روتور اشارهای شود .همانطورکه در شکل 21
نشان داده شدهاست ،قطبهای  rو ' rروتور با  aو ' aهمراستا هستند
و بنابراین برای شروع حرکت الزم است که به فاز  bو ' bیک جریان
اعمال گردد .با این عمل یک شار در قطبهای  bو ' bایجاد میشود و
چون خطوط میدان میل به حرکت در کوتاهترین مسیر با کمترین
مقاومت مغناطیسی را دارند ،لذا روتور را به سمت قطبهای  bو 'b
حرکت داده تا اینکه کامالً در راستای این قطبها قرار گیرد و
کمترین مقاومت و کوتاهترین مسیر را داشته باشد .این همان
لحظهای است که باید جریان این فاز قطع گردد و جریان به فاز دیگر
اعمال شود تا اعمال فوق دوباره تکرار و روند چرخش ادامه پیدا کند .
بنابراین با دو بار تحریک متوالی  ،روتور بهاندازه  111درجه
خواهدچرخید .الزم به ذکر است که در هرلحظه تنها یکی از فازها
روشن و فاز دیگر خاموش است.

پوش که توسط  DSPدر حین چرخش موتور ذخیرهشده نشان داده
شدهاست.

شکل  : 25نمایی از یک موتور دو فاز

-4تشخیص موقعیت روتور نسبت به استاتور در  DSPو
شکل  : 24ورودی و خروجی آشکارساز دامنه

تعیین زمان سوئیچکردن فازها

در این بخش در حقیقت سعی بر آن است که این تغییرات دامنه
که بهصورت یک شکل موج متناوب است ،آشکارسازی شود که این
نوع آشکارسازی به نام آشکارسازی دامنه معروف است و در این مدار
به این صورت پیادهسازی شدهاست که سیگنال موردنظر پس از عبور
از فیلتر و حذف بخشهای ناخواسته موجود در آن وارد این قسمت
جهت آشکارسازی میشود .نحوه آشکارسازی به این صورت است که
با توجه به اینکه فرکانس موج حامل که از نوع همان سیگنال اعمالی
به میدان کمکی میباشد برابر با  3کیلوهرتز است و همانگونهکه

همانگونهکه در قسمت قبل نیز بیان شد زمان خاموششدن یکفاز و
روشنکردن فاز بعد هنگامیاست که قطبهای روتور در همپوشانی
کامل با قطبهای استاتور قرار گیرد .همپوشانی کامل یعنی
بیشینهشدن ولتاژ در فازی که فعال است و جریان به آن
اعمالشدهاست و درهنگام بیشینهشدن ولتاژ القایی باید عمل
سوئیچزنی صورت گیرد و فاز فعال خاموش شود .به این دلیل که در
هنگامیکه فاز فعال است و به منبع متصلشده ،ممکن است دامنه
سیگنال القایی تحتتأثیر منبع قرار گیرد ،بنابراین از فاز غیرفعال
برای تشخیص موقعیت روتور استفاده میشود .بهطورکلی ،برای
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راهاندازی این موتور دو الگوریتم وجود دارد .الگوریتم استارت که ابتدا
موقعیت استاتور و روتور را ازطریق سیگنالهای دریافتی از فازها
بهدست آورده و فازی را که موقعیت استاتور و روتور در حالت
غیرهمراستایی باشد روشن کرده و در این حالت موتور استارت
میخورد .پس از آن الگوریتم دوم که چرخش منظم روتور است توسط
فازی که قبالً در حالت روشن انتخابنشده عمل میکند .همچنین،
چون موتور-ژنراتور استفادهشده در این مقاله دو فاز میباشد ،بنابراین
زمانی که یک فاز در همپوشانی کامل قرار میگیرد فاز دیگر در حالت
عدمهمپوشانی قرار دارد و این به آن معنی است که وقتی ولتاژ القایی
در یک فاز بیشینه است ،در فاز دیگر این ولتاژ در کمینه مقدار خود
میباشد.
با توجه به اینکه در این مقاله بهدلیل استفاده از  DSPبه مقادیر
دیجیتال و عددی نیاز میشود ،لذا میتوان این بیشینه و کمینهها را
با مقایسه با اعداد متناسب با مقادیر بیشینه و کمینه یافته و فرامین
الزم را صادر کرد .بنابراین برای جلوگیری از بروز خطا و اشتباه و
رفتار غیرخطی موتور بهدلیل خطاهای موجود درهنگام ساخت،
همزمان با این مقایسه از سیگنال موردنظر مشتقگیری نیز انجام
میشود و زمانی که هر دو شرط مشتق و مقایسه برقرار باشد فرمان
مربوطه صادر میشود.

روش نوینی برای کنترل سرعت بدون استفاده از روشهای معمول
ارائه شدهاست .همانگونهکه در بخش قبل بیان شد ،برای جبران
سازی تأخیرها و یا پیشفازسازی نیاز به اندازهگیری سرعت چرخش
روتور میباشد ،تا مقدار جبرانسازی و یا پیشفاز سازی را بتوان
تعیین کرد .با توجه به ساختار موتور و اینکه موتور-ژنراتور
مورداستفاده در این مقاله یک موتور دوفاز است  ،لذا در هر دور کامل
روتور به هر فاز دو بار فرمان میدهد  .چون زمان فرمانها از روی
مقدار کمینه ولتاژ القایی در هر فاز تعیین میشود که نمونههای آن را
در پردازنده میتوان یافت ،بنابراین کمینه ولتاژ القایی متناسب با
سرعت چرخش میباشد .یعنی در هر دور ،دو بار کمینه سیگنال
آشکارسازیشده ولتاژ القایی دیده میشود و این بدان معنی است که
فرکانس سیگنال پوش بهدستآمده دو برابر سرعت چرخش روتور
میباشد .از همین امر میتوان برای اندازهگیری سرعت و کنترل آن با
استفاده از پیش یا پسآوردن زوایای آتش استفاده کرد.

 1-4پیشفازسازی و جبران تأخیرها
همانطورکه به نظر میرسد ،در پروسه گفتهشده در بخشهای
قبل ،یک سری تاخیرات مشاهده میشود ،که اصلیترین آنها تأخیر
مربوط به فیلترهای استفادهشده میباشد و بههیچوجه
قابلچشمپوشی نمیباشند و اگر برای جبران آن راهکاری اتخاذ
نگردد ،موتور با سرعت خیلی پایین و با ریپل زیاد خواهدچرخید .این
تأخیر به معنی آن است که مقدار بیشینه و یا کمینهای که هماکنون
مشاهده میشود ،بازمانی که آنها واقعاً اتفاق افتادهاند متفاوت است
و این مقادیر زودتر از مشاهده اتفاق افتادهاند .بنابراین فرمان خاموش
و یا روشنشدن فاز درحقیقت باید در مقداری قبل از مقادیر بیشینه
و یا کمینه داده شود تا موتور بتواند بهصورت صحیح بچرخد.
شکل موج سیگنال آشکارشده و زمان فرمان به فاز در شکل 20
نشان داده شدهاست .در شکل 20مقدار یک بهمعنی خاموشبودن فاز
و مقدار صفر به معنای روشنبودن فاز است که این بهدلیل مدار
استفادهشده میباشد.
همانگونهکه مشخص است فرمان در نقطهای غیر از مقدار کمینه
به فاز اعمالشدهاست که این امر بهدلیل همان جبرانسازی میباشد.

شکل :26سیگنال فرمان(باالیی) و موج آشکارسازیشده(پایینی)

 3-4نتایج و شکل موجهای حاصله از پیادهسازی مدار
مربوطه
هدف نهایی از انجام مواردی که تاکنون ذکر شد ،صدور فرمانهای
مناسب با توجه به موقعیت روتور به گیتهای ماسفتهای قدرت
جهت اعمال ولتاژ به فازها و درنتیجه چرخش مناسب و سریع روتور
میباشد و همانطورکه دیده میشود زمانبندی این فرمانها بسیار
مهم میباشد و باید دقیقاً در محل و زمان مناسب با توجه به موقعیت
روتور حاصل شود .لذا اگر چنین نباشد چرخشی نخواهیمداشت و یا
چرخش با ریپل بسیار باال و کند خواهدبود.

در شکل 27مدار طراحیشده که به بخش  DSPو موتور متصل
است ،در حالت کار موتور نشان داده شدهاست و درهنگام کار شکل
موجهای بخشهای مختلف آن اندازهگیریشده که در شکلهای بعد

 2-4کنترل سرعت

آورده شدهاست .در شکل  21نیز شکل موجهای مربوط به گیتهای

در همه موتورهای الکتریکی کنترل سرعت یکی از مهمترین مواردی
است که باید مدنظر قرار گیرد .اکثراً از یک فیدبک تاکومتری برای
این منظور استفاده میشود که بهدلیل استفاده از یک سیستم
خارجی میتواند دارای خطا باشد و یا ایراداتی پیدا کند .در این مقاله

ماسفتها درهنگام چرخش موتور نشان داده شدهاست .همانگونهکه

فازها در هنگام چرخش موتور نشان داده شدهاست.
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از روی شکل موجها مشخص است ،در هرلحظه تنها یکفاز از موتور
روشن است .در شکلهای  23و  31شکل موجهای ولتاژ و جریان
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 -5مقایسه روش پیشنهادی با روشهای موجود

شکل :27مدار طراحیشده به همراه برد  DSPو موتور در حین کار

درروش استفادهشده بهدلیل استفاده از کنترلر  DSPدقت کار و
محاسبات حتی در سرعتهای باال حفظ میشود .البته این قطعه
کنترلی نسبت به دیگر اقسام کنترلر قیمت باالتری دارد .در دیگر
روشهایی که از کنترلرهای ارزانتر ازجمله  AVRاستفاده میشود
دقت و سرعت کنترل پایینتر بوده و عموماً موتور قادر به دستیابی
بهسرعت بسیار باالیی نخواهدبود .البته در این موارد قیمت بهطور
چشمگیری کاهش مییابد .درکل انتخاب نوع کنترلر بستگی به نوع
کاربرد مدار خواهدداشت .عموماً برای کاربردهای معمول دقت باالیی
مدنظر نیست و بنابراین میتوان از کنترلرهای سادهتر و ارزانتر
استفاده نمود .اما در کاربردهای با دقت باال بهتر است از کنترلر DSP
پیشنهادی استفاده نمود .همچنین این سیستم نسبت به سیستمهای
درایو مبتنی بر سنسور موقعیت مزیتهایی دارد که میتوان به توانایی
کارکرد موتور در دماهای باال و محیطهای همراه با گرد و خاک و
آلودگی و همچنین عدموجود نویز کوانتیزاسیون اشاره نمود.

 -6نتیجهگیری

شکل :28فرامین ارسالی به گیت سوئیچهای

شکل  :29شکل موج ولتاژ دو سر

قدرت ()5 V/div

فاز ()5 V/div

در این مقاله روش جدیدی برای درایو موتور -ژنراتور رلوکتانس
سوییچی با میدان کمکی بهوسیله  DSPمعرفی شد که در آن تعیین
موقعیت روتور بدون استفاده از سنسور موقعیت است .این امر موجب
کاهش در هزینه ساخت و تعداد سیمهای متصل به موتور و درنتیجه
افزایش طول عمر آن شده و استفاده از آن را در مکانی پر گردوغبار
مهیا میسازد .به دلیل استفاده از پردازنده  DSPسرعت پردازش
بسیار باال میباشد و این امر باعث کاهش تاخیرات پردازشی و
درنتیجه کنترل بهتر موتور میشود .مزیت دیگر استفاده از  DSPو
نمونهگیری از سیگنالها در آن است که میتوان فیلترهای دیجیتال
مرتبه باال را بهراحتی پیادهسازی کرد و سیگنال را بهخوبی فیلتر و از
آن استفاده نمود و چون نمونهها در دسترس میباشند میتوان جبران
سازی و پیشفازسازی را بهخوبی انجام داد .مزیت دیگر نمونهگیری از
سیگنال بهصورت دیجیتال این است که میتوان با ذخیرهسازی آن،
هر نوع اطالعاتی از آن را دوباره بازنگری کرد.
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