
ومدفصل 

) PWM(مدوالسيون پهناي پالس

5

مقدمه1- 2

PWMكنترلي در چاپرها جهت كنترل ولتاژ خروجي اينورترها و برش دهنده هاي ) استراتژي(يك روشdcاز . باشدمي

[13].آيدخروجي بدست ميdcرابطه زير ولتاژ 

��� � ���
�	 �
� )١-٢(

بنابراين با ثابت نگه داشتن پريود . ورودي استdcدامنه حداكثر ولتاژ ���مقدار متوسط ولتاژ خروجي و ��كه در آن 

PWMو در مورد اينورترها روش . توان مقدار متوسط ولتاژ خروجي را تغيير دادمي) ���(و تغيير عرض پالس هدايت ��اصلي 

.ترل براي شكل موج و دامنه ي خروجي اينورترها استيك روش كن

PWMاستراتژيهاي 2- 2

.توان تقسيم بندي كردرا در سه گروه مختلف ميPWMاستراتژيهاي مختلف 

ايمدوالسيون مقايسه�

مدوالسيون محاسبه اي�

قيمدوالسيون تطبي�

مدوالسيون مقايسه اي2-1- 2

با فركانس .....) يا مثلثي،ذوزنقه اي، پلكاني و (روش مدوالسيون مقايسه اي بر اين اساس است كه يك موج مربعي، سينوسي

مطلوب خروجي و با دامنه اي متناسب با دامنه ي مطلوب در قسمت سيگنال ساخته شده و سپس با يك موج مثلثي با فركانس 
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از نقاط تقاطع اين دو موج و با استفاده از بلوكهاي كنترلي مناسب فرمان . شودايسه ميمق) برابر فركانس موج مربع9مثالً (زياد 

.گردندسوئيچهاي اينورتر استخراج مي

مدوالسيون محاسبه اي2-2- 2

با اين روش . آيداز راه محاسبه اي بدست ميPWMدر روش محاسبه اي لحظات قطع و وصل كليدها و در واقع الگوي 

اين دو حالت را به . مونيكهاي معين يا حداقل كردن اثر تمامي هارمونيكها و كنترل ولتاژ خروجي وجود داردامكان حذف هار

ي چند مجهولي غيرخطي است در هر كدام از اين دو روش نياز به حل تعدادي معادله. نامندمي) 2HMMو 1HEM(ترتيب 

)  180ينسبت به زاويه(با ايجاد تقارن در موج خروجي . كنندميكه زواياي قطع و وصل را در يك پريود از موج خروجي تعيين 

) در هر نيم پريود(همچنين با ايجاد تقارن محوري نسبت به يك چهارم پريود . هارمونيكهاي زوج در آن وجود نخواهند داشت

موج پريود يك را در حالت به عبارت ديگر، اگر بسط فوريه يك شكل . شوندهاي كسينوسي هارمونيكهاي فرد نيز حذف ميمؤلفه

:كلي در نظر بگيريم

���� � ∑ ������ sin�� �� ! "��#��$ ��%��� )٢-٢(

:يك عدد فرد است وجود خواهند داشتnكه در آنها ��الذكر تنها جمالتي با ضريب تقارنهاي فوقبا اعمال 

���� � ∑ ������   ��&'(� sin�� �� )٣-٢                              (

.بنابراين فقط الزم است كه زواياي قطع و وصل در يك چهارم پريود از الگو محاسبه شوند

مدوالسيون تطبيقي2-3- 2

در اين روش يك حلقه كنترل . شونددر روش مدوالسيون تطبيقي زواياي فرمان با استفاده از جريان لحظه اي بار تعيين مي

يكي از معمولترين روشهاي كنترل تطبيقي، كنترل هيسترزيسي . است3جريان بار وجود دارد و روش كنترل بالدرنگدائمي

كند كه با جريان واقعي بار مقايسه مدار كنترلي يك موج مرجع جريان بار با دامنه و فركانس مناسب توليد مي. باشدجريان بار مي

هيسترزيس جريان مرجع قرار نگيرد، فرمان كليدهاي اينورتر به شكلي تغيير خواهد كرد تا جريانها اگر جريان بار در باند . شودمي

.را در محدوده قرار دهد

1 Harmonic elimination method
2 Harmonic minimization method
3 online
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قابليتهاي اين روش و بازدهي . ميپردازيمSVPWMپيشرفته به طور مفصل به روشPWMدر ادامه بررسي روشهاي 

از ويژگيهاي روش مذكور است كه در اين پروژه اين روش dcولتاژ باس خوب آن در كاهش هارمونيكها و استفاده مفيدتر از 

.سازي و اجرا شده استپياده

)SVM(مدوالسيون عرض پالس بردار فضايي3- 2

مقدمه3-1- 2

شود كه ولتاژ مدوالسيون عرض پالس بردار فضايي به روش خاصي از تعيين توالي كليد زني در سيستم كنترل اطالق مي

شود و در نياز جهت كارهاي كنترلي ابتداي امر به يك ولتاژ دو فاز و سپس به يك بردار در قاب مرجع ساكن انتقال داده ميمورد 

شود و زمانهاي مناسب براي ادامه اين بردار ولتاژ بر روي بردارهاي هشت گانه حاصل از حالتهاي مختلف كليد زني نگاشت مي

به عمل DCنشان داده شده است كه اين روش از كليدزني استفاده بهتري از ولتاژ باس . ود شامتداد هر موقعيت نيز محاسبه مي

DSPباشد كه با استفاده از فقط محاسبات مورد نياز در اين روش زياد مي. كندآورده و اغتشاشات هارمونيكي كمتري ايجاد مي

[16]، [15]. گردداين مشكل نيز برطرف مي

ورتر قدرت سه فاز براي تغذيه موتور القايياين: 1-2شكل 

، ولتاژهاي خروجي Vcو Va،Vbولتاژهاي .نمايش داده شده است1- 2ساختار يك اينورتر منبع  ولتاژ مرسوم در شكل 

، a ،a' ،bباشند كه با سيگنال هاي گيت ،  شش ترانزيستور قدرت ميQ6تا Q1.باشنداعمال شده به سيم پيچ هاي موتور مي

b' ،c وc'وقتي يكي از ترانزيستورهاي باال، روشن است، به عبارت ديگر .دهندشوند و ولتاژ خروجي را شكل ميكنترل ميa يا

b و ياcبه عبارت ديگر . برابر يك است، ترانزيستور پايين متناظر با آن، بايد خاموش باشدa' يا'b و يا'c برابر صفر خواهد
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ولتاژ خروجي cو a ،bهاي  و يا حالت سيگنال (Q1,Q3,Q5)هاي خاموش و روشن ترانزيستورهاي باالحالتبنابراين .بود

.كنندرا توليد مي

الگوهاي كليد زني و بردارهاي فضايي پايه3-2- 2

خاموش و حالت هاي . هشت تركيب ممكن براي حالت هاي خاموش و روشن بودن ترانزيستورهاي قدرت بااليي وجود دارد

به عبارت ديگر، حالت آنها به وسيله حالت .باشدروشن ترانزيستورهاي پاييني بر عكس حالت ترانزيستورهاي بااليي آنها مي

توسط معادالتي dc (Vdc)براي هشت تركيب ممكن، ولتاژهاي خط و فاز بر حسب ولتاژ تغذيه .شودترانزيستور بااليي تعيين مي

.اندنشان داده شده1-2ج و در جدول آيد استخراكه در ادامه مي

الگوهاي كليد زني و ولتاژهاي خروجي سه فاز اينورتر: 1-2جدول 

Vab]و بردار ولتاژ خط T[a,b,c]رابطه بين بردار كليدزني  ,Vbc ,Vca]شودبه صورت زير تعيين مي.

)
�*+
�+�
��*
, � ��� )

1 #1 0
0 1 #1
#1 0 1

, /
�
"
�
0 )2-4(

. گرددتوسط رابطه زير تعيين ميT[Va ,Vb ,Vc]و همچنين ولتاژ خروجي فاز به خنثي 

)
�*
�+
��
, � �

1 ��� )
2 #1 #1
#1 2 #1
#1 #1 2

, /
�
"
�
0 )2-5(

d-qبيان ولتاژهاي استاتور در قاب 3-3- 2

تواند يك بردار به صورت زير مي d-q، محورهاي مستقيم و قائم قاب مرجع استاتور باشند، تبديل dو qبا فرض اينكه 

.تبديل كند d-qولتاژ سه فاز را به يك بردار در قاب مرجع 
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3�4��5 �
&
1 6
1 # �

& # �
&

0 # √1
&

√1
&
8 )
�*
�+
��
, )2-6                  (

ولتاژهاي فاز مربوط به هشت تركيب كليدزني .ولتاژهاي سه فاز استباشد كه حاصل از اين بردار بيانگر يك بردار فضايي مي

.آورده شده اند) 2(بردارهاي منتقل شده در جدول شماره .نگاشته شوند d-qبه صفحه  d-qتوانند با همان تبديل مي

متناظر با آنها  d-qهشت حالت كليدزني و ولتاژهاي : 2-2جدول 

دهند كه در بردارهاي غير صفر تشكيل يك شش ضلعي مي. باشدبردار صفر مي2بردار غير صفر و 6حاصل اين نگاشت 

نشان داده شده است2-2شكل 

دياگرام بردار فضايي: 2-2شكل 
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ولتاژ صفر به اند و براي اعمال دو بردار صفر در مبدأ قرار گرفته.درجه مي باشد60زاويه بين هر دو بردار غير صفر مجاور 

همان .شوندنشان داده ميV7تا V0شوند و با بردار به عنوان بردارهاي فضايي پايه شناخته مي8اين . شوندموتور استفاده مي

مرجع نيز جهت بدست آوردن cو a ،bتوان براي ولتاژهاي را مي d-qنمايش داده شده است، تبديل 2-2طور كه در شكل 

Vout  در صفحهd-q به كار برد.

تقريب خروجي با بردارهاي فضايي پايه: 3-4- 2

در اين تقريب . باشدتوسط تركيبي از هشت الگوي كليد زني ميVout، تقريب بردار ولتاژ مرجع SVPWMهدف روش 

وضوع در اين م. در همان دوره برابر باشدVoutبا متوسط ) Tدر يك دوره كوچك (الزم است كه متوسط ولتاژ خروجي اينورتر

با V6و V4بازه هاي زماني اعمال T6و T4معادله زير براي يك بردار ولتاژ در ناحيه صفر نشان داده شده است كه در آن، 

.باشدالگوي كليدزني مربوطه مي

�
� 9 �:;���(���

�� � � �
� ��<�< ! �=�=� n=0, 1, 2,.....    )٧-٢(

كه در اين رابطه

�< ! �= > � )2-8 (

.توان نوشتدر اينصورت از رابطه فوق ميباشدنسبتا كند Vout، كوچك بوده و تغييرات PWMبا فرض اينكه دوره تناوب 

1
� 9 ��?�

��!1��@AB
��@AB

� � �@AB ��?� � ��4�4 ! �6�6� )٩-٢(

در اين رابطهكه

�< ! �= > �EFG )2-10(

توان با الگوهاي كليدزني مربوط به مورد نظر را ميVout، ولتاژ PWMدهد كه براي هر دوره تناوب نشان مي9-2معادله 

V4 وV6 در بازه هاي زمانيT4 وT6به دليل اين كه همواره مجموع .تقريب زدT4 وT6 ازTPWM كمتر يا با آن برابر

بنابراين رابطه باال به .نياز داردV0(000)يا V7(111)باشد، اينورتر براي زمان باقيمانده از دوره تناوب به يك الگوي مي

.شودمعادله زير تبديل مي

�@AB ��?� � �4�4 ! �6�6 ! �0 ��0 �H �7� )2 -11(
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رابطه فوقكه در 

�< ! �= ! �J � �EFG )2-12                                                        (

وقتي كه ولتاژهاي خروجي آيدبدست مي d-qبا نگاشت ولتاژهاي خروجي سه فاز مرجع به صفحه Voutبردار ولتاژ مرجع 

يك بردار گردان حول مبدأ Voutدرجه نسبت به يكديگر باشند،120مطلوب به صورت سه ولتاژ سينوسي با اختالف فاز نسبي 

بيانگر مكان 2-2محيط شش ضلعي رسم شده در شكل .چرخدشود كه با فركانس ولتاژهاي سه فاز ميمي d-qدر صفحه 

محدود به شعاع بايد در محيطي Voutيك بردار گردان است، اندازه Voutبه دليل اين كه . باشدميVoutهندسي حداكثر مقدار 

حداكثر مقدار موثر براي ولتاژهاي . خواهد بودVdc/√2برابر Voutبدين ترتيب اندازه بيشينه .كوچكتر شش ضلعي قرار گيرد

توجه كنيد كه اين مقادير از آن چه كه . مي باشدVdc/√6و Vdc/√2خروجي خط به خط و خط به خنثي به ترتيب برابر 

.برابر بزرگتر است3√/2شود، توليد ميسينوسي استاندارد PWMدر روش

در اين شكل فرض شده است .نمايش داده شده است2-2متقارن بردار فضايي در  شكل PWMيك نمونه از شكل موج 

.احاطه شده است، قرار دارد V6و V4در ناحيه صفر كه توسط بردارهاي Voutكه ولتاژ مرجع 

بردار فضايي متقارنPWMيك الگوي كليدزني :3-2شكل 

هاي مختلف كليدزنيهاي زماني حالتمحاسبه بازه3-5- 2

معادالتي كه در ادامه خواهد آمد نشان .قرار گيرد5تواند در هر يك از نواحي صفر تا مي(Vout)بردار فضايي ولتاژ خروجي 

تواند با كليد زني بين دو بردار پايه غير صفر در طرفين ناحيه اي كه در آن ميPWM ،Voutدهد كه براي هر دوره تناوب مي
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با بازه V6و V4تواند با كليدزني اينورتر بين حاالتدر ناحيه صفر باشد، ميVoutبراي نمونه، اگر .قرار دارد، تقريب زده شود

كمتر يا با آن مساوي است، اينورتر بايد در TPWMاز T6و T4تقريب زده شود، به دليل اين كه مجموع T6وT4هاي زماني 

را محاسبه T6و T4توان بازه هاي زماني ميزيربا استفاده از رابطه .مدت زمان باقيمانده دوره تناوب از ولتاژ صفر استفاده كند

.كرد

3�<�=5 � �EFG 3
�<4 �=4
�<� �=�5

L�
3�:;�4�:;��5 )2-13(

و يا

3�<�=5 � �EFG M BJ M 3
�:;�4
�:;��5 )2-14(

V6qو V4q ،V4d ،V6dبا جايگذاري مقادير .باشدماتريس جداساز نرماليزه شده براي ناحيه صفر ميM0كه در  آن، 

.خواهيم داشت

3�<�=5 � �EFG 6
&
1

�
1

0 L�
√1
8
L�

3�:;�4�:;��5 )2-15(

توان قبل از اجراي برنامه محاسبه نموده و به صورت يك جدول نظاره در حين اجراي براي هر ناحيه، معكوس ماتريس را مي

توان اطمينان اهش يافته و از عملكرد مطمئن تر آن ميكDSPبرنامه از آن استفاده نمود، با انجام اين كار بار محاسبات بر روي

N��?�Oبه فرم برداري Voutاين روش در حالتي مفيد است كه . حاصل كرد ��?�Pشماره 3-2در جدول . در آمده باشد�

.نواحي و ماتريس جداساز نرماليزه شده مربوط به آنها داده شده است

نحوه يافتن شماره ناحيه3-6- 2

ميتوان با . جهت انجام محاسبات فوق جهت محاسبه زمانهاي كليدزني دانستن اينكه در كدام ناحيه قرار داريم ضروري است

اين . و تعيين كرد كه در كدام يك از نواحي شش گانه قرار دارند. ناحيه مورد نظر را يافتqو dاستفاده از ولتاژهاي محورهاي

.جام گرفته استكار در اين برنامه بدين صورت ان
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ماتريس جداساز نرماليزه شده براي هر يك از نواحي: 3-2جدول 

لگوي كليدزني مدوالسيون عرض پالس بردار فضاييا3-7- 2

در ادامه بايد ترتيب بردارهاي غير صفر و بردارهاي صفر در هر . پس از اينكه زمان اعمال بردارهاي ولتاژ مختلف بدست آمد

، شكل موج 4-2شكل . كنندترتيب هاي كليدزني متفاوت، شكل موجهاي متفاوتي ايجاد مي.تعيين شودPWMدوره تناوب 

-هر شكل موج و ناحيه، خصوصيات زير را دارا مي. دهدني متقارن را نمايش ميتوليد شده در هر يك از نواحي با الگوي كليدز

.باشد

درصد 100يا 0كند، مگر اين كه دوره وظيفه، دو بار كليدزني ميPWM، در هر دوره تناوب PWMهر كانال �

.باشد

.وجود داردPWMبراي هر ناحيه يك ترتيب كليدزني ثابت بين سه كانال �

.رسدشود و به پايان ميآغاز ميV0ا هر دوره تناوب ب�

.برابر استPWMدر هر دوره تناوب V111با مدت زمان اعمال V000مدت زمان اعمال �
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متقارنPWMالگوي كليدزني : 4-2شكل 

 DSP،TMS320F2812سازي توسط پياده4- 2

. شودسازي ميپيادهezdspTM 2812در ادامه روش كليدزني بردار فضايي كه در قسمتهاي قبلي بررسي شد، توسط پردازنده 

اجراي برنامه در برنامه سرويس وقفه تايمر . كليدزني بردار فضايي بخشي از الگوريتم كلي برنامه كنترل غيرمستقيم برداري است

برنامه به سرويس وقفه پرش كرده و الگوريتم كليدزني Aمدير رويداد 1دن تايمر شماره ريز شبا ته. صورت ميگرد1شماره 

.الگوريتم كلي آن در ادامه آمده است. كندبردار فضايي را اجرا مي
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بردار فضاييPWMفلوچارت الگريتم : 5-2شكل 

فعال سازي بازگشت وقفه

Uoutولتاژ ) sector(تعيين ناحيه

T0و T1،T2محاسبه 

و بارگذاري ثبات هاي مقايسهتعيين توالي كليدزني 

تعيين سرعت گردش قاب مرجع با انتگرالگيري از 
سرعت سنكرون 
Iabc          Idqss

Uoutبردار dو qمحاسبه مولفه هاي 

PWMسرويس وقفه 

و نگاشت . در آن قرار داردUoutتعيين ربعي كه 
Uoutبر روي محورهاي آن ربع


