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Abstract
In this artile, three-phase motors driver controlled based on digital signal processor board, are
designed and implementation. Three-phase drive which designed based on hardware circuits,
is able to used in all speed control and position control processes of most motors, as
sensorless or with sensor. To test and related experiments, speed control of a permanent
magnet synchronous motor (PMSM) based on space vector pulse width modulation
(SVPWM), using optical encoder in the vector control sterategy is considered. Also presented
structures and functions of the processor TMS320F2812, which used to implement speed
control system. Simulink/MATLAB software has been used for simulation of speed control
PMSM and programming TMS320F2812 processor.

Keywords: Digital Signal Processor, Drive, PMSM, Space Vector Modulation, Speed
Control, Simulink/MATLAB Software.
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چكیده
در این مقاله درایو موتورهای سه فاز که بر اساس برد پردازندهی سيگنال دیجيتال کنترل میشوند ،طراحی و سااتته شاده اسات.
درایو سه فاز بر اساس مدارات سختافزار طراحی شده ،توانایی دارد تا در کليهی پروسههای کنتارل سارعت و یاا کنتارل مو يات
انواع موتورها به صورت بدون سنسور و یا با سنسور مورد استفاده رار گيرد .جهت تست و آزمایشات مربوطه ،کنتارل سارعت یا
موتور سنكرون مغناطيس دائم بر اساس م دوالسيون بردار فضایی با استفاده از انكودر ناوری در اساترات ی کنتارل بارداری در ن ار
گرفته شده است .همچنين ساتتار و تواب ی از پردازندهی  TMS320F2812که جهت پيادهسازی سيستم کنترل سارعت ماورد
استفاده رار گرفتهاند ،به صورت مختصر شرح داده شدهاند .محيط  Simulinkنارمافازار  MATLABباه من اور شا يهساازی
کنترل سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم و برنامهریزی پردازندهی  TMS320F2812استفاده شده است.

کلمات کلیدی :پردازنده سيگنال دیجيتال ،درایو ،موتورسنكرون مغناطيس دائم ،مدوالسيون بردار فضایی ،کنترل سرعت ،نرمافزار
.Simulink/MATLAB
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 -1مقدمه:
در سالهای اتير با توجه به پيشرفتهای روز افزون در زمينهی الكتروني ادرت و تكنولاو ی سااتت ادوات الكترونيا ادرت،
استفاده از تكنولو یهای الكتروني درت رو به افزایش بوده است .یكی از مهمترین کاربردهای تكنولو ی الكتروني درت ساتت
م دّلهای درت از جمله م دّلهای  AC/DC ،DC/DCو  DC/ACمیباشد که برای ت دیل و انتقال انر ی مورد اساتفاده ارار
میگيرند( .)Hart, 2011م دّلهای  DC/ACبه دو دستهی کلی اینورترها و درایوها تقسيمبنادی شاوند .درایوهاا و اینورترهاا از
یكسانی برتوردار میباشند؛ با این تفاوت که درایوها به من ور کنترل سرعت موتورهای الكتریكی با تغيير فرکانس و دامناهی ولتاا
تروجی ،به کار گرفته میشوند.
کيفيت باال ،توان باال ،استحكام باال ،اینرسی کم و کشف مواد مغناطيسی جدید در ساتت موتورهاای سانكرون مغنااطيس دائام ،از
سویی موجب شده تا ساتت درایو موتورهای سنكرون مغناطيس دائم افازایش یابناد تاا باه صاورت گساترده در صانایل مختلفای
همچون صن ت برق ،گاز ،ن امی و  ...استفاده شوند .به همين من اور در ( )Xu, Xu, & Tang, 2001سيساتم کنتارل سارعت
ی موتور سنكرون مغناطيس دائم در تودروهای بر ای م تنای بار پردازنادهی  TMS320F240طراحای شاده کاه پردازنادهی
انتخابی از ابليت و کارایی پایينی برتوردار میباشد .در ( )Shihua, Mingming, & Xinghuo, 2013ی کنترلر غيرتطای
مد لغزشی ترمينال ،سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم را کنترل میکند .در ( )Hu & Nan, 2008نياز از یا ماا ول مادار
درت  ،PM30CSJ060که در آن تنها به جزئيات مدار آشكارساز جریان اشاره شده ،ساتته شاده اسات .در ( Jun, Wankui,
 )& Lili, 2013مدارات تشكيل دهندهی درایو موتور سنكرون مغناطيس دائم طراحی و ساتته شده که جزئيات طراحی کلياهی
مدارات شرح داده شدهاند؛ مدارات و تراشههای مت دد درایو ( ،)Jun et al., 2013افزایش حجم و هزیناه درایاو را در پای داشاته
است.
در این مقاله درایو سهفازی که ادر به راهاندازی انواع موتورهای الكتریكی تا درت  2.2کيلووات میباشد ،طراحای و سااتته شاده
است .جزئيات تمامی مدارات درایو ،جهت عملكرد سازگار با پردازندههای سيگنال دیجيتال که از ولتاا کااری  3.3ولات برتاوردار
هستند ،به صورت شماتي ارائه شدهاند .تست و راهاندازی ،توسط پروسهی کنترل سرعت ی موتور سنكرون مغنااطيس دائام بار
اسااس روش کنتاارل باارداری اجاارا شااده اساات .بااه من ااور صااحت عملكاارد ترااوری کنتاارل باارداری و برنامااهریاازی پردازناادهی
 ،TMS320F2812از محيط  Simulinkنرمافزار  MATLABاستفاده شده است .همچنين در این مقاله سااتتار و تاواب ی از
برد پردازندهی  TMS320F2812که به من ور کنترل سرعت به کار گرفته میشوند ،به صورت مختصر شرح داده شدهاند.
 -2مدلسازی موتورسنكرون مغناطیس دائم مبتنی بر روش کنترل برداری:
 -1-2مدلریاضیاتی موتور سنكرون مغناطیس دائم:
م ادالت موتورهای سنكرون مغناطيس دائم در اب مرجل گردان جهت اجرای پروسهی کنترل سرعت ،از دو م ادلهی ولتا و یا
م ادلهی دیناميكی تشكيل میشود .م ادالت ولتا در رابطهی ( )1مشاهده میشوند:
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م ادلهی دیناميكی موتورهای سنكرون مغنطيس دائم به من ور محاس هی سرعت روتور به فرم رابطههای ( )2و ( )3ت ریف می-
شود:
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در روابط فوق iq , id ،و  vq , vdبه ترتيب جریان و ولتا های محورهای  dو  qدر اب مرجل گردان S ،عملگر مشتق  e ،سرعت

چرتش روتور  e ،مو يت زاویهای روتور Lq , Ld ،به ترتيب اندوکتانس محورهای  dو  qکه در موتورهای سنكرون مغناطيس

دائم سطحی  Lq  Ld  Lمیباشد  f ،شارپيوند مغناطيس دائم و  rsمقاوت استاتور B ،ضریب استحكاک j ،ممان اینرسی،
 n pت داد جفت طب Tl ،گشتاور بار و  Teگشتاور الكترومغناطيسی در م ادالت موتورهای سنكرون مغنطيس دائم به شمار می-
روند.
 -2-2قاعدهی کنترل برداری در موتور سنكرون مغناطیس دائم:
در کنترل جهتدهی ميدان به روش کنترل برداری ،موتور سنكرون مغناطيس دائم همانند پروسهی کنترل گشتاور ی موتور DC
در ن ر گرفته میشود؛ بدین صورت که بردارهای جریان به دو جز اصلی جریان تحری و جریان گشتاور تقسيم مایشاود .جریاان
تحری نقش توليد شارمغناطيسی در موتور و جریان گشتاور نقش توليد گشتاور در موتور را برعهده دارند .در وا ل پروسهی کنترل
موتور سنكرون مغناطيس دائم بر عهدهی این دو جز جریان میباشد و د يقا همانند کنترل ی موتور  DCمیباشاد( Jun et al.,
.)2013
با توجه به جداسازی انجام شده در موتورهای سنكرون مغناطيس دائم ،از دو مولفاهی جریاان  idو  iqبرتاوردار مایشاویم کاه در
موتورهای سنكرون مغناطيس سطحی ،به دليل توليد ميدان مغناطيسی به صورت پيوسته توسط آهنرباهای روتاور ،مقادار جریاان
 idدر مقدار صفر تن يم میشود و مقدار جریان  iqبا استفاده از تروجی کنترلر سرعت ویا کنترلر مو يت ابل محاس ه میباشد.
از اینرو ،بلوک دیاگرام کنترل برداری ی موتور سنكرون مغناطيس دائم سطحی را میتوان به صورت شكل ( )1در زیر باه نماایش
گذاشت( .)Akin & Bhardwaj, 2013در شكل ( )1مشخص است جهت پيادهسازی تروری کنترل برداری در موتاور سانكرون
مغناطيس دائم ،نياز به کارگيری ت دیالت پارک و کالرک در م ادالت هستيم تا م ادالت مربوطه را به فرم مورد نياز کنترل برداری
ت دیل کنند .همچنين از دو کنترلر  PIجهت کنترل جریان در حلقههای درونی و ی کنترلر  PIجهت کنترل سارعت در حلقاهی
بيرونی بلوک دیاگرام استفاده شده که پارامتر کنترلرها به روش ( )Ahmed, 1997بدست آمدهاند.
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 -3پردازندههای سیگنال دیجیتال:
ی پردازندهی سيگنال دیجيتال در وا ل سختافزار تاصی که بر اساس عمليات ریاضی جهت مدیریت دادههای دیجيتال طراحای
شده است .هدف اصلی از توليد پردازندههای دیجيتال ،پردازش دادهها با بيشترین سرعت ممكان و تولياد یا جریاان تروجای از
دادههای جدید در زمان وا ی میباشد .توليد تروجی از دادهها در زمان وا ی ،یكای از الزاماات مهام در م ادلهاای الكترونيا
درت به شمار میرود؛ چراکه پردازش زمان وا ی اطالعات در پردازندههای سيگنال دیجيتال باعث شده تا سيگنالهاای تروجای
در هنگام توليد شدن آنها بر اساس سيگنالهای ورودی محاس ه شده و در تروجیها بدست آیند .به همين من اور پردازنادههاای
سيگنال دیجيتال ی انتخاب ط ي ی برای محققانی است که نيازمند انجام محاس ات ریاضی با سارعت بااال در الكترونيا ادرت
هستند .همچنين کاهش هزینه و افزایش عملكرد بيش از طرح های کالسي  ،در پردازندههای سيگنال دیجيتاال از دیگار مزایاای
آنها به شمار میرود.
در این پرو ه از ی برد پردازندهی  TMS320F2812که دارای ابليتهای مختلفی بوده و از جمله وی گیهای آن مایتاوان باه
ما ولهای ت دیل آنالوگ به دیجيتاال  12بيتای باه ت اداد  12کاناال ،بايش از  62کاناال آدرسدهای ورودی/تروجای ،هساتهی
پردازندهی  32بيتی و ما ولهای  )EV( Event Managerکه جهت کنترل موتورهای الكتریكی ابال بهارهبارداری مایباشاند،
اشاره نمود.
در برد پردازنده ما ولهای  EVجهت اجرای پروسهی کنترل سرعت و یا مو يت با نامهای  EVAو  EVBدر برد مشخص شده-
اند؛ ما ولهای  EVدارای توابل و وی گیهای منحصر به فردی هستند که باعث شده کااربرد ایان پردازنادههاا در تحقيقاات رو باه
فزونی باشد .از جمله وی گیهای شاتص این ما ولها ،امكان کنترل حلقه بستهی موتورهای الكتریكی میباشد .امكانات و ابليّات-
های هر دو ما ول  EVAو  EVBکامالٌ ش يه یكدیگر بوده و این وی گیها برای ما ول  EVAع ارتاناد از :پاورتهاای تروجای
 PWM1تا  ،PWM6دو تایمر General Purposeکه باه صاورت  GP1و  GP2نامگاذاری مایشاوند ،ورودیهاای ،QEP1
 QEP2و  QEP3که با اعمال پالسهای تروجی انكودرها به این سه ورودی ،مو يت و سرعت موتورها ابل محاسا ه مایباشاد؛
همچنين سه ورودی نام رده به ترتيب با عناوین  CAP2 ،CAP1و  CAP3نيز م رفی میشوند(.)Instruments, 2007
هدف اصلی از به کارگيری  GPتایمرها به عنوان مقایسه کننده توليد زمان مرده در پالسهاای  PWMمایباشاد .زماان مارده در
م دلهای الكتروني درت از الزامات راهاندازی برد اینورترها به شمار میرود که در پردازندهی  TMS320F2812تحقق این امر
با استفاده از  GP1به راحتی امكانپذیر میباشد .با تن يم زمان مردهی کافی در ی م دل الكتروني درت ادر تواهيم بود تا از
روشن شدن همزمان کليدهای ی بازو در اینورتر جلوگيری کنيم و تا زمانيكه کليد باال/پایين در ی باازو کاامال تااموش نشاده،
کليد دیگر در همان بازو روشن نشود.
ما ول  EVدر مجموع دارای  8تروجی  PWMمیباشد که  2عدد از آنها توسط سه مقایسهکننادهی کامال و 2تاای دیگار آنهاا
توسط تایمرهای GPکنترل و توليد میشوند .در پردازندهی مورد بحث ،جهت تولياد فرکاانس حامال دو حالات  upو up/down
وجود دارد که در حالت  upفرکانس حامل به صورت ی شكل موج دندانه ارّهای و یا مثلثای غيرمتقاارن ،و در حالات up/down
فرکانس حامل به صورت ی شكل موج مثلثی متقارن ،فرکانس کليدزنی را در مدوالسيون پهنای پالس توليد مایکناد .deshmu
شكل ( )2توليد پالسهای  PWMتوسط فرکانسهای حامل به حالتهای upو  up/downبرای یا باازوی ایناورتر باه نماایش
گذاشته شده است(.)Instruments, 2007

4

شكل ( :)2تولید  PWMبا استفاده از فرکانس کلیدزنی نامتقارن ( )Aو متقارن ()B
برنامهریزی پردازندههای سيگنال دیجيتال شرکت  ،Texas Instrumentتوسط نرمافازار تاصای تحات عناوان (Code )CCS
 Composer Studioصورت میپذیرد .کدهای پردازندههای سيگنال دیجيتال ساری  F2812و  F28335باه دو روش زیار بار
روی پردازنده بارگذاری میشوند:
 - 1روش مستقيم (برنامه نویسی زبان  Cو یا اسم لی از طریق نرمافزار ،)CCS
 - 2روش غير مستقيم (ش يهسازی در نرمافزار  PSIMو یا نرمافزار ،)MATLAB/Simulink
این مقاله جهت توليد کادهای سيساتم کنتارل سارعت موتاور سانكرون مغنااطيس دائام م تنای بار کنتارل بارداری ،از محايط
 Simulinkنرمافزار  MATLABاستفاده کرده است.
 -4طراحی و پیادهسازی مدارات سختافزار سیستم کنترل:
 -1-4ساختار کلی سیستم کنترل:
در شكل ( )3بلوک دیاگرام کليهی بخشهای تشكيل دهندهی سيستم کنترل سرعت ی موتور سنكرون مغناطيس دائام مشااهده
میشود .با د ت در شكل ( )3مشخص است که بخش سختافزار سيستم کنترل شامل ،یكسوساز ت فاز کنترل نشاده ،فيلتار LC
جهت برتورداری از ی ولتا  DCصاف در اینورتر ،مدارات آشكار ساز ،برد پردازندهی سيگنال دیجيتال و مدار درت اینورتر کاه
نقش توليد ولتا های سهفاز را بر عهده دارد.

شكل ( :)3بلوک دیاگرام بخشهای مختلف سیستم کنترل
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همانطور که در شكل ( )3مشخص شده ،جریانهای سهفاز جهت اعمال به ما ول آنالوگ /دیجيتال ،توسط مدار آشكارساز جریان باا
سنسور اثر هال صورت میپذیرد .همچنين سرعت و مو يت در موتور سنكرون مغناطيس دائم ،توسط ی مدار آشكارساز ،پاالس-
های انكودر را از پردازنده ایزوله کرده و به پورتهای  QEPدر ما ول  EVمتصل میگردند.
عالوه بر این در دیاگرام شكل ( ،)3برد گيت درایو نقش اصلی در راهانادازی سيساتم کنتارل را بار عهاده دارد .عمال ساوئيچينگ
کليدهای درت و ایزوالسيون بين مدار درت و پردازنده ،از وظایف اصلی برد گيت درایو به شمار میروند.
 -2-4طراحی مدار قدرت:
مدار درت سيستم کنترل متشكل از ما ول یكسوساز کنترل نشده ،فيلتر  ،LCمدار کليدهای درت و مدارات حفاظات کليادهای
درت میباشد .در سيستم کنترل ساتته شده ی ما ول یكسوساز غير ابل کنترل  D25XD80با ولتاا ناامی  888ولات نقاش
توليد ولتا یكسو با دامنهی حدود  388ولت (به دليل ت فاز بودن) در مدار را بر عهده دارد .به همين من ور ،عمال صاافی جهات
برتوردار شدن از ی ولتا  DCصاف در مدار درت سيستم کنترل ،توسط  2تازن  288ميكرو فارادی با ولتا نامی  068ولات و
ی سلف  6ميلیهانری با جریان نامی  16آمپر که به صورت تجربی انتخاب شدهاند ،انجام میشود.
برد مدار درت که شامل کليدهای درت و مدارات حفاظت آنها میباشد توساط نارمافازار  Altium Designerطراحای و چاا
شده است .بر اساس استاندارهای رعایت شده در طراحی برد درت ،ولتا نامی  288ولات و جریاان تروجای  16آمپار بارای بارد
درت ابل بهرهبرداری میباشد که بر اساس رابطهی ( )0در زیر ادر به محاس هی توان تروجی در درایو طراحی شده میباشيم:

POut  3VOut I Out Cos

()4

در رابطهی ( VOut ،)0رنج ولتا تروجی I Out ،مقدار موثر جریان تروجی POut ،توان تروجی اینورتر و  Cosکيفيات تاوان در
اینورتر به شمار میروند .هنگام عملكرد اینورتر ،با در ن ر گرفتن الزامات اضافه بار در موتور ،رنج ادرت  1.6برابار شاده و کيفيات
توان برابر  8.0در ن ر گرفته میشود( .)Jun et al., 2013به همين من ور ،مقدار درت تروجی از طریق رابطهی ( )6به صورت
زیر ابل محاس ه میباشد:



3 * 220 *15 * 0.7 / 1.5  2.6 KW

()5



POut 

با توجه به توان تروجی  2.2کيلووات در برد طراحی شده ،برد درت به راحتی ادر به کنترل موتور ی کيلوواتی میباشد.
در مدار درت اینورتر از شش کليد  IGBTمدل  SGH80N60UFDبا جریان نامی  88آمپر در دمای  26درجهی سانتیگاراد،
استفاده شده است .جهت حفاظت کليدها در هنگام روشن/تاموش شدن و همچنين جهات کااهش تلفاات کليادزنی در پروساهی
کنترل سرعت ،از دو مدار اسنابر روشن /تاموش که به ترتيب به صورت سری و موازی با هر ی کليادها ارار مایگيرناد ،در ن ار
گرفته شده است .شكل ( )0نحوهی اتصال مدارات اسنابر تنها برای ی کليد  IGBTرا نمایش میدهد.

شكل ( :)4نحوهی اتصال کلید  IGBTبا مدارات اسنابر روشن ( )onو خاموش ()off
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 -3-4طراحی مدار گیتدرایو:
جهت ایجاد ایزوالسيون بين پردازندهی سيگنال دیجيتال و مدار درت ،اپتوکوپلر سرعت باالی  ،6N137به همراه تراشاهی گيات
درایو  IR-2132که نقش من ل تغذیهی سوئيچينگ را در مدار ایفا میکند ،استفاده شده است .مدار شماتي گيت درایو که دارای
شش پالس ورودی /تروجی با زمان مردهی  8.8ميكرو ثانيه و ولتا نامی  288ولت میباشد در شكل ( )6دیده میشود.

شكل ( :)5مدار شماتیک گیت درایو IR-2132
 -4-4مدار آشكارساز جریان:
در مدار آشكارساز جریان از سنسورهای اثر هال  ACS712-20Aتحت مدار شماتي
 ACو  DCدر ن ر گرفته شده است.

شكل ( ،)2جهت اندازهگياری جریاانهاای

شكل ( :)6مدار شماتیک سنسور اثر هال ASC712-5A
وی گی بارز سنسورهای  ACS712شيفت  2.6ولتی در تروجی سنسور جریان میباشد .ایان وی گای باعاث شاده تاا باه صاورت
چشمگيری از اضافه شدن مدارات جان ی به سيستم کنترل تودداری و تنها با اعمال ی مادار مقسّام ولتاا م ماولی در تروجای
سنسور ،که در شكل ( )2نيز ابل مشاهده است ،تروجی سنسور را از دامنهی  3.3ولت ،که ولتا کاری در پردازندههاای سايگنال
دیجيتال میباشد ،برتودار کرد.
 -5-4مدار آشكارساز سرعت و موقعیت:
بر تالف ( )Jun et al., 2013که از دو مدار مجزا به عنوان مدارات آشكار ساز سرعت و مو يت استفاده شده و پيادهساازی ایان
مدارات س ب افزایش حجم سيستم کنترل ،افزایش تطا و افزایش هزینه در ساتت سيستم کنترل میشود .در ایان پارو ه تنهاا از
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ی تراشهی  MAX3098Eجهت ایفای نقش مدارات آشكارساز سرعت و مو يت در ن ار گرفتاه شاده اسات .شاكل ( )0مادار
شماتي آشكار ساز سرعت و مو يت را نشان میدهد.

شكل ( :)7مدار شماتیک تراشهی MAX3098E
همچنين وی گی مهم  MAX3098Eولتا کاری  3الی  6ولت در تراشه بوده که با تامين یا ولتاا  3.3ولات در تغذیاهی ایان
تراشه دیگر نيازی به مدارات جان ی ،جهت اعمال تروجیها به پردازندههاای سايگنال دیجيتاال نمایباشايم .اساتفاده از تراشاهی
نام رده باعث شده تا به صورت چشمگيری حجم مدارات سيستم کنترل ،کاهش یابند.
 -5شبیهسازی و برنامهریزی:
محيط  Simulinkنرمافزار  MATLABادر است با تا د ت باالیی سيستم کنترل برداری ی موتور سنكرون مغناطيس دائم را
ش يهسازی کند .همچنين این نرمافزار با لين شدن نرمافزار  ،CCSبارگذاری کدهای پردازندهی  TMS320F2812را به من ور
اجرای سيساتم کنتارل سارعت موتاور سانكرون مغنااطيس دائام ایفاا مایکناد .شاكل ( )8مراحال تولياد کادهای پردازنادهی
 TMS320F2812با لين شدن نرمافزارهای  CCSو  MATLABرا نشان میدهد.

شكل ( :)8مراحل پیادهسازی کنترل سرعت با لینک شدن نرمافزارهای  CCSو MATLAB/Simulink
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در شكل ( )9ش يهسازی سيستم کنترل برداری موتور سنكرون مغناطيس دائم در محيط  ،Simulinkم تنای بار بلاوک دیااگرام
شكل ( )1دیده میشود .به جهت مييز ثابت بودن پردازندهی  TMS320F2812زمان ش يهسازی ،بینهایت ( )infدر ن ر گرفتاه
شده و تنها بلوکهای گسسته جهت پيادهسازی سيستم کنترل سرعت استفاده شدهاند.

شكل ( :)9شبیهسازی سیستم کنترل سرعت در نرمافزار  MATLAB/Simulinkبر اساس پردازندهی
TMS320F2812
جهت اجرای مراحل شاكل ( )8در محايط  ،Simulinkکاافی اسات کلياد  Incremental Buildدر ناوار ابازار انتخااب شاود.
همچنين باا فشاردن همزماان کليادهای  Ctrlو  Bدر صافحه کلياد ،کادهای پردازنادهی  TMS320F2812توساط نارمافازار
 MATLABبارگذاری میشوند.
با توجه به ش يه سازی کنترل سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم بر اساس پردازندهی  ،TMS320F2812ی موتور سانكرون
مغناطيس دائم  8طب 1888 ،دور بر د يقه 18 ،آمپر ،ی کيلووات که با ی موتور القائی به عنوان بار کوپل شده ،در ن ر گرفتاه
شده است .پارامترهای  Kpو  Kiدر کنترلرهای جریان به ترتيب در مقادیر  2و  8.2و پارامترهای  Kpو  Kiدر کنترلر سارعت در
مقادیر  6و  8.3بر اساس ( )Ahmed, 1997محاس ه شدهاند تا موتور سنكرون مغناطيس دائم با سرعت مرجل  088دوربرد يقاه،
در برابر تغييرات ناتواستهی گشتاور به توبی کنترل شود .زمان مرده در مدوالسيون بردار فضایی  1ميكروثانيه و زمان ش يهسازی
 12ثانيه در ن ر گرفته شده است.
در زمانهای  8 ،0و  18ثانيه از تغييرات گشتاور بار برتوردار بودهایم .در شكل ( )18مشاهده میشود که موتور با گشتاور باار یا
نيوتون.متر راهاندازی و در زمان  0ثانيه با افزایش بار به  1.6نيوتون.متر ،گشتاور الكترومغناطيسی متناسب با آن افزایش میبایاد و
سپس در زمانهای  8و  18ثانيه به ترتيب گشتاور بار به مقادیر  8.6و صفر کاهش پيدا کرده و گشتاور الكترومغناطيسی متناساب
با آن کاهش مییابد .تغييرات سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم نس ت به سرعت مرجل  68رادیان بار ثانياه ،در اثار تغييارات
گشتاور بار در شكل ( )11ارائه شده است.
با افزایش و کاهش گشتاور بار ،جریانهای ع وری از سهفاز موتور سنكرون نيز از تغييرات چشمگيری برتاوردار مایباشاند کاه در
شكل ( )12و شكل ( )13به ترتيب منحنی جریانهای سهفاز و جریان محورهای  dو  qموتور سنكرون مغناطيس دائم نمایش داده
شده است .شكل ( )12و شكل ( )13نشان میدهند که جریانهای جاری در موتور سنكرون مغناطيس دائم با تغييرات گشتاور باار
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از تغييرات محسوسی برتوردار میباشند ،که با عملكرد مناسب کنترلرهای جریان ،از جریانهای مطلوبی جهات اعماال باه موتاور
برتوردار شدهایم.
عالوه بر نتایج ارائه شده در تصوص ش يهسازی ،توسط ی اسيلوسكو دو کانالهی دیجيتال ،نتایج آزمایشگاهی حاصل از پروساه-
ی کنترل سرعت در این مقاله ارائه شدهاند .از اینرو به دليل محدودیتهای اندازهگيری پارامترهای آزمایشگاهی ،شكلماوج پاالس-
های  PWMکليدهای  IGBTدر فاز  aو شكلموج ولتا فازهای  abو  acباه ترتياب در شاكل ( )10و شاكل ( )16باه نماایش
گذاشته شدهاند.
در شكل ( )16به دليل محدودیتهای اندازهگيری ،مقادیر اندازهگيری توسط اسيلوسكو بارای شاكلماوج ولتاا فازهاای  abو ac
ن ودهاند اما با د ت در شكل ( )10مشخص است در زمان اندازهگيری از فرکانس  18هرتز برتوردار باودهایام .همچناين در شاكل
( )16زمان اندازهگيری ،فرکانس کليدزنی دو کيلوهرتز و زمان مردهی ی ميكروثانيه میباشند.
شكل ( )12بخشهای تشكيل دهندهی بلوک دیاگرام شكل ( )3را نشان میدهد.

شكل ( :)11گشتاور بار و گشتاور الكترومغناطیسی در موتور سنكرون مغناطیس دائم

شكل ( :)11سرعت مرجع و سرعت واقعی موتور سنكرون مغناطیس دائم
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شكل ( :)12جریانهای سهفاز موتور سنكرون مغناطیس دائم

شكل ( :)13جریان محورهای  dو  qموتور سنكرون مغناطیس دائم

شكل ( :)14ولتاژ فازهای  abو  acدر خروجی اینورتر
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شكل ( :)15پالسهای  PWMکلیدهای قدرت فاز  aدر اینورتر

شكل ( :)16سیستم کنترل طراحی شده
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 -6نتیجهگیری:
بر اساس ساتتار درایوهای کنترل سرعت و بهرهگيری از ط ات کم حجم و ارزان يمت ،مدل جدیدی از سختافزار درایو ساهفااز
طراحی و ساتته شده که ادر است با د ت باالیی موتورهای ی کيلووات را کنترل و موتورهای  2.2کيلووات را به صورت حلقهباز
راهاندازی کند .با استفاده از محيط  Simulinkنرمافزار  MATLABکاه از کاارایی بااالیی در تحليال سيساتم کنتارل سارعت
موتورهای سنكرون مغناطيس دائم به روش کنترل برداری برتوردار میباشد ،برنامهریزی پردازنادهی  TMS320F2812صاورت
پذیرفته است .نتایج ش يه سازی و آزمایشگاهی ارائه شده در تصوص سيستم کنترل سرعت موتور سنكرون مغناطيس دائم حاکی از
صحت عملكرد ش يهسازی و سختافزار طراحی شده میباشد .از اینرو ،سختافزار طراحی شده ادر است تا در پروسههاای کنتارل
سرعت انواع موتورها مورد تحليل و آزمایش وا ل شود.
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 -7تشكر و قدردانی
از آزمایشگاه ماشينهای الكتریكی دانشگاه اراک ،زمينهساز بستر مناسب انجام آزمایشات و راهنماییهای بیچشمداشت جناب آ ای
دکتر امير حيدری مدیر توليد و فنی شرکت سپيد گچ ،تشكر و دردانی میگردد.
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