
 

   

 

 

 
 

 

 

 

می باشد.  (BLDC)  موتور دی سی بدون جاروبکهای زیادی است، ی که در صنایع مختلف دارای کابردهاییکی از پرکاربردترین موتور – دهيچک

مورد توجه بوده و روز به روز به کاربرد های مختلف آن در صنایع مختلف اضافه  برتر نسبت به سایر موتورهاویژگی های  به دليلاین موتور امروزه 

  BLDCکنترل گشتاور موتور  مقالهدر این واقع شود. ها موجب شده است تا کنترل گشتاور موتور مورد توجه شود. گسترش استفاده از این موتورمی 

است. این کنترل کننده به دليل انعطاف پذیری در طراحی، قابليت های مناسب تری نسبت  مورد بررسی قرار گرفتهبا استفاده از کنترل کننده فازی 

ر ساختار د کنترل کننده فازی از الگوریتم بهينه سازی پرندگانکارایی مقاله به منظور باال بردن در این  به کنترل کننده های کالسيک مرسوم دارد.

الگوریتم بهينه سازی با ساختاری هوشمند اقدام به بهينه سازی ضرایب کنترل کننده فازی با هدف کاهش نوسانات این  استفاده شده است. کنترلی 

ررسی تحليل و بوسانات خطای گشتاور بوده است. در این مقاله برای به همين منظور تابع هدف الگوریتم بهينه سازی کاهش ن گشتاور نموده است. 

 نرم افزار متلب استفاده شده است.از محيط شبيه سازی و برنامه نویسی عملکرد روش های ارائه شده، 

 مستقيم گشتاورون جاروبک، كنترل موتوردی سی بدالگوریتم بهينه سازی پرندگان، بهينه سازی كنترل كننده فازی،  -كليد واژه

 

 مقدمه -1

وكاربرد روز افزون این  BLDCبا توجه به اهميت موتور های 

نوع موتورها محققين متعددی بر روی كنترل این گونه موتورها با 

وده اند. روش كنترل برداری تحقيق نمروش های مختلف كنترلی 

ی است كه برای كنترل موتور های یمهمترین روش ها یکی از

از روش  ]7-1[مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در مرجع 

استفاده شده است. به BLDC كنترل برداری برای كنترل موتور

 و تبدیالت زیاد، محاسبات پيچيده دليل معایب این روش از جمله

مورد  BLDCبه طور گسترده در كنترل موتور های ،كند پاسخ

 توجه قرار گرفته نشده است.

یکی از روش هایی كه توسط محققين بسياری مورد توجه  

ترل روش كن .است رفته است روش كنترل مستقيم گشتاورقرار گ

توسط تاكاهاشی  1891مستقيم گشتاور برای اولين بار در سال 

در مقاالت  BLDCاین روش برای كنترل موتورهای  .]9[مطرح شد

این روش  ]11[. در مرجع ]8[متعددی پياده سازی شده است 

است كه موجب سوئيچه مورد استفاده قرار گرفته  4برای اینورتر 

هزینه شده است. همچنين برخی محققين  كاهش حجم درایو و

  .]11[در این روش مورد توجه قرار داده اند را كاهش ریپل گشتاور

برای كنترل از روش كنترل مستقيم گشتاور با  ]11[در مرجع 

برای كاهش ریپل  سوئيچه استفاده شده است و4استفاده از اینورتر

جریان فاز با در نظر گرفتن مقدار لحظه ای ولتاژ گشتاور از تزریق 

ضد محركه استفاده شده است. در این روش یک روش بر خط برای 

 ولتاژ ضد محركه استفاده شده است.  تخمين مقدار

كه اخيرا  BLDCیکی دیگر از روش های كنترلی موتورهای

مورد توجه قرار گرفته است روش كنترل مستقيم توان است كه 

كنترل مستقيم گشتاور است با  كنترل موتور مانند ،وشدراین ر

توان موتور تخمين زده ، این تفاوت كه به جای تخمين گشتاور

دیناميک سریعتری نيز دارد. درمرجع  شود كه ساده تر بوده ومی

از روش كنترل مستقيم توان برای اولين بار برای كنترل  ]11[

 .استفاده شده است BLDCموتور

یک روش جدید برای كنترل بدون حسگر  ] 14[در مرجع 

سوئيچه ارائه شده است كه با توجه به كاهش  4موتور با اینورتر 

استفاده از روش بدون حسگر ميزان هزینه درایو  تعداد سوئيچ ها و

 بدون جاروبکبهينه سازی کنترل کننده فازی در کنترل مستقيم گشتاور موتور 

  1عباس شيری، 1محمد رضائی
 Mohammad.Rezaei1987@yahoo.com، گروه برق، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، ایران1

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، ایران
 Abbas.Shiri@srttu.eduدانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی، تهران، ایران،  1



 

   

 

 

 
 

 

 كاهش یافته است. روش بدون حسگر استفاده شده در این روش

ژ است كه لتابر مبنای شناسایی نقطه عبور از صفر توابع و كنترلی

شود. استفاده از این از فيلتر كردن ولتاژ های ترمينال حاصل می

درجه ای كه  81یا  11روش موجب می شود نيازی به تاخير فاز 

شود نباشد. نتایج در روش های رایج بدون حسگراستفاده می

حاصل شده نشان می دهد كه این روش كارایی قابل قبولی داشته 

 سازی شده است. به صورت عملی پياده و

 (BLDC) دی سی بدون جاروبک موتور -2

به دليل داشتن  BLDCدی سی بدون جاروبک یا  موتورهای

به این نام خوانده می شوند.  DCویژگی های منحصر به فرد موتور 

می باشند. همچنين  ACولی در حقيقت این موتور ها موتور های 

كموتاسيون توسط كليد زنی مبدل  این موتورها به دليل اینکه در

جاروبک حذف شده است به این موتورها موتور انجام می شود و 

برای مدلسازی سرعت موتور . های بدون جاروبک گفته می شود

 زیر استفاده می كنيم وابطر از

(1) 

طبق رابطه زیر به دست  اورهای هر فازگشتاور كل از مجموع گشت

 می آید

(1                                    ) 
 

ضریب ميرایی از رابطه زیر  نظر از با صرف سررعت زاویه ای روتور

 به دست می آید

(1) 

دقيقه نيز با استفاده از  همچنين سرعت روتور برحسب دور در

 فرمول زیر به دست می آید

(4) 

 

 

( با استفاده ازسرعت زاویه ای rوضعيت روتور)، دراین مدل

روتور)
r) 2تا1ازآن  كه مقدار به دست می آیدهر  رادیان در

 این تبدیل در وضعيت روتور سيکل الکتریکی تغيير می نماید.

 .با فرمول زیر قابل اجراست  Matlabدرمحيط floorتوسط تابع 

 

(5) 

 

لب تمحيط م روابط باال در پياده سازیی  نحوه 1شکل  

 نشان می دهد. سيمولينک را

 
 لبتسرعت درمحيط م اجرای بلوک گشتاور و نحوه: 1شکل 

 بدون جاروبک ساختار کلی کنترل گشتاور موتور -3

روش های كنترلی جهت كنترل گشتاور گوناگون می باشند. 

توسط  1891روش كنترل مستقيم گشتاور برای اولين بار در سال 

با استفاده از این روش، امکان دستيابی به  تاكاهاشی مطرح شد.

عملکرد مناسب كنترل گشتاور موتور بدون نياز به حسگر سرعت 

این روش دارای معایب شناخته شده  فراهم می شود. از طرف دیگر

 زیر می باشد:

 ( پيچيدگی كنترل شار و گشتاور در سرعتهای بسيار پایين1

 ی زیاد جریان و گشتاور( تضاریس یا ضربانها1

 ( فركانس كليد زنی متغير1

 ( ميزان زیاد اغتشاش در سرعتهای كم4

 ( عدم امکان كنترل مستقيم بر روی جریان5

در دهه اخير تحقيقات گسترده ای در راستای بهبود مشکالت 

فوق الذكر انجام شده است. استفاده از جداول كليدزنی اصالح شده، 

، اصالح مقایسه كننده ها، با )بدون( اصالح الگوهای كليدزنی

محدود كننده هيسترزیس دو و سه سطحی، اعمال روشهای فازی 

فازی، استفاده از تخمين گرهای اصالح شده شار برای  -و عصبی

بهبود عملکرد آنها در سرعت های پائين و باالخره اعمال روشهای 

برای تثبيت فركانس كليدزنی مطرح  SVM و  PWMمبتنی بر 

و همکاران،  Casadeiآقای  1111ه اند. اولين بار در سال شد

روش كنترل مستقيم گشتاور را با استفاده از مبدل ماتریسی مطرح 

نمودند. در این روش عالوه بر كنترل شار استاتور و گشتاور موتور، 
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در این طرح همانطور كه  ضریب توان ورودی نيز اصالح شده است.

شار بصورت مستقيم از طریق  از نامش مشخص است گشتاور و

انتخاب بردارهای فضایی ولتاژ و به كمک یک جدول جستجو 

شتاور ارتباط بين گ ،شوند. قبل از بيان استراتژی كنترلكنترل می

با توجه به تئوری  .كنيممی  و شارهای استاتور و رتور را بيان

های گردان، گشتاور الکترومغناطيسی بوجود آمده در موتور ماشين

تقيم دارد، تور و استاتور رابطه مسوا حاصل ضرب خارجی شار رب

 : بنابراین خواهيم داشت
 

(1) 
 

 1باشد. شکل تور میوزاویه بين شار استاتور و ر   در این رابطه

 دهد. دیاگرام فازوری معادله  گشتاور را نشان می

 
 𝑞𝑑ردار شار استاتور و روتور و جریان استاتور در مرجع : ب1شکل 

تور ثابت باقی وشکل مشخص است اگر شار رهمانطور كه از 

تواند توسط ولتاژ استاتور تغيير یابد. پس بماند، شار استاتور می

معادله تغييرات گشتاور الکترومغناطيس بصورت زیر قابل بيان 

 است: 

(7) 
 

گشتاور    معادله با افزایش زاویههمچنين با توجه به این 

اگر مقاومت استاتور در  الکترومغناطيس افزایش پيدا خواهد كرد.

تخمين شار در نظر گرفته نشود تغييرات شار پيوندی استاتور تنها 

به تغييرات ولتاژ اعمالی به استاتور وابسته خواهد بود در نتيجه 

ی كوتاه دامنه و موقعيت شار استاتور بطور برای یک فاصله زمان

تغيير خواهد كرد و همانطور كه قبالً  𝑉𝑠مستقيم با اعمال ولتاژ 

ذكر شد این تغييرات روی گشتاور الکترومغناطيسی موتور تاثير 

مستقيم خواهد داشت. شار استاتور از معادله ولتاژ موتور تخمين 

 شود : زده می

(9)                               
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گشتاور الکترومغناطيسی موتور نيز بر طبق معادله زیر 

 شود: محاسبه می

(8) 

 

ضرایب بدست آمده از  𝐾𝛽(𝜃𝑒)و   𝑘𝛼(𝜃𝑒)در این معادله 

روی مقادیر اندازه گيری شده نيروی محركه الکتریکی موتور است 

𝑜𝑓𝑓كه بصورت  − 𝑙𝑖𝑛𝑒  .بلوک دیاگرام كنترل  ذخيره شده است

نشان داده شده است. همانطور  1مستقيم گشتاور و شار در شکل 

كه از بلوک دیاگرام مشخص است گشتاور مرجع توسط یک كنترلر 

آید در واقع با توجه به روی سيگنال سرعت بدست میخطی از 

تور ومعادله مکانيکی موتور و ارتباط مستقيم گشتاور و سرعت ر

پذیر امکان 𝑃𝐼حلقه كنترل سرعت از طریق یک كنترلر خطی 

باشد و خروجی این كنترلر گشتاور مرجع را برای ما بوجود می

موتور و  عملکردخواهد آورد. شار مرجع نيز با توجه به ناحيه 

 باشد.مشخصه موتور قابل انتخاب می

 
 بلوک دیاگرام كنترل مستقيم گشتاور : 1شکل

 الگوریتم های بهينه سازی -4

امروزه الگوریتم های بهينه سازی به دليل ساختار انعطاف 

پذیر و قابليت های متنوع خود در بسياری از بخش های كنترلی 

واع سازی دارای ان الگوریتم های بهينهار می گيرند. مورد استفاده قر
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مختلفی می باشند و با توجه به ساختارشان به انواع مختلف تقسيم 

الگوریتم های بهينه سازی غالبا از  ند.بندی و طبقه بندی می شو

طبيعت و رفتار اجتماعی پرندگان، حشرات و حيوانات الهام گرفته 

 نده هابا كنترل كن ب این الگوریتم های بهينه سازیيشده اند. ترك

 های ی و قابليت كنترل كننده ها و روشموجب باال رفتن كارای

مختلف كنترلی شده است. در این تحقيق تالش داشته ایم تا با 

تركيب  و استفاده مناسب  و مبتکرانه از الگوریتم های بهينه سازی 

یی سيستم های كليد زنی در اموجب باال رفتن دقت كنترل و كار

 يق شویم. این تحق

    سازی پرندگانالگوریتم بهينه -4-1

یکی از گونه های جدید  (PSO) پرندگانروش بهينه سازی 

و  Eberhartتوسط  رهای تکاملی است كه اولين با روش

Kennedy ل بهينه سازی بکار برده شد و تاكنون ئبرای حل مسا

قابليت آن برای استفاده درحل مسائل بهينه سازی با توابع پيوسته 

یک الگوریتم جستجوی  PSOبه اثبات رسيده است. الگوریتم 

های پرندگان مدل اجتماعی دسته اجتماعی است كه از روی رفتار

ای همشده است. در ابتدا این الگوریتم به منظور كشف الگوریت

حاكم بر پرواز همزمان پرندگان و تغيير ناگهانی مسير آنها و تغيير 

ی دسته به كار گرفته شد. در این الگوریتم حركت به شکل بهينه

سوی نقطة بهينة تابع براساس اطالعات بهترین نقطه به دست 

 هدر جمعيت اوليه و نيز بهترین نقطیک عوامل موجود  آمده از هر

با توجه به شکل  .اط همسایه صورت می گيردپيدا شده توسط نق

 اشد. ببه صورت زیر می پرندگاناساس كار الگوریتم بهينه سازی  4

Xi

Xi+1

Vi

Vi+1

VLbest

VGbest

 
 PSOاساس كار الگوریتم تکاملی : 4شکل 

  در این الگوریتم
GbestVسرعت در جهت بهينه سراسری می-

1iVسرعت در جهت بهينه محلی و متغير LbestVباشد. همچنين  

 
ام iسرعت ذره در تکرار  iVباشد. ام میi+1سرعت ذره در تکرار 

1iXام است. آخرین متغير هم iموقيعت در تکرار  iXو  باشد می

در این الگوریتم ابتدا جمعيت ام است.  i+1موقيعت در تکرار  كه

شود. جمعيت اوليه شامل اوليه به صورت تصادفی انتخاب می

 باشد.موقيعت اوليه و سرعت اوليه می

(11       )                               
1, 2, ,...i i i n iX x x x                    

(11  )                            
1, 2, ,...i i i n iV v v v    

باشد. جمعيت عامل جستجو در فضای جستجو می iVسرعت 

  .شوداوليه در روند الگوریتم به صورت زیر اصالح می

(11                     )            

   1

1 1 2 2

i i Lbest GbestV V c rand V c rand V         

(11                           )                   Lbest Lbest iV X X  

(14                                    )               Gbest Gbest iV X X         

باشد ام میiبهينه سراسری در تکرار  GbestXدر روابط باال

در نهایت هر ذره  ام است.iبهينه محلی در تکرار  LbestX همچنين

1 به صورت 1i i iX X V   1 شود. مقادیراصالح میC 2 وC 

انتخاب  4مقادیری تصادفی هستند اما معموالً مجموع آنها عدد 

 شود.می

 کالسيکی کننده کنترلزی بهينه سا -4-1-1

های كاربرد برای استاندارد ابزاری كالسيک هایكننده كنترل

 از دهاستفا امکان ها،كننده كنترل این ساختار باشند.می صنعتی

-لكنتر اصلی مشکل آورد. می فراهمها كاربرد از بسياری در را آنها

 های ترپارام برای بهينه مقدار یافتن چگونگی كالسيکهای كننده

 بسته لقهح سيستم پاسخ تا باشد، می مشتقی و انتگرالی تناسبی،

 ضرایب تنظيم برای هایی روش گيرد. قرار قبول قابل محدوده در

 یپيچيدگ دليل به ولی است شده ارائه كالسيکكننده كنترل

 كارایی روشها این آنها كنترل در مختلف مشکالت وها سيستم

 نيکولز زیگلر روش ها، روش این از یکی ندارند. را انتظار مورد

 آوردن بدست برای سيستم پله پاسخ از روش این در باشد.می

-مدل هب توجه با شود.می استفاده كالسيکی كنندهكنترلضرایب 

ای هپيچيدگی و بدون جاروبکسيستم موتور  دیناميکیسازی 

 روش از استفاده امکان ،سيستم و مدل موتور اختارس به مربوط

 السيکك كنندهكنترلهای يرمتغ مقادیر یافتن برای زیگلرنيکولز

ی نندهكاستفاده شده برای كنترلهای رمتغي نتيجه در نبوده یعمل



 

   

 

 

 
 

 

  اند. آمده بدست خطا و سعی روش با كالسيک

ضرایب  كه سعی در بدست آوردن مختلف های روش ميان از

ای هالگوریتم مبتنی بر روشهای دارند، كالسيکی كنندهكنترل

 مزایای از دیگر یکی و دقيقتر باشد. مناسبتر توانند می تکاملی

 تعيين ردها الگوریتم این بودن كارا یسازبهينه الگوریتم از استفاده

 و مختلفهای سيستم برایی كالسيک كنندهكنترل ضرایب

 انپرندگ یسازبهينه الگوریتم از مقاله این در باشد.می پيچيده

 یكنندهكنترل ضرایب آوردن بدست و یسازبهينه انجام برای

  است. شده استفاده كالسيک

 فازی کنندهکنترلسازی بهينه  -4-1-2

 مانند هاییكننده كنترل با یسازهای بهينهالگوریتم تركيب

 شکالتم با مقابله برای مناسبی راهکار تواندمی فازی كننده كنترل

 هب قوانين نبودن دقيق از ناشی كه فازی كنندهكنترل در موجود

 سب نبودن توابع عضویت فازیمنا و سيستم بودن پيچيده خاطر

 غيرمت فازی كنندهكنترل یساز بهينه برای 5 شکل درباشد.  است،

 نظر دركننده كنترل این برای خروجی و ورودی عنوان به هایی

 توسط مشخص بازه یک درها رمتغي این كه ،اند شده گرفته

 دنش حداقل كه الگوریتم هدف به تا كنندمی تغيير الگوریتم

 .برسد است گشتاور و خطای كنترل كننده نوسانات

 
 فازیی كنندهكنترل یسازهای بهينهرمتغي تعيين :5 شکل

 نتایج شبيه سازیتحليل  -5

ز با استفاده ادر این بخش نتایج حاصل از شبيه سازی موتور 

نمایش داده شده است.  مقالهروش های مختلف مورد استفاده در 

ينه الگوریتم بهتغييرات سرعت موتور توسط استفاده از  1در شکل 

ایش ک نمدر بهبود عملکرد كنترل كننده كالسيسازی پرندگان 

از تركيب كنترل كننده فازی و  نيز 7داده شده است. در شکل 

و  نوسانات دور كاهش الگوریتم بهينه سازی  به منظور رسيدن به

دور موتور  اده شده است. در این شکل نوساناتور استفگشتا

 كمترین مقدار را داشته است.

 
 بهينه : كنترل دور موتور توسط كنترل كننده كالسيک1شکل 

 
 فازی بهينه: كنترل دور موتور توسط كنترل كننده 7شکل 

یکی از بخش های مهم در این  مقاله كنترل دقيق گشتاور با 

 9ات حول مقدار مرجع می باشد. در شکل كمترین ميزان نوسان

كنترل گشتاور موتور توسط تركيب الگوریتم های بهينه سازی و 

نيز كنترل  8كنترل كننده كالسيک آورده شده است. در شکل 

گشتاور موتور توسط كنترل كننده فازی بهينه شده توسط 

الگوریتم پرندگان نمایش داده شده است. براساس این شکل 

شتاور توسط كنترل كننده فازی بهينه دارای كمترین نوسانات گ

 ميزان بوده است.

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
375

380

385

390

395

400

405

410

415

Time (Sec)

S
p

e
e
d

 B
L

D
C

 M
o
to

r
 (

r
p

m
)

Optimal PI  Controller

 

 

Real

Referenc

399 <Speed <404

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
375

380

385

390

395

400

405

410

415

Time (Sec)

S
p

e
e
d

 B
L

D
C

 M
o
to

r
 (

r
p

m
)

Optimal Fuzzy  Controller

 

 

Real

Referenc

399 <Speed <401



 

   

 

 

 
 

 

 

 
 بهينه توسط كنترل كننده كالسيک موتور گشتاوركنترل  :9شکل 

 
 فازی بهينهموتور توسط كنترل كننده  گشتاور: كنترل 8شکل 

 گيرینتيجه -6

از موتور دی سی بدون جاروبک به عنوان یک  مقالهدر این 

موتور پر كاربرد در صنایع مختلف به منظور بررسی روش های 

شتاور گسرعت و  كنترل به منظورو  مختلف كنترلی استفاده گردید

 گردید.استفاده  كنترل مستقيم گشتاوروش ر از  BLDC موتور

ر و كنترل گشتاو تن كارایی ساختار روش كنترلی درباال رف برای

سرعت از الگوریتم بهينه سازی پرندگان كه یک الگوریتم بهينه 

سازی هوشمند و پركاربرد می باشد استفاده گردید. این الگوریتم 

به دليل داشتن ویژگی هایی در سرعت و همگرایی به منظور بهينه 

سازی كنترل كننده فازی و كالسيک در ساختار كليد زنی مبدل 

ستفاده گردید. این الگوریتم با هدف كاهش نوسانات های موتور ا

 ساختار كليد زنی موتور نموده و نتایج شبيهگشتاور اقدام به كنترل 

 می باشند. سازی نشان دهنده عملکرد خوب این الگوریتم
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