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Abstract
Nowadays electromagnetic systems with combined motions are increasingly used in industrial servomechanisms.
These systems generally work with two-degree of freedom and their actuators employ permanent magnets (PMs)
to improve the power density requirements. The position of the moving part’s center is required for optimal
electronic commutation and control of the PM actuators. In this paper, determination of the coordinates of the
mover’s center using 90-degree linear Selsyns (linear resolvers) is sought. Linear resolvers are position sensors
that are compatible to work in harsh industrial environments. However, there are some challenges in using two
individual linear resolvers for such applications. Therefore, in this paper after discussing those challenges, a
new configuration is proposed to overcome them. The success of the proposed planar resolver is verified by 3dimentional time stepping finite element analysis and experimental measurements.
Keywords : Linear Resolver, two degrees of freedom resolver, Finite Element Method.
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چكيده
امروزه در سرومکانیزمهای صنعتی ،سامانه های الکترومغناطیسی با حرکت ترکیبی ،با کاربرد فزایندهای مواجهاند .این سامانهها ،عمددتا ،،بدا دو
درجه آزادی کار میکنند .در این محرکهها ،به منظور افزایش توان حجمی ناگزیر از آهنربا اسدتااده مدیشدود .بدهمنظدور انجدام کموتاسدیون
الکترونیکی بهینه و کنترل موقعیت بخش متحرک ،سامانه کنترل باید موقعیت مرکز بخش متحرک را داشته باشد .در این پژوهش ،تشخیص
مختصات این نقطه ،با استااده از مجموعهای از سلسینهای  01درجه خطی (ریزالورهای خطی) ،بررسی میشود .ریزالور خطی نوعی حسدرر
موقعیت است که قابلیت کارکرد در محیطهای با آلودگیهای صنعتی را دارد .اما برای تعیین مختصات کارتزین مرکز بخش متحرک ،استااده
از دو ریزالور خطی با چالشهایی مواجه است .مطالعه حاضر ،ضمن بررسی این چالشها و بهمنظور رفع آنها ،ساختار نوینی را پیشنهاد میکند.
این تحقیق ،کارایی ریزالور پیشنهادی را در مقابل استااده از دو ریزالور خطی در تعیین موقعیت مرکز بخش متحدرک ،نشدان مدیدهدد .ایدن
کارایی ،در شبیهسازیهای اجزای محدود سه بعدی و مقایسه با تستهای عملی ،نمایان است.
كليد واژهها :ریزالور خطی ،ریزالور دو درجه آزادی ،روش اجزای محدود

 .1مقدمه

1

مدلسازی و بررسی عملکرد انواا ریزالورهای خطی پرداختدهاندد

شتاب زیاد و عدم نیاز به ملحقات مکانیکی بدرای ایجداد حرکدت

[ .]11[-]1زم بهذکر است که ریزالورهدای خطدی ،مانندد اندواا

خطی که به بازدهی زیاد مجموعه و سدرو صددای کدم آن منجدر

چرخشی خود میتوانند به دو صورت سیمپیچی شده و رلوکتانس

میشود؛ باعث توجه به ماشینهدای الکتریکدی خطدی در صدنایع

متغیر ساخته شوند .در ندوا اول ،بخدش متحدرک ،مانندد بخدش

مختلف شده است .کارکرد مطلوب این ماشینها ،عالوهبر طراحی

سداکن دارای سددیمپیچددی اسدت .ایددن سددیمپیچدی تددکفدداز کدده

بهینه  ،به کنترل مناسب آنها نیز بسدتری دارد .گرچده روشهدای

سیمپیچی تحریک نامیده میشود با ولتاژ سینوسدی بدا فرکدانس

کنترل بدون حسرر ،عالقمندان زیدادی دارد؛ امدا معدایبی نظیدر

نسبتا ،زیاد تغذیه میشود و ولتاژهای القایی در سدیمپیچدیهدای

نوسان نامطلوب نیروی رانش و دینامیک کند را نیز بهدنبدال دارد

دوفاز بخش ساکن ،سیمپیچیهای سیرنال ،که دارای مدو سیون

[ ]1که سبب میشود در کاربردهای دقیق ،استااده از حسررهای

دامنه هستند؛ برای تعیین موقعیت مورد استااده قرار مدیگیرندد

تعیین موقعیت موجه باشد .حسدررهای تعیدین موقعیدت خطدی

[ .] 1امددا در نددوا رلوکتددانس متغیددر ،بخددش متحددرک هددی

متداول ،شدامل دو ندوا انکددر خطدی و ریزالدور خطدی هسدتند.

سیمپیچیای ندارد و سیمپیچی تحریدک نیدز بده بخدش سداکن

انکدرهای خطی ،دقت مطلدوب و هزینده مناسدب دارندد ولدی در

منتقل شده است .این نوا ریزالور که براسدا

تغییدر رلوکتدانس

شرایطی که تغییرات دمای وسدیع ،لدرزش زیداد و محدیط آلدوده

فاصله هوایی کار میکند؛ به دو ندوا دارای طدول فاصدله هدوایی

وجود دارد؛ قابل استااده نیستند .در چنین شدرایطی ،معمدو  ،از

متغیر و دارای سطح مقطع سینوسی تقسیم میشود [.]4[،]1

ریزالورهای خطی استااده میشود [ .]1ریزالورها بهدلیل سداختار

مالحظات طراحی و ساخت ریزالور خطدی رتدور سدیمپیچدی

ماشینی خود ،بسیار مقاوم هستند و دقت مطلوبی هم دارند .لدذا

شده ،برای اولین بار در [ ]1ارائه گردید .سپس در [ ]6تاثیر تعداد

در سددالهددای اخیددر ،پددژوهشهددای زیددادی بدده طراحددی بهیندده،

قطب سیمپیچی روی دقت آن مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه،
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تحلی لی برای این ریزالور پیشنهاد دادند .هر چند مدل پیشنهادی

مشکالتی دارد که در این مقاله ،بدرای اولدین بدار ،بدا اسدتااده از

[ ]7در تعیین اندوکتانسهای ماشین موفق بود ،بهدلیل نامحدود

تحلیل اجزای محددود سده بعددی و نتدایم آزمایشدراهی ،مدورد

فرض کردن هسته آن در راستای حرکت ،قادر به مدلسدازی اثدر

ارزیابی دقیق قرار میگیرند .سپس ،برای رفع مسائل اشاره شدده،

انتهایی طولی در ریزالور نبود .لذا ،در ادامه ،روشهای تحلیلی بدر

یک ساختار جدید برای ریزالور دو درجه آزادی با قابلیدت تعیدین

روش زیر ناحیه 1در [ ]0[،]1ارائه شد که اثر انتهایی طولی

موقعیت در صاحه ،پیشنهاد میشود و عملکرد ریزالور پیشنهادی

اسا

را نیز در بررسی عملکرد حسرر مورد توجه قرار میداد .همچنین

با استااده از روش اجزای محدود سه بعدی تایید میشود.

تأ ثیر انواا خطاهای مکانیکی و نحوه مدلسدازی ایدن خطاهدا ،بدا
اسددتااده از روش اجددزای محدددود سدده بعدددی و اندددازهگیددری

 .8استفاده از دو ریزالور خطی یک درجه آزادی

آزمایشراهی ،در [ ]11مورد بررسی قرار گرفت و مالحظه گردیدد

در ابتدا ،فرض میشدود کده موقعیدت در صداحه توسدط دو
ریزالور خطی یک درجه آزادی مستقل که بهصورت شکل ( ،)1از
نظر مکانیکی به هم متصل شدهاند؛ تعیین میشود .برای حرکدت
در راستای  ،xمحور واسط از طریق نیروی وارد به رابط حرکت در
راستای  ،xجابهجا میشود و برای حرکت در راستای  ،zاین محور
واسط از طریق نیروی وارد به رابط محور  zجابهجا میشود .برای
حرکت در دو جهت ،محور واسط توسط نیروهای وارد بدر هدر دو
رابط تغییر مکان میدهد و میتواند تمام صاحه حرکت خطدی را
بپیماید .زم به توضیح است که بخش متحرک ماشین دو درجده
آزادی به محور واسط متصل است .ریزالورهای مورد استااده کده
کامال یکسان بوده و ابعاد هندسی آنها در جددول ( )1ارائده شدده
است یکی در راستای  xصاحه حرکت خطی و دیرری در راستای

که وقوا انواا خطاهای مکانیکی ،میتواند دقت حسرر را به شدت
تحت تاثیر قرار دهد.
ریزالور رلوکتانس متغیر با طول فاصله هدوایی متغیدر ،بدرای
اولین بار در [ ]11ارائه گردید .در [ ]11اثر کوتاه و یا بلند بدودن
بخش ساکن و متحرک ،نوا سدیمپیچدی و شدکل کدانتور بخدش
متحرک با استااده از تحلیل اجزای محددود مدورد بررسدی قدرار
روش تدابع

گرفت .سپس در [ ]11یک مددل تحلیلدی بدراسدا

سیمپیچی اصالح شده برای بررسی عملکرد این ریزالور پیشدنهاد
شد و سپس راهکارهایی برای کاهش اثر انتهایی طولی روی دقت
ریزالور ارائه گردید و نهایتا حسرر بهینه بهصورت عملی ساخته و
تست شد .در ادامه ،یک سداختار هایبریدد ،بدا تحریدک آهنربدا و
سیمپیچی ،از این ریزالور برای حرکت خطی بدا سدرعت زیداد ،در
کاربرد قطارهای برقی معلق ،در [ ]11پیشنهاد گردید.
ریزالورهای خطی با سطح مقطع سینوسی نیز برای اولین بار
در [ ]14پیشنهاد شدند و تأثیر شکل کانتور رتور ،تعداد قطدب و
بلند و کوتاه بودن بخش متحرک یدا سداکن آنهدا در [ ]14مدورد
بررسی قرار گرفته است .در ادامه ،با استااده از یک مدل تحلیلی،
عملکرد ریزالور پیشنهادی مدورد بررسدی قدرار گرفدت و خطدای
ریزالور کمینه گردید [.]11
در تمام پژوهشهای مورد بررسی ،ریزالور دارای یدک درجده
آزادی است .در حالیکه استااده از ماشینهای خطی دارای چندد
درجه آزادی ،در سالهای اخیر مورد توجه زیدادی قدرار گرفتده و
پژوهشهای زیادی را به خود اختصاص دادهاندد [ .]10[،]16ایدن
ماشینها میتوانند بهصورت ترکیب حرکت خطی با چرخشی یدا
حرکت خطی در دو راستا ،مدورد توجده قدرار گیرندد .در کداربرد
خطوط مونتاژ ،استااده از موتورهای دو درجه آزادی خطی ،دقت
و سرعت کار را افزایش میدهد .اما استااده از چند حسرر مجدزا،
بدرای حرکددت در راسدتاهای مختلددف ،بدده لحدان فنددی معایددب و
Subdomain

1

 zآن قرار گرفتهاند .در ابتدا ،حرکت در راستای  xو  zبه صدورت
مستقل از هم مورد بررسی قرار میگیرند و سپس حرکت همزمان
مورد توجه قرار میگیرد.
جدول ( :)1ابعاد هندسی ریزالور خطی مورد مطالعه
مؤلفه

نماد

مقدار

طول بخش متحرک/استاتور ()mm

Ls/ Lr

411/06

گام قطب ()mm

τ

41

تعداد دندانههای بخش متحرک /استاتور

Ns/ Nm

111/16

گام شیار بخش متحرک /استاتور ()mm

τss/τ rs

4611/1667

ارتفاع/عرض شیار بخش متحرک ()mm

Wrs/
Hrs
Wss/
Hss

1611/1611
1611/1611

ارتفاع یوغ بخش متحرک /استاتور ()mm

Hsy/ Hry

1611

طول فاصله هوایی ()mm

g

161

عرض دندانه متحرک/استاتور ()mm

Wst/
Wrt

1611/1617

عمق ماشین ()mm

L

11611

تعداد دور سیمپیچی تحریک در هر قطب

Te

1111

تعداد دور سیمپیچی سیگنال در هر فاز

Ts

1411

فرکانس تحریک ()kHz

fe

4

سرعت بخش متحرک ()m/s

vr

1611

ارتفاع /عرض شیار استاتور ()mm
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و فرید توتونچیان

استاتور ریزالور خطی راستای x

راب حركت در
راستای x

راب حركت در
راستای z

ب متحر
ریزالور خطی
راستای x

(الف)

محور واس

فحه حركت
خطی

ب متحر
ماشي دو درجه
آزادی خطی

(ب)

راه مای حركت در راستای x
شكل ( :)1سرومکانیزم مورد استااده برای تعیین موقعیت در صاحه با
دو ریزالور مستقل یک درجه آزادی

شکل ( :)3سیم پیچی ریزالور مورد بررسی( :الف) بخش ساکن و (ب)
بخش متحرک

در ریزالورها ،اندوکتانس خودی سدیمپیچدی تحریدک تقریبدا،
ثابت است .بنابراین با وصل کردن منبع ولتاژ  acبده سدیمپیچدی
تحریک ،جریان این سیمپیچی در حالت ماندگار نیز  ،acبا همدان

 .1-8حركت مستقل در راستای  xیا z

فرکانس و دامنه ثابت است و ولتاژهدای خروجدی ریزالدور ،دارای

از آنجا که دو ریزالور کامال مشابه هستند؛ عملکدرد یکدی از آنهدا

مد سیون دامنه با شکل موج سیرنال تحریک ،هستند .محاسدبه

مورد بررسی قرار میگیرد .شدکل ( ،)1بخدش سداکن و متحدرک

پوش این ولتاژها با استااده از روش تعیین ماکزیمم و اسدتااده از

ریزالور مورد بررسی را نشان میدهد .در ایدن شدکل سدیمپیچدی

تانژانت معکو

نسبت پوشها ،به تعیدین موقعیدت ریزالدور (،)δ

تحریک به همراه دو سدیمپیچدی سدیرنال نشدان داده شددهاندد.

مطابق رابطه زیر میانجامد:

سیمپیچیهای سیرنال به نحوی پیچیده میشوند که بدا حرکدت
بخش متحرک ،اندوکتانس متقابل آنها با سیمپیچدی تحریدک بده

V 

  tan 1  sin 

 Vcos 

()1

صورت سینوسی تغییر کند و با هم اختالف فاز  01درجه داشدته
باشند .شکل ( ،)1نقشه سیمپیچی تحریک و سیرنال را در ریزالور
مورد بررسی نشان میدهد .هر دو سیمپیچی بهصدورت گسدترده
انجام شده است.

که در آن Vsin ،و  Vcosپوش ولتاژ سینوسی و کسینوسی و  τگدام
قطب است.
برای تعیین عملکرد ریزالدور ،انددوکتانس خدودی تحریدک و
اندوکتانسهای متقابل اسدتاتور و بخدش متحدرک بدا اسدتااده از

ب متحر

سيم ي ی تحریک

تحلیل اجزای محدود استخراج شده و در شکل  ،4ارایده گردیدده
اند .مالحظه میشود که مطابق انتظار ،اندوکتانس خودی تحریک
تقریبا ثابت است و اندوکتانسهای متقابل بده صدورت سینوسدی
تغییر میکنند.

ب ساك

ولتاژهای القایی در سیمپیچیهای استاتور نیدز ،در شدکل ،1

سيم ي ی سي وسی سي ال

سيم ي ی كسي وسی سي ال

نشان داده شدده اندد .پدوش ولتاژهدای خروجدی بدا روش تعیدین
ماکزیمم ،استخراج شدهاند و با استااده از آنها ،مطابق رابطه (،)1

شكل ( :)8ریزالور یک درجه آزادی مورد بررسی

موقعیت بخش متحرک تعیین میشود .مقایسه موقعیت محاسبه
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شده با موقعیت مرجع به تعیین خطای موقعیت ،مطابق شکل ،6
میانجامد.

 .8-8حركت همزمان در راستای  xو z

بررسی حرکت همزمان در صاحه ،در دو بخش انجام میشود.
الف) حالت ایدهآل (بدون مالحظات مکانیکی)
برای شبیهسازی حرکت همزمان در راسدتای  xو  ،zسدرومکانیزم
شکل ( ،)1بدون در نظر گرفتن اتصا ت مکدانیکی ،شدبیهسدازی
میشود .برای این منظور دو باند حرکت مجزا تعریف میشود .هر
باند ،بخش متحرک یکی از ریزالورها را دربرگرفته است .با توجده

(الف)

به نحوه قرار گرفتن دو ریزالور ،پیشبینی میشود که عملکرد آنها
روی هم تاثیری نداشته باشد .پس از تعیین ولتاژهای خروجی دو
ریزالور ،پوش ولتاژها محاسبه میشود .تعیین خطای موقعیدت دو
ریزالور نشان میدهد که عملکرد آنها دقیقا مشابه دو ریزالور جدا
از هم است.
اما در عمل اگر دو ریزالور با استااده از سرومکانیزم شکل ()1
برای تعیین موقعیت در یک صاحه استااده شوند؛ نتدایم حاصدل
مطابق شبیهسازی حالت ایدهال مورد اشاره نخواهدد بدود .عوامدل

(ب)

ایجاد خطا به لقی موجود بین محور واسدط و محورهدای رابدط و

شكل ( :)0اندوکتانسهای ریزالور مورد مطالعه( :الف) اندوکتانس

همینطور لقی بین محورهای رابط و راهنما مربوط میشود .بایدد

خودی سیمپیچی تحریک( ،ب) اندوکتانس متقابل بین سیمپیچیهای
سیرنال و تحریک

توجه داشت که وجود این لقیها برای حرکت هریدک از رابدطهدا
روی راهنمای مربوطه الزامی است .برای تعیین عملکرد واقعی دو
ریزالور بهصورت دو درجه آزادی زم است تأثیر این لقیها مدورد
توجه قرار گیرد .بررسی همزمان مسدالهای کده دارای دو حرکدت
عمود بر هم است ،بهصورت الکترومغناطیسی و الکترومکانیکی در
حالت گذرا ،بسیار پیچیده و زمدانبدر اسدت .لدذا در ادامده تداثیر
لقیهای موجود روی عملکرد هر ریزالور بهصورت مستقل بررسی
میشود.

شكل ( :)5ولتاژهای خروجی استاتور

ب) با درنظر گرفتن مالحظات مکانیکی
چنانچه لقیهای مورد اشاره ،مورد توجه قدرار گیرندد؛ بدر حسدب
اینکه محور واسط (بخش متحرک ماشین دو درجه آزادی) کجای
صاحه  x-zقرار داشته باشد؛ خطاهدای مکدانیکی مختلادی بدرای
ریزالور متصور خواهد بود .این خطاها در شکل ( ،)7بدا اغدرا در
میزان خطا نشان داده شدهاند .در شکل ( .)7الف ،بخش متحدرک
ریزالور در راستای عمود بر راستای حرکت و در جهت عقربههدای
سداعت  ،چرخیددده اسددت .در ایددن حالددت طددول فاصددله هددوایی از

شكل ( :)6خطای موقعیت ریزالور مورد مطالعه

یکنددواختی خددارج مددیشددود .در شددکل ( .)7ب ،دوران بخددش

مطابق شکل ( ،)6حداکثر خطدای موقعیدت ( )MPEریزالدور

متحرک ،طوری صورت گرفته که طول فاصله هوایی ثابدت ماندده

مورد مطالعه 111 ،میکرومتر است .میدانرین قددر مطلدق خطدا

است .اما ،سطح آهنی مشترک بین بخش ساکن و بخش متحرک

( )AAPEنیز  110میکرومتر محاسبه میشود.

تغییر کرده است .در شکل ( .)7ج ،محور دوران بخش متحرک در

ارائه یک ریزالور دو درجه آزادی برای حركت خطی دو بعدی ؛ رضا فریادر
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امتداد راستای حرکت قرار گرفتده اسدت .در ایدن حالدت ،طدول

با توجه به اینکه حداکثر لقی میان محورها و یاتاقانهای مماسدی

فاصله هوایی در عرض ماشین تغییر میکند .و بدا خره در شدکل

 111میکرومتر میباشد [ ]11بنابراین فرض میشود کده تغییدر

( .)7د ،چرخشی اتاا نیافتاده و بخش متحرک در امتداد عدرض

طول فاصله هوایی در شکل ( .)1الدف و ( .)1ج ،بده انددازه 111

حسرر بهصورت موازی جابهجا شده است .بهعبارت دیردر ،طدول

میکرومتر ،زاویه کم شدگی در شکل ( .)1ب ،به اندازه یک درجه

فاصله هوایی ثابت است وسطح آهن مشترک بین اولیده و بخدش

و جابهجایی بخش متحرک در شکل ( .)1د 111 ،میکرومتر باشد؛

متحرک تغییر کرده است.

با این فرض ،شبیهسازی ریزالور مورد بررسی ،با وجدود خطاهدای

محور عمود بر ب

ذکر شده تکرار میشود .مقدار متوسط قدرمطلق خطا ،بدهعندوان

متحر

محور عمود بر استاتور

راستای حركتx :

بهترین شاخص تعیین عملکرد ریزالور ،در شرایط مورد بررسی بدا
ریزالور سالم مقایسه میشود .این مقایسه در شکل ( )1نشان داده
شده است .مالحظه میگردد که خطای تعیین موقعیت ریزالور در
خوشبینانهتدرین حالدت ( %41/11در خطدای شدکل (.)7د) و در
بدددترین حالددت ( %60/14در خطددای مربددوط بدده شددکل ( .)7ب)

(الف)

افزایش یافته است که حتدی در حالدت خوشدبینانه نیدز افدزایش
بسیار زیادی است  .لذا استااده از دو ریزالور مستقل برای تعیدین

محور عمود بر استاتور راستای حركت

موقعیت در صاحه ،با کداهش محسدو

دقدت حسدررها همدراه

خواهد بود.
زم به توضیح است که مقدار خطای مورد بررسی با توجه به
لقی مرسوم راهنما درنظر گرفته شده است و فرض بر ایدن اسدت
که مالحظات ساخت کامال رعایت شده و هدی خطدایی ناشدی از

(ب)

تکنولوژی ساخت وجود ندارد .از سوی دیرر این خطاها بهصدورت
مستقل مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ در حالی که وقدوا هدمزمدان

محور عمود
بر استاتور

چند نوا خطا نیز محتمل است .همینطور مقدار جابدهجداییهدا
ثابت فرض شده ،درحالیکه ممکن است این مقدار حین سنجش

راستای حركت

موقعیت تغییر کند .بنابراین تحلیل ارائه شده فقدط بدرای نشدان
عر

ریزالور

دادن اهمیت موضوا و در حالت بسدیار سداده (وقدوا فقدط یدک
خطای ثابت) انجام شده است.

(ج)

جاب ایی ب
متحر

شكل ( :)2خطای ریزالور خطی مورد بررسی تحت خطاهای مکانیکی

(د )
شكل ( :)7انواا خطاهای مکانیکی ریزالور مورد بررسی در سرومکانیزم
حرکت در صاحه (نمایش با بزرگنمایی)( :الف) چرخش بخش متحرک
در راستای عمود بر راستای حرکت( ،ب) چرخش در راستای عمود
منصف بخش متحرک (( ،)yج) چرخش بخش متحرک در امتداد محور
حرکت و (د) جابهجایی بخش متحرک در امتداد عرض حسرر بهصورت
موازی

مورد بررسی در شکل  )1( :7ریزالور سالم )1( ،خطای شکل  -7الف به
اندازه  111میکرومتر )1( ،خطای شکل  -7ب به اندازه 111یک درجه،
( )4خطای شکل  -7ج به اندازه  111میکرومتر و ( )1خطای شکل -7
د به اندازه  111میکرومتر

 .3استفاده از یک ریزالور خطی دو درجه آزادی
برای رفع مشکالت مکانیکی ذکر شده ،میتوان از یک ریزالدور دو
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درجه آزادی بهره گرفت .ریزالور پیشنهادی برای این منظدور ،در

()1

شکل ( ،)0نشان داده شده است .هر یک از بخدشهدای سداکن و

()4

متحددرک دارای شددیارهای متقدداطع هسددتند و سددیمپیچددیهددای
سددیرنال و تحریددک مربددوط بدده حرکددت در راسددتای  xبددر

()1

سیمپیچیهای مربوط بده حرکدت در راسدتای  zعمدود هسدتند.
همچنین بهمنظور تامین استحکام دندانه (در ساخت نمونه عملی)
عمق شیارها متااوت فرض شدهاند .سدیمپیچدیهدای سدیرنال و
تحریک برای هر دو درجده آزادی بدهصدورت گسدترده و مطدابق
دیاگرام سیمبندی شکل ( ،)1انجام شده است.

که

بهترتیب اندوکتانس متقابدل سدیمپیچدی

و

سینوسی و کسینوسی راستای  xبا سیمپیچی تحریک
و

و

راسدتای x

بهترتیب اندوکتانس متقابل سیمپیچی سینوسی

و کسینوسی راستای  zبا سیمپیچی تحریک راسدتای  zهسدتند.
و

بیشینه اندوکتانس متقابل سیمپیچیهای سدیرنال بدا

تحریک در راستای  xو  zهستند و گام قطب در راستای  xو  zبه
ترتیب

اسدت x .و  zنیدز موقعیدت بخدش متحدرک را در

و

راستای  xو  zبیان میکند.
از آنجا که اندوکتانس خودی هر دو سیمپیچی تحریک تقریبا
ثابددت اسددت؛ بددا وصددلکددردن منبددع ولتدداژ متندداوب ،بدده ایددن
سیمپیچیهای عمود بر هم ،جریان حالت ماندگار آنها نیدز  ،acبدا
همان فرکانس و دامنه ثابدت خواهددبدود .لدذا ،شدار پیونددی در
سیمپی های سیرنال بهصورت زیر است:
)

(

)

(

بخش ساکن در شکل با برش خورده تا نحوه قرارگیری سیمپیچیها و
شکل شیارها دیده شود).

() 1

)

(

برای تعیین نحوه کار این ریزالور ،از این اصل که ریزالور یدک

() 0

)

(

()6
شكل ( :)9ریزالور دو درجه آزادی صاحهای (کلری سیمپیچیهای

ژنراتور سنکرون دوفاز با تحریک متناوب است؛ استااده میشدود.
مطابق شکل ( )0و مانند ریزالورهای یک درجه آزادی ،در ساختار
ریزالور پیشنهادی نیز از سه دسدته سدیمپیچدی در هدر راسدتای
حرکددت اسددتااده شددده اسددت (یددک سددیمپیچددی تحریددک و دو

() 7

که

بیشدینه جریدان تحریدک و

زاویده ای ولتدداژ تحریدک اسددت .در ایددن صدورت ولتدداژ القددایی در
سیمپی های سیرنال برابر است با:

سیمپیچی سیرنال به ازای هر راستا) .هر دو سیمپیچی تحریدک
راستاهای  xو  ،zبا ولتاژ  acیک تا  11کیلوهرتز ،تغذیه میشوند
و چهار سیمپیچی سیرنال (هر دو سیمپیچی سیرنال مربوط بده
یک درجه آزادی هستند) ،به مبدل ریزالور بده دیجیتدال متصدل

و

فرکدانس

()11

)

(

)

(

میشوند .سیمپی های سیرنال  xو  zبهنحوی پیچیده میشدوند
که با حرکت بخش متحرک در راستای  xیا  zاندوکتانس متقابل
آنها با سیمپی تحریک  xیا  zبهصورت سینوسی تغییر کند و بدا
هم اختالف فاز  01درجه داشته باشند .بهعبارتدیردر ،در حالدت

)

ایدهال:
()1

()11

)

(
(

ارائه یک ریزالور دو درجه آزادی برای حركت خطی دو بعدی ؛ رضا فریادر
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)
)
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()11

(

()11

(

)

(

()14
()11

)
)

()11

(

لذا موقعیت در راستای  xو  zبا استااده از تانژاندت معکدو

(

نسبت پوش ولتاژها ،به صورت زیر قابل محاسبه است:
با سادهسازی روابط ( )11تدا ( ،)11ولتاژهدای القدایی در سدیم-
پیچیهای سیرنال به صورت زیر خواهند بود:

()16
()17

()14
)
()11

)

برای اعمال حرکت همزمان در دو بعد ،یک دستراه مختصات

(

محلی به گونهای تعریف میشود که راستای  xدستراه جدیدد ،در
امتداد قطر صاحه حرکت قرار گیرد .به این ترتیب بدا حرکدت در

(

)

راستای  xدسدتراه مختصدات جدیدد ،حرکدت در راسدتای  xو

z

دسددتراه مختصددات اصددلی اتاددا مددیافتددد .از آنجددا کدده ریزالددور

(

پیشنهادی صاحهای است بنابراین به تجهیدزات مکدانیکی نظیدر
محورهای رابط و واسط ،راهنماها و  ...بدرای تعیدین موقعیدت در

()16

صاحه هم نیازی نیسدت .در نتیجده مالحظدات مربدوط بده ایدن
(

)

تجهیزات نیز وجود ندارد .با حرکت قسمت متحرک این ریزالدور،
چهار سیرنال در چهار فاز تولید خواهندد شدد .سدیمپیچدی ایدن

()17

فازها ،دو به دو برهم عمود هستند .شکل ( )11ولتاژ تولیدی این
)

فازها را نشان میدهد .برای اسدتخراج موقعیدت صداحهای مرکدز

(

قسمت متح رک ،باید پوش این چهار سدیرنال را اسدتخراج کدرد.

با توجه به اینکه فرکانس تحریک ،از سرعت حرکت خطی در
و  ،بسیار بزرگتر است؛ میتوان از

راستای  xو  ،zبه ترتیب

تعیین پوش ولتاژهدای خروجدی ایدن ریزالدور دو درجده آزادی و
محاسبه خطای موقعیت با اسدتااده از آنهدا (مطدابق شدکل ،)11
نشان میدهد که مقدار حداکثر خطا ،نسبت به موقعیت واقعی در

عبارت ولتاژ حرکتی ،صرفنظر کرد؛ بنابراین:

راستای  xو  zبده ترتیدب  111و  141/1میکرومتدر اسدت .ایدن

()11

مقدار برای ریزالور یک درجه آزادی سالم 111 ،میکرومتر بدود و

()10

)

در شرایط وقوا خطاهای مکدانیکی تدا  %61افدزایش مدییافدت.

(

مقدار متوسط قدر مطلق خطا نیز نسبت به موقعیت در

راستای x

و  ،zبه ترتیب  111و  111/1میکرومتر است که قابل مقایسه بدا

()11

دقت ریزالور یک درجه آزادی سالم ( 110میکرومتر) است .شایان

()11

ذکر است که متوسط قددرمطلق خطدا ،بهتدرین شداخص تعیدین

بنابراین ،ولتاژهای خروجی دارای مد سیون دامنده بدا مدوج
حامل (سیرنال تحریدک) هسدتند .بندابراین پدوش 1سدیرنالهدا
عبارتند از:

عملکرد ریزالور است و مطابق شبیهسازیهای انجام شده ،خطدای
ریزالور یک درجه آزادی تحت خطاهای مکدانیکی مدورد بررسدی،
بیش از  %41افزایش مییابد.
هرچند دقت ریزالور دو درجه آزادی پیشنهادی ،قابل مقایسه

Envelope

1
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با ریزالور یک درجه آزادی سالم اسدت؛ امدا میدزان مدس و مداده
فرومغناطیس مورد استااده بیشتر از دو ریزالور یک درجده آزادی
است .از آنجا که در کاربردهای دقیق ،قیمت تمام شده نسبت بده
دقت از اولویت کمتری برخوردار است؛ استااده از ریزالور دو درجه
آزادی توصیه میشود.

 .0نتایج عملی
از آنجا که یکی از مؤ ثرترین عوامل در تعیین دقت یک ریزالور نوا
سیمبندی آن است و نوا سیمبندی ریزالور دو درجه آزادی و یک
درجه آزادی کامال ،یکسان است؛ بندابراین ،گرچده امکدان سداخت
حسرر دو درجه آزادی تا زمان نرارش این مقاله فراهم نشدد؛ امدا
در این مرحله تالش میشود که با استااده از آزمایش ریزالور یک
درجه آزادی در حالت سدالم و تحدت خطاهدای مختلدف ،صدحت
فرایند شبیهسازی اجزای محدود مورد ارزیابی قدرار گیدرد .بدرای
آزمون عملی ،از نمونه ساخته شده حسرر و مدار تست نشان داده
شده در شکل ( )11استااده میشود .در این مدار ،از یک سدامانه

(الف)

شیشه با بر خودرو ،بهعنوان تولید کننده حرکت خطی اسدتااده
شده است .سیمپیچی آرمیچر موتور شیشه بدا بر خدودرو ،بدرای
تددأ مین سددرعت خطددی مطلددوب بددازطراحی شددده اسددت .یددک
اسیلوسکوپ دیجیتالی در مدد گیندب بدرای نمدایش و ذخیدره
سیرنالهای خروجی ریزالور و انکدر مغناطیسی بهعنوان حسدرر
مرجع ،به همراه زمان ،استااده شده است .از یک سیرنال ژنراتور
نیز برای تغذیه سیمپیچی تحریک استااده میشدود .و ولتاژهدای

(ب)
شكل ( :)14ولتاژهای القایی در سیمپیچیهای سیرنال ریزالور دو درجه
آزادی( :الف) ولتاژ سیمپیچیهای موازی  ،zمربوط به مولاه حرکت در
راستای  xو (ب) ولتاژ سیمپیچیهای موازی  xمربوط به مولاه سرعت
در راستای z

خروجی ریزالور سالم در شکل ( .)11الدف ،نشدان داده شددهاندد.
شددکل مددوج خطددای موقعیددت حسددرر سددالم ،بددر اسددا

نتددایم

اندازهگیری شده در شکل ( .)11ب ،نشان داده شده است.
حداکثر خطای موقعیت و مقدار متوسط قدر مطلق خطدا ،بدا
استااده از این ولتاژها ،بدهترتیدب برابدر  1/11و  1/11میلدیمتدر
محاسبه میشوند .مقایسه این مقادیر با نتایم اندازهگیدری شدده،
صحت فرایند شبیهسازی را تایید میکند .همینطور ریزالور یدک
درجه آزادی مورد بررسدی تحدت خطاهدای مکدانیکی نیدز مدورد
سنجش قرار میگیرد .برای اعمال خطای کنترل شده به حسرر از
تغییر بدنه آلومینیومی حسرر استااده میشود .پدیش از آن ،زم
است مالحظات ساخت بدنه در حالت سالم بیدان شدوند .یکدی از

(الف)

چالش های اصلی در فرایند ساخت ریزالور ،مربوطه بده یکنواخدت
نره داشتن طول فاصله هوایی و همتراز نره داشتن بخش متحرک
نسبت به استاتور است .هر دو این چالشها با طراحی بدنه مناسب
برای حسرر قابدل حدل هسدتند .بدرای ایدن منظدور ،زم اسدت؛
حداکثر لقی عرضی بدنه کمتر از  11میکرومتدر ( 1میکرومتدر از
هر طرف) باشد .نه تنها این مقدار لقی بسیار کوچک است؛ بلکده
ثابت نره داشتن آن نیز ،چالش بزرگتری است .زیرا فرض بر ایدن

)ب(
شكل ( :)11خطای موقعیت ریزالور دو درجه آزادی( :الف) نسبت به
موقعیت مرجع در راستای  xو (ب) نسبت به موقعیت مرجع در راستای
z

است که ریزالور ساخته شده ،باید بتواند در بازه وسدیع تغییدرات
دمایی کار کند .لذا ،انتخاب جنس آلومینیوم بدنه ،اهمیت ویژهای
دارد .جنس بدنه استاتور و بخدش متحدرک بایدد از یدک شدمش
انتخاب شود تا ضریب انبساط دمایی آنها در جهات مختلف  y ،xو

ارائه یک ریزالور دو درجه آزادی برای حركت خطی دو بعدی ؛ رضا فریادر
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و فرید توتونچیان

 ، zیکسان باشد و بخش متحرک بتواند به راحتی روی بخش ثابت
حرکت کند .ضمنا ،برای اینکه لقی عرضی ،در دو سدمت ،یکسدان
باشد ( 1میکرومتر در هر سمت) ،سدطح تمدا

بدنده اسدتاتور و

بخش متحرک ،باید با استااده از اسپری روغنکاری و بدون تما
دست ،تمیز و روغنکاری شود.
(ب)

نتایم تست عملی ریزالور مورد بررسی تحت خطاهای مختلف
مورد بررسی ،همراه با نتایم شبیهسازی در شکل ( )14آمده است.

شكل ( :)18نتایم عملی( :الف) سیرنالهای خروجی در حالت سالم و

مالحظه میشود که حداکثر اخدتالف بدین نتدایم شدبیهسدازی و

(ب) خطای موقعیت ریزالور سالم

تست عملی مربوط به خطای توضیح داده شده در شکل ( .)7الف
است و حدود  %11است.

(الف)

شكل ( :)13مقایسه نتایم شبیهسازی و تست عملی )1( :ریزالور سالم،
( )1خطای شکل  -7الف به اندازه  111میکرومتر )1( ،خطای شکل
 -7ب به اندازه 111یک درجه )4( ،خطای شکل  -7ج به اندازه 111
میکرومتر و ( )1خطای شکل  -7د به اندازه  111میکرومتر

 .5نتي هگيری
در این مقاله یک ریزالور دو درجه آزادی صداحهای بدرای تعیدین
موقعیت خطی در یک صاحه پیشدنهاد شدد .ابتددا از دو ریزالدور
خطی مستقل برای این منظدور اسدتااده شدد .دقدت هدر یدک از
ریزالورهای یک درجه آزادی در حالت کار تکی مورد بررسی قدرار
گرفت .سپس حرکت همزمان در دو جهت عمود بدر هدم مطالعده
شد .مالحظه گردید که در حالت ایدهال دقدت هدر دو ریزالدور در
(ب)
شكل ( :)11تست عملی( :الف) ریزالور خطی مورد بررسی و (ب)
مدار تست

حرکت همزمان ،مثل ریزالور در حرکت مستقل است .اما در عمل
برای تعیین موقعیدت در صداحه ،از یدک سدرومکانیزم مکدانیکی
استااده شد که وجود لقیهای اجتنابناپذیر بین محدور واسدط و
محورهای رابط و همینطور لقی بین محورهای رابط و راهنمدا در
این سرومکانیزم  ،دقت حسرر را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.
در ادامه عملکرد ریزالور تحت لقیهای محتمل مورد بررسی قدرار
گرفت و مالحظه گردید که خطای ریزالور در اثر وقدوا خطاهدای
مکانیکی ناشی از لقی ،به شدت افزایش مییابدد .لدذا اسدتااده از
مکانیزمی که نیاز به ملحقات مکانیکی کمتدری داشدته باشدد؛ در
کاربردهای حسا

اهمیت خواهد داشت .به همین دلیل ریزالدور

دو درجه آزادی صاحهای مورد بررسی قرار گرفت.

(الف)

در پایان ،از آنجا که یکی از مؤثرترین عوامل در تعیین دقدت
یک ریزالور نوا سیمبندی آن است و نوا سدیمبنددی ریزالدور دو
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