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چکیده 

یکیازروشهایکمینهکردنمصرفموادس�وختیدرخودروها،اس�تفادهازس�وپاپهایقابلکنترلدرس�یلندراس�ت.سیستمهای
مکانیکیوهیدرولیکیقدیمی،نميتوانندیکانطباقزمانیس�ریعبینموتوروموقعیتلحظهایخودروبرقرارکنند.باکنترلجداگانه
تکتکس�وپاپهادرس�یلندرامکانانطباقکاملزمانیبینس�وپاپهاوحرکتآنیخودرووجوددارد.بهطورمعمولکنترلکنندههای
باسنس�وریامش�کلتکنیکیدارندویاازلحاظاقتصادیمقرونبهصرفهنیستند.ازاینروتحقیقیاتکمپانیهایخودروسازیبهسمت
وس�وییپیشمیرودکهروشبدونسنس�ورراجایگزینکنند،تاازیکطرفازمحاس�باتطاقتفرس�ابهدورباش�ندوازطرفدیگر
درمقابلمزاحمتها،قابلیتانعطافبیش�تریداشتهباشند.س�وپاپهایمدرنکهبانیرویالکترومغناطسیکارمیکنندبهسوپاپهای
الکترومغناطیسیمعروفاند.آنهاازدوسلفسیمپیچیشدهباهستهفرومغناطیسیکهدرمقابلیکدیگرقراردارند،تشکیلشدهاند.این
هس�تهفرومغناطیس�یسیمپیچیشده،یکسیستمرزونانسالکتریکی– مکانیکیایجادمیکندکهزمینهحرکتسوپاپهادرسیلندر
رافراهممیسازد.دراینمقاله،قسمتکنترلکنندهالکترونیکیسوپاپالکترومغناطیسی،تجزیهوتحلیل،طراحیوتستميشود.

کلمات کلیدي:سوپاپ الکترومغناطيسی، هسته فرومغناطيسی، كنترل كننده الکترونيکی مدرن، رزونانس الکتریکی - مکانيکی 

کنترل کننده های الکترونيکی مدرن در سوپاپ های سيلندر خودرو

Abstract 
 One of the ways to minimize fuel consumption in automobiles is to use cylinder-controlled valves. Traditional me-
chanical and hydraulic systems cannot achieve a fast time adaptation between the engine and the instantaneous posi-
tion of the vehicle. With the separate control of each valve in the cylinder, it is possible to fully adjust the timing be-
tween the valves and instantaneous movement of the car. Sensor controllers usually have either a technical problem or 
are not economically viable. So the research of car companies is moving towards replacing the sensorless approach, to 
avoid overwhelming computation on the one hand, and to be more flexible against interference, on the other. Modern 
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valves that work with electromagnetic force are known as electromagnetic valves. They are composed of two coiled 
inductors with a ferromagnetic core facing each other. This coiled ferromagnetic core creates an electrical-mechanical 
resonance system that provides the ground for the valves to move in the cylinder. In this article, the electronic control-
ler part of the electromagnetic valve is analyzed, designed, and tested.

Keywords: Electromagnetic valve, ferromagnetic core, modern electronic controller, electrical - mechanical resonance

1-مقدمه
به علت گرانللی حاملهای سوخت نظير بنزین، گاز و غيره و نيز جهت 
تدابير حمایتی از محيط زیست، كاهش مصارف سوختی از اوليت های 
اول كمپانی های بزرگ خودروسازی جهان بشمار می رود. موتورهای 
هوشللمند كه مي توانند مواد سوختی را به طور هوشمند تغذیه كنند و 
یا تنظيم هوشمند زمان احتراق سيلندر را انجام دهند، یکی از راه های 
حل مشکل عنوان شده می باشد. یکی از پتانسيل  های ناشناخته دیگر 
در كاهش مصرف مواد سوختی، استفاده از كنترل الکترونيکی حركت 
سوپاپ ها در سيلندر است. در سال های اخير توجه و عاقه شركت های 
خودروسللازی به تحقيق در این گونه سوپاپ ها و استفاده بهينه از آنها 
بيشتر شده است ]1-4[. سيستم های مکانيکی و هيدروليکی قدیمی
فقللط مي توانند تا اندازه ای كنترل حركت زمانللی سوپاپ ها را اجازه 
دهنللد. به عبارت دیگر، اینها مي توانند فقط یك كنترل محدود زمانی 
سوپاپ ها را باعث شللوند. یك طرح چنللد منظوره، برای كنترل كامل 
الکترونيکی حركت سوپاپ ها، استفاده از سوپاپ های الکترومغناطيسی 
است ]5-6[. طرح مذكور طرح خيلی جدیدی نيست، اما از آنجایی كه 
سرعللت فرود باالی سوپاپ ها، باعث سر و صللدای زیاد و كاهش عمر 
مفيد آنها مي شود، توسعه عملی و كاربردی آن امکان پذیر نبوده است. 
استفاده از سنسور برای تنظيم حركت سوپاپ ها نيز به علت ارتعاشات  
زیاد موتور و نوسانات باالی دمایی عملی نيست ]7[. با توجه به نکات 
ذكر شللده، انگيزه به خدمت گرفتن روشللی بللدون سنسور، با حذف 
معایللب فوق بوجود آمللد. در این مقاله، یك كنترل گللر بدون سنسور 
معرفی مي شود كه برای كنترل حركت سوپاپ ها در سيلندر، اطاعات 
الزم را از چرخلله جریان »سلف محرك سوپاپ« اخذ مي كند. در این 
حالت نه تنها از سنسور صرفه جویی مي شللود بلکه مي توان به وسيله 
انتخللاب درست الگوریتم كنترلی، از هزینه زیاد محاسبات نيز كاست. 
زمان باز و بسته شللدن سوپاپ ها در سيلنللدر مي تواند طوری تنظيم 

شود كه توان خروجی موتور بيشينه شود.
مهمترین فوائد سوپاپ های متغير قابل كنترل در سيلندرها را مي توان  
در سه عبللارت عنوان كرد. الف( مصرف بهينلله انرژی. با سوپاپ های 
قابللل كنترل الکترونيکی، توان خروجی موتور مي تواند حتی تا ٪ 50 

افزایش و در مقابل اتاف انرژی، تا ٪ 5 كاهش یابد ]8- 10[. 
ب( رفتار بهينه موتور هنگام روشن و خاموش شدن خودرو. با كنترل 
الکترونيکی سوپاپ های ورودی و خروجی سيلندر، انتشار هيدروكربن 
در هنگام روشن شدن موتور، مي تواند تا ٪ 60 كمتر شود ]11–14[. 
همچنيللن مي توان سيلندرهللا را جداگانه و به طور مجللزا از همدیگر 
خاموش كرد )در موتورهای چند سيلندر(. بدین ترتيب خاموش شدن 
سيلندر مي تواند به طور تعویضی تغيير كند كه در نتيجه باعث انتشار 
یکنواخت حرارت در موتللور مي گردد. ج( خروج قابل كنترل گازهای 
متراكللم از سيلندر. به وسيله كنترل الکترونيکی سوپاپ های خروجی 
سيلندر، خروج مواد سوختی متراكم از سيلندر هدف دار انجام مي گيرد. 
بدیللن وسيله تاثير ترمز موتور افزایش مي یابد و بدین ترتيب دیگر به 

نيروی متداول اضافی برای ترمز كردن در خودروها احتياج نيست. 

2-اساس کار
اساس كار سوپاپ كه با نيروی الکترومغناطيسی كار مي كند، بر نوسان 
یك صفحه فلزی استوار شده كه بين دو سلف الکترومغناطيسی حركت 
مي كنللد. به عبارت دیگللر محرك الکترومغناطيسی بللر اساس قانون 
القای الکترومغناطيسی، یك سيستللم رزونانس الکتریکی – مکانيکی 
توليللد مي كنللد. دو سلف مقابل بلله یکدیگر، كه بللر روی یك هسته 
فرومغناطيسللی سيم پيچی شللده  اند، این محللرك الکترومغناطيسی 
را تشکيللل مي دهند )شللکل 1(. بر روی محور مركللزی این دو سلف 
)جهت y(، یك صفحه فلزی قرار دارد كه مي تواند آزادانه بين آنها )در 
جهللت محور( حركت كند. هنگام عبور جریللان الکتریکی از سلف ها، 
شللار الکترومغناطيسی عبللور كننده و در نتيجه نيللروی مغناطيسی 
بوجللود آمللده، باعث كشاندن صفحلله فلزی  به آن سمت مي شللود. 
حركت صفحلله فلزی مستقيما به وسيله یك ميله به سوپاپ ها منتقل 
مي شللود. استفاده از این چنين سوپاپ الکترومغناطيسی، به علت نبود 
سيستم هيدروليکی باعث كاهش چشمگير هزینه ها مي شللود. اگر هر 
دو سوپاپ ورودی و خروجی هر سيلندر و در نتيجه همه سيلندرهای 
یك موتور جداگانه از هم، قابل كنترل باشللند مي توان به طور كامل از 
امتياز زمانی سوپاپ ها، بللرای كنترل بهينه خودرو بهره جست ]15-  
17[. به علللت جریان الکتریکی زیادی كه احتياج است تا صفحه فلزی 
را از موقعيتللی به موقعيت دیگر حركت دهللد، دو فنر در باال و پایين 
سلف ها جهت حمایت از حركت صفحه فلزی، تعبيه شده است. فنرها 
طوری تعبيه شللده  اند كه صفحه فلللزی در حالت سکون، در وسط دو 
سلف قرار گيرد. هنگامي كه صفحه فلزی در یکی از دو موقعيت باالیی 
و یللا پایينی قرار مي گيرد، جریللان الکتریکی بين 2 تا 3 آمپر احتياج 

است تا آن را در این موقعيت نگه دارد ]18- 19[. 

شکل 1: سوپاپ الکترومغناطیسی 
هنگامي كلله جریان الکتریکی قطع شللود، صفحه فلللزی ابتدا فقط به 
وسيله نيروی فنر به سمت دیگر شتاب مي گيرد. به علت اتاف انرژی  
موجللود در سيستم، صفحه فلللزی نمي تواند به طللور كامل و فقط با 
نيللروی فنر به طرف دیگر آورده شللود. فقدان انرژی كه احتياج است 
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تا صفحلله فلزی را به طور كامل به سمت دیگللر حركت دهد، در فرم 
یك انرژی الکتریکی به سلف سوپاپ داده مي شللود. تزریق این انرژی 
الکتریکی به وسيله یللك كنترل كننده الکترونيکی انجام مي گيرد. در 
هنگللام نوسان صفحه فلللزی، یك جریان ثابت بلله سلف های سوپاپ 
الکترمغناطيسی تزریق مي شللود. اما بللرای فائق آمدن بر اتاف انرژی 
و نيللز نگه داشللتن صفحه فلللزی در موقعيت اوج باالیللی یا پایينی، 
جریللان زیادی احتياج است. از اینللرو دو جریان متفاوت برای حركت 
صفحلله فلزی استفاده مي شللود: جریان تقریبا بللزرگ،IF، 6 تا 8 آمپر 
بللرای گير انداختللن صفحه فلللزی و جریان تقریبا كوچللك ، IH، 2 تا 
4 آمپللر برای نگهداشللتن آن ]20[. از آنجایي كه ماده فرومغناطيسی 
استفاده شده یك رفتار غيرخطی شدید )رفتار هستيرزیس و یا حالت 
اشباع( را از خود  نشان مي دهد، یك تحليل كامل برای رفتار سوپاپ 
الکترومغناطيسی امکان پذیر نمی باشللد، بلکه فقط یك تحليل تقریبی 

برای آن ميسر است ]21[. 

3- مدل سوپاپ الکترومغناطیسی
برای درست كردن مدل سوپاپ از سه روش زیر استفاده شده است:

الف(مدلفیزیکی
در ایللن روش مللدل سوپللاپ الکترومغناطيسللی به وسيللله محاسبه 
حلقه هللای مغناطيسی كلله از توزیللع هندسی ميللدان هسته آهنی 
بوجللود مي آیللد، درست مي شللود. از آنجایي كه هستلله آهنی از مواد 
فرومغناطيسی تشکيل شللده كه ذاتا غيرخطی انللد، از این رو خطای 
مدل درست شللده قابل ماحظلله بوده و در نتيجلله استفاده از مدل 

فيزیکی روش مناسبی نيست.
ANSYSب(استفادهازنرمافزار

ایللن نرم افزار توانایی محاسبات دما، ميدان های الکتریکی، مغناطيسی 
و همچنيللن محاسبات مکانيکللی را با توجه بلله طبيعت غيرخطی و 
غيرمتقارن مواد دارد. به عبارت دیگر با این نرم افزار محاسبه ميدان های 
مواد غير خطی و نيز پدیده پراگندگی ميدان امکان پذیر است، بنابراین 
محاسبات توزیع ميدان ها در مدل فراهم مي شللود. ارزیابی ميدان های 
الکتریکللی و مغناطيسللی به واسطه محاسبات معللادالت ماكسول در 
این نرم افزار انجللام می گيرد. با استفاده از محاسبات توزیع ميدان ها، 
محاسبلله پارامترهللای دیگر همچللون بزرگی نيروهای وارد شللده بر 
سوپاپ و غيره كه پارامترهای مکانيکی می باشند، نيز ممکن مي شود 

.]5،17[
ج(استفادهازتحلیلعددی

در تحليللل عللددی ارزیابللی مقایللر اندازه گيللري شللده امکان پذیر 
مي باشللد، از این رو در این روش بيللن مقادیر اندازه گيري های سوپاپ 

الکترومغناطيسی واقعی و ارزیابی عددی آنها ارتباط برقرار مي شللود. 
ایللن كار توسط نرم افزار MATLAB انجام گرفته است. این نرم افزار به 
كمك بعضی از توابع تعریف شللده خود، امکللان بررسی سيگنال ها را 
بصورت عددی فراهم می سازد. به وسيله این روش هم می توان ارتباط 
پارامترهللای الکتریکی همچون جریان، ولتللاژ و غيره را با پارامترهای 
مکانيکللی همچون نيرو به دست آورد )از طریللق محاسبه پارامترهای 
الکتریکی، پارامترهای مکانيکللی سوپاپ به دست می آیند(. این روش 
بهترین مدل را برای رفتار واقعی سوپاپ الکترومغناطيسی مي دهد. بر 
اساس این مدل، رفتار الکتریکللی سوپاپ و كنترل كننده الکترونيکی 
آن طراحی و ساخته شللده است. شکل )2( شمای كلی از سلف مدل 

حاصله هسته آهنی پایينی شکل )1( را نشان می دهد. 

4- رفتار سوپاپ الکترومغناطیسی ایده ال
سوپاپ مغناطيسی یك سيستللم مغناطيسی – مکانيکی است كه به 
علللت پدیده هایی همچون هيسترزیس و اشللباع، رفتارش در شللکل 
تحليلللی آن فقط به طور تقریبی قابل توجيللح است. برای درك بهتر 
موضللوع، رفتار سوپللاپ الکترومغناطيسللی را مي تللوان از سه منظر 
جداگانه الکتریکی، مغناطيسی و مکانيکی بررسی كرد كه بدین وسيله 
موقعيللت كل سيستم سوپللاپ و در نتيجه رفتار مللدار كنترل كننده 

الکترونيکی آن را مي توان به درستی استنناج و پياده سازی كرد. 
الف(رفتارالکتریکی

رفتللار الکتریکی سوپاپ الکترومغناطيسللی را مي توان به وسيله مکان 
و سرعت صفحه فلزی آن )شللکل 1( كه وابسته به مقدار اندوكنانس، 
L سلللف آن است، توصيف كللرد. از لحاظ ریاضی ارتبللاط بين ولتاژ 

اندوكتانس سوپاپ،VL)t(  و شار مغناطيسی سلف عبارت است از:
                                                                                    )1,4(

با
N به عنوان تعداد سيم پيچ های سوپاپ)φ)t به عنوان شار مغناطيسی 

عبوری از سلف سوپاپ  
شللار مغناطيسللی به طللور مستقيللم به جریللان)I)t و مکللان صفحه 
فلللزی وابستلله است كه در نتيجه ارتباط بين ولتللاژ و جریان سوپاپ 

الکترمغناطيسی نتيجه مي شود.  
برای تعيين رفتار الکتریکی سوپاپ الکترومغناطيسی تغييرات ولتاژ و 
جریللان یکی از سلف های آن در موقعيت های مختلف مکانی بر حسب 
زمان بررسی و اندازه گيري شللد. برای این اندازه گيري از مدار شللکل 
)3( استفاده شللده اسللت. برای سيگنللال ورودی از یك منبع پالسی 
استفاده مي شود. برای اندازه گيري جریان عبوری از سوپاپ از مقاومت 
اندازه گيللری، RM استفاده شللده كه برای جلوگيللری از اتاف انرژی، 

شکل 2: روش های مدل سوپاپ الکترمغناطیسی، الف( مدل فیزیکی، ب( استفاده از نرم افزار ANSYS، ج( تحلیل عددی
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مقدار آن در محدوده ميلی اهم مي باشللد. با روشللن شدن مدار، تمام 
ولتاژ منبع مستقيم، VDC، به طور تقریبي در سوپاپ الکترومغناطيسی 

ظاهر مي شود و جریان در لحظه روشن شدن بر اساس رابطه:
                                                                                                                  )4-2(

به طللور ضعيفی افزایش می یابد، چرا كه مقدار اندوكتانس،L ، در ابتدا 
بللزرگ است. از آنجایي كه بعد از مدت زمان كوتاهی مواد مغناطيسی 
موجود در آن سمت اشللباع ميل مي كند، لللذا افزایش جریان كم كم 
 ، بيشتر مي شللود )مقدار اندوكتانس كاهللش مي یابد(. برای 
جریان عبوری از سوپاپ به وسيله مجموع مقاومت ها، RT  )مقاومت های 
سيللم پيچ بکار رفته، مقاومللت اندوكتانس، RA ، مقاومت RM  و غيره( 
(. تغييرات زمانی ولتاژ و جریان  محدود مي شللود )

سوپاپ الکترمغناطيسی در شکل)4( نشان داده شده است.

       
شکل 3: مدار اندازه گیري ولتاژ و جریان سوپاپ الکترمغناطیسی

)الف(                               

                 
)ب(

شکل 4: مقادیر اندازه گیري های مورد انتظار سوپاپ الکترمغناطیسی،

 الف( ولتاژ، ب( جریان 

ب(رفتارمغناطیسی
بللرای مقادیر بللزرگ جریان و ميللدان مغناطيسللی، H، هسته آهنی 
سوپللاپ الکترومغناطيللس به طور كامل اشللباع )ناحيلله به طور كامل 
غيرخطی( مي شود. همچنين تغييرات مکانی صفحه فلزی در سوپاپ 
پدیللده ميدان پراكنده گی اضافی ایجللاد مي كند كه مي تواند بر رفتار 
الکتریکللی و مغناطيسی سيستللم تاثير بگذارد. بللرای محاسبه رفتار 
سوپاپ الکترمغناطيسی ایده ال، خطللوط ميدان مغناطيسی همچون 

شکل )5( در نظر گرفته شده است ]22[.  

  
شکل 5: خطوط میدان ایده ال برای مدل یک سوپاپ الکترمغناطیسی

برای حلقه های مغناطيسی شللکل )5(، ولتاژ مغناطيسی، )Vmag)t  ، را 
)I)t نوشت، یعنی: مي توان برحسب جریان عبوری، 

Vmag )t(  =NI)t(                                                                  )4-3(  
شار مغناطيسی عبوری از صفحه فلزی بر اساس رفرنس ]23[ تعيين 

مي شود:
                                              )4-4(

        
با

μ0 به عنوان نفوذپذیری هوا

A به عنوان سطح هسته آهنی
RF به عنوان مقاومت مغناطيسی هسته آهنی و صفحه فلزی 

LL)t( به عنوان طول شکاف هوایی بين هسته و صفحه فلزی
برای فواصلللی كه مقاومت مغناطيسی هسته آهنی و صفحه فلزی در 
مقابل طول شکاف هوایی كوچك باشد، رابطه 4-4  تبدیل مي شود به:

        
                                                     )4-5(

برای نيروی مغناطيسی كه با آن صفحه فلزی سوپاپ الکترمغناطيسی 
كشيده مي شود، در نتيجه مي توان نوشت:

       
                                                       )4-6(

ج(رفتارمکانیکی
رفتللار مکانيکی سيستم سوپاپ مغناطيسی به وسيله نيروی FF)t(  كه 
از طریللق اعمال فنرهایی بر روی صفحه فلزی حاصل مي شللود، قابل 
تعيين است )شللکل 1( كلله متناسب با موقعيللت صفحه فلزی است 

:]22[
 FF)t(=-KF .S)t(                                                       )4-7(

با 
)S)t به عنوان موقعيت صفحه فلزی نسبت به محل مركزی

 KF به عنوان ثابت فنر

5- کنترل سوپاپ الکترومغناطیسی
وظيفلله اصلی واحللد كنترل  كننللده الکترونيکی، تغذیلله جریان های 
الکتریکللی از قبللل تعریف شللده و مشخص در زمان هللای معين، در 
سلف هللای سوپاپ الکترومغناطيسی است. بللرای این مهم مي توان از 
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تنظيم كننده )regulator( خطللی و یا تنظيم كننده كليدی استفاده 
كرد. برای تحقق یك تنظيم كننده خطی بر اساس شکل 6 ترانزیستور  
Tچنان هدایت مي شود كه افت ولتاژ دو سرمقاومت،RMبه علت جریان 
عبوری، I از سلف سوپاپ، متناسب باVCباشد. اما این مدار عيب بزرگی 
دارد و آن اینکه در حالت جریان ثابت عبوری از سلف، LA، افت ولتاژ دو 
سر آن به سمت صفر ميل مي كند و برای مقادیر كوچكRA  )مقاومت 
اندوكتانللس سلف سوپاپ الکترمغناطيسی( و RM)مقاومت الزم جهت 
اندازه گيللري جریان عبوری از سلف سوپللاپ الکترمغناطيسی( تقریبا 
كللل ولتاژ منبع تغذیه مستقيم، VDC در ترانزیستور T ظاهر مي شللود 
) VDدر عمللل حدود 42 ولت مي باشللد(. در نتيجه اتاف انرژی قابل 
ماحظلله ای در ترانزیستور بوجود مي آید كه هزینه های خنك كردن 

ترانزیستور و كاهش بازده هی را به دنبال خواهد داشت. 

شکل 6: مدار کنترل کننده سوپاپ الکترومغناطیسی بر اساس تنظیم کننده  خطی
بنابرایللن ساختار مدار شللکل )7( كه بر اسللاس تنظيم كننده كليدی 
)حالت قطع و وصل( كار مي كند. انتخاب شده است. در مدار شکل)7( 
ترانزیستور، T2  به وسيله سيگنال E  روشن مي شود و در نتيجه جریان 
  RM عبور مي كند. افت ولتاژ دو سر مقاومت ، RM ،از مقاومت  I سوپاپ

به كمك دو مقایسه كننده )C1 )comparator  و C2  با مقادیر آستانه 
حللد باالیی و پایينی از قبل مشخص شللده جریللان سوپاپ، مقایسه 
مي شللود. اگر جریان عبوری از RM  بزرگتر از حد آستانه باالیی باشد، 
 T1  روی مقدار كمينه قرار مي گيرد و ترانزیستور  C1 مقایسلله كننده
بلله وسيله Flip - Flop خاموش مي شللود. اگر جریان سوپاپ كوچکتر 
از حللد آستانه پایينی باشللد، در اینصورت مقایسلله كننده C2 ، روی 
مقدار كمينه قرار مي گيرد و ترانزیستورT1  دوباره روشللن مي شود. به 
وسيله روشللن و خاموش كردن متناوب ترانزیستور T1 و در حالی كه 
ترانزیستور T2 روشللن است، ولتاژ سوپللاپ مغناطيسی چنان تنظيم 
مي شود كه مقدار حد وسط جریان مورد نظر را داشته باشيم. در واقع 
مي تللوان گفت  كه برای محاسبات پارامترهای الکتریکی، مدار معادل 

شکل )7( اسنتناج شده است.
مدار شکل)7( به طور كلی مي تواند در سه حالت مختلف كار كند: 

الف( اگر هر دو ترانزیستور T1  و T2  روشن باشند. 
در این حالت جریان عبوری را از باال به سمت پایين یعنی ترانزیستور،  
T1، اندوكتانللس LA ، مقاومللت RM  و ترانزیستللور،  T2، داریم. هنگام 

روشللن شدن مدار جریان به وسيله LA ، افزایش مي یابد. شيب افزایش 
( با توجه به ناچيز بودن مقاومت RM  به وسيله رابطه زیر  جریان )

مشخص مي شود:
                                          )5-1(

 )LA)t  بلله عنوان اندوكتانس وابسته به زمان سوپاپ الکترمغناطيسی 
و VDC  در ابتدا وابسته به زمان در نظر گرفته مي شود. اگر ترانزیستور 
T1  و یا T2  خاموش نشوند، در نتيجه جریان در محدوده حد خودش 

افزایش مي یابد.
                                                              )5-2(

ب( ترانزیستور T2   روشن و ترانزیستور T1  خاموش باشد.
جریان عبللوری از سلف سوپاپ و از طریق مقاومللت RA ، ترانزیستور  
T2، مقاومللت RM  و دیود D2  دوباره به سلللف سوپاپ بر مي گردد. از 

آنجایي كلله اتاف انرژی در این حالت ناچيللز است، جریان الکتریکی 
به طور آهسته كاهش پيدا مي كند. 

      شکل 7: مدار کنترل کننده سوپاپ الکترومغناطیسی بر اساس تنطیم کننده کلیدی
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پ( هيچ كدام از ترانزیستورهای T1  و T2  روشن نباشند. 
جریللان عبللوری از سلف به وسيله دیودهللای D1  و D2 به منبع ولتاژ، 
VDC ، برمي گردد و به عبارت دیگر انرژی ذخيره شده در سلف سوپاپ 

بلله منبع ولتاژ برمي گردد و در نتيجه جریللان الکتریکی خيلی سریع 
كاهش مي یابد.

شللکل )8( نمونلله ای از جریان عبللوری و ولتاژ دو سللر سلف سوپاپ 
  T1 الکترومغناطيسللی بللا سيگنال های كنترل كننللده ترانزیستورهای
و T2 را نشللان مي دهللد. بللرای تنظيم جریان الکتریکللی، ابتدا هر دو 
ترانزیستور روشللن اند. شلليب جریان الکتریکی در ابتدا به طور خطی 
افزایش مي یابللد. همين كه جریان الکتریکی از حد مجاز باالیی تجاوز 
كنللد، حالت )ب( یعنی كاهش جریان اتفاق مي افتد. جریان الکتریکی 
در حالللت ایللده ال، مقدار لحظه اي خود را حفللظ مي كند كه به علت 
اتللاف انرژی الکتریکی در این حالت به صللورت نمایی با ثابت زمانی 
بللزرگ، كاهش پيدا مي كند. بعللد از تغيير كاهش جریان مدت زمانی 
سپری خواهد شد تا جریان الکتریکی به حد مجاز پایينی خود برسد. 
 T2 روشللن مي شللود. ترانزیستور T1 در ایللن هنگام دوباره ترانزیستور
هميشه روشللن است و فقط وقتی خاموش مي شود كه جریان عبوری 

از سلف سوپاپ و دیودهای D1  و D2 سریع كاهش پيدا كند.

 شکل 8: نمودار جربان و ولتاژ سلف و سیگنال های هدایت کننده 
 T2 و  T1 ترانزیستورهای

ولتللاژ دو سر سلف LA در حالت كاهش جریللان، بسيار كوچك است 
)تقریبللا یللك ولت( چرا كه ولتللاژ دو سر سلف در ایللن حالت تقریبا 
برابر با ولتاژ دو سر دیود D2 مي باشللد )افللت ولتاژ مقاومت های RA و 
RM  ناچيز است(. توجه شللود كه شلليب كاهش جریان الکتریکی در 

مقایسه با شلليب افزایش جریان الکتریکی كوچك است. از آنجایي كه 
ترانزیستور T1  در فواصل معين روشن و خاموش مي شود، جریان و در 
نتيجه ولتاژ الکتریکی سلف سوپاپ بين دو مقدار مجاز باالیی و پایينی 

مورد نظر، به طور ثابت نگه داشللته مي شود. به عبارت دیگر مدار بين 
دو حالللت پيشينه و كمينه جریان تغيير وضعيت مي دهد تا جریان و 
ولتللاژ الکتریکی سلف در محدوده مجاز حد وسط باقی بمانند. جریان 
الکتریکللی از زمان تغذیه انرژی افزایللش مي یابد، از این زمان به بعد، 
صفحه فلزی شروع به حركت مي كند. در ابتدا شيب جریان الکتریکی 
مثبللت است. اتاف انرژی الکتریکی نيز در این حالت مثبت است. در 
حالت كاهش جریان )حالت ب(، شلليب جریان الکتریکی منفی است. 
پللس در این حالت برای حاصل ضرب ولتاژ و جریان سلف، یك مقدار 
منفی ظاهر مي شود. به عبارت دیگر مدار از شبکه هيچ انرژی دریافت 
نمي كند. از اینرو برای محاسبه انرژی داده شللده، باید مداری طراحی 

شود كه در حالت كاهش جریان انرژی را روی صفر تنظيم كند.
شللکل )9( نحللوه ارتباط مللدار كنترل كننده الکترونيکی )شللکل 7( 
را بلله واحللد توليدكننده سيگنال های جریان، جهللت هدایت سوپاپ 
الکترومغناطيسللی نشان مي دهد. بعد از پردازش آنالوگ سيگنال های 
ورودی، آنها به واحد ميکروكنترلرعرضه مي شوند. واحد ميکروكنترلر 
سپللس سيگنال های مورد نظر را بر طبق الگوریتم كنترل درخواستی 
توليللد مي كند كلله به كمللك درایور بلله ترانزیستورهللای قدرت )و 
جهت روشللن و خاموش كردن آنها( عرضه مي شللود و  بدین ترتيب 
سيگنال هللای جریان مورد نظللر در سوپللاپ الکترومغناطيسی توليد 

مي شود.
شللکل )10(مدار تغذیه كننده به كنترل كننللده الکترونيکی را جهت 
روشن و خاموش كردن ترانزیستورهای قدرت نشان مي دهد كه در آن 
از یك درایور ولتاژ باال استفاده شده است. همانطوریکه در شکل )10( 
می بينيللم در اینجا از یك خازن كمکللی، CH ، برای توليد ولتاژ باالی 
 T1 ،دیناميکی استفاده شده است. در مواقع خاموش بودن ترانزیستور
، خازن كمکی، CH ، پر مي شللود، به طوریکه در هنگام روشللن شللدن 
ترانزیستللور، T1 ، بلله كمك همين خازن از لحللاظ دیناميکی ولتاژی 
توليد مي شود كه بيشتر از ولتاژ منبع، VDC ، است. كنترل درایور ولتاژ 
بللاال از جریان آئينه ای با ترانزیستورهای، T5  و T6 ، نتيجه مي شللود 
كلله با تغذیه جریان الکتریکی و روشللن بللودن ترانزیستور، T4، انجام 
می گيرد. سپس جریان توليد شللده در ترانزیستللور، T6، در مقاومت،  
R1، جاری مي شللود كه افت ولتاژ حاصله به عنوان سيگنال  محرك در 

درایور ولتاژ باال استفاده مي شود.

6- مدارهای اندازه گیري
روش های مختلفی برای تحقق مراحل كنترلی سوپاپ الکترومغناطيسی 
وجللود دارد كه هر كدام پيچيده گی خاص خود را دارد، به عنوان مثال 
دیجيتالی  كردن سيگنال مشتق جریان سلف كه فقط با نمونه برداری 
زیللاد امکان پذیر است و یا تطبيللق كامل قسمت های مختلف مدار در 
قسمللت آنالوگ. بنابراین  جهت سادگللی كار، تركيبی از هر دو روش 
آنالوگ و دیجيتال برای تجزیه و تحليل سيگنال ها انتخاب شده است. 
بدیللن ترتيب كه بللرای تقویت سيگنال ها و عمليللات مشتق گيری و 
انتگرال گيری از مدارهای آنالوگ و برای كنترل سيگنال ها از مدارهای 
دیجيتال استفاده مي شود. ميکروپروسسورهای قسمت دیجيتال مدار 
به كمك درایورهای ولتاژ باال، سيگنال های مورد نظر به ترانزیستورهای 
قللدرت T1  و T2  را مطابق الگوریتم انتخاب شللده، توليد مي کنند تا با 
روشن و خاموش كردن این ترانزیستورها، رفتار حركتی سوپاپ ایجاد 
شود. در تشکيل سيگنال های آنالوگ، باید از سيگنال های اندازه گيري 
شده جریان و ولتاژ الکتریکی سلف، LA ، مشتق گيری و انتگرال گيری 
شللود تا موقعيت صفحه فلزی سوپاپ الکترومغناطيسی تعيين شللود. 

این كار توسط مدار شکل )11( انجام می گيرد. 
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انتگرالگيری ولتاژ سلللف LA  با محاسبه اختاف پتانسيل  های دو سر 
سلف، در سر منفی ورودی تقویت كننده عملياتی معکوس OP2  انجام 

مي گيرد. جهت تنظيم انتگرالگيراز ترانزیستور T3  استفاده مي شود. 
بللرای انتگرالگيری و مشتق گيری جریان نيز از ولتاژ الکتریکی استفاده 
می  كنيللم )افت ولتاژی كه در مقاومللت RM  به واسطه جریان عبوری 
از سلف، LA ، ایجاد مي شللود(. ولتاژ دو سللر مقاومت  RM توسط یك 
تقویللت كننده تفاضلللی و یك مبدل جریان به ولتللاژ به دست مي آید. 
 common mode( CMRR بدیللن وسيله مي توان بلله پهنای  بانللد و
rejection ratio( بزرگتللر بللرای فركانسهللای باال دسللت یافت. برای 
  OP4 انتگرالگيری جریان الکتریکی از تقویت كننده عملياتی معکوس
استفاده مي شللود. خللازن C2  با هدایت ترانزیستللور T4 جهت تنظيم 
مجدد انتگرالگير خالی مي شود. برای مشتق گيری جریان الکتریکی نيز 
تقویت كننده عملياتی معکوس OP5 و خازن C3  نقش ایفا می كنند.

در شللکل )12(مللدار اندازه گيللري انللرژی مصرفی نشان داده شللده 
اسللت. این مدار انرژی داده شللده به هر سلف واحللد محرك سوپاپ 
الکترومغناطيسی )سلف باالیی و پایينی شللکل )1( را به طور جداگانه 
و از طریللق تعييللن توان مصرف شللده )كه از حاصل ضللرب ولتاژ و 
جریان مصرف شللده در سلف حاصل مي شود( محاسبه مي كند. برای 

محاسبلله توان مصرفی سلف، می بایستی سلله ولتاژ دیود، D2 ، سلف 
LA  و مقاومللت، RM  مللورد توجه قرار گيللرد )VD2  ولتاژ دیود D2  در 

حالت كاهش جریان سلف است(.خروجی های  Vin و Vout  شکل )12(، 
به ترتيب توان و انرژی مصرفی معادل را نشان می  دهند. 

انللرژی مصرفی هر سوپاپ، از مجموع انرژی مصرفی سلف های باالیی 
 ، VL ،و پایينللی واحللد محرك آن به دست می  آید. ولتللاژ دو سر سلف
بلله ورودی سر منفی مقایسه  كننده C3 و تقسيللم  كننده ولتاژ N1  )با 
مقاومت های R11  و R12 ( متصل مي گردد. ولتاژ VM  )افت ولتاژ دو سر 
مقاومتی كه برای اندازه گيري جریان عبوری از سلف استفاده مي شود( 
تقسيللم  كننده ولتاژ N2  بللا مقاومت های R13  و  R14 را تغذیه مي كند. 
از دو تقسيللم كننده ولتاژ N1  و N2 ، بلله علت تطبيق به ورودی های 
  T5 به ترانزیستور  C3 ضرب  كننده استفاده شللده است. مقایسه كننده
متصللل مي گردد. شللاخه درین  ترانزیستور T5 بلله خروجی نخستين 
تقسيم  كننللده ولتاژ N1  متصل مي گردد، كه هللر دو این ها، نخستين 
شاخه ورودی ضرب  كننده را تشکيل می  دهند. خروجی دومين تقسيم  
كننده ولتاژ N2 ، دومين شاخه ورودی ضرب كننده را تشکيل مي دهد. 
بلله سللر منفی مقایسه كننللده C3 ، یك مقاومللت R10  و یك دیود زنر 
DZ  نيللز متصل مي گردد كه برای تامين جریان الکتریکی دیود زنر از 

  شکل 9 : ساختار کلی واحد کنترل

شکل 10: نحوه تغذیه ترانزایستورهای قدرت استفاده شده توسط درایور ولتاژ باال



فصلنامه

علمـي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان

65      سال هفتم/ شماره14/ پاییز 1399

مقاومت R10  استفاده مي شللود. ولتاژ دیود زنر نقش ولتاژ دیود D2  در 
حالللت كاهش جریان را بازی مي كند. بللرای مقادیر مثبت VL ، ولتاژ 

نقطه A همان ولتاژ دیود زنر است.                 
به عبارت دیگر دیود زنر هدایت مي كند و ولتاژ خروجی مقایسه  كننده 
C3  منفی مي شود. برای مقادیر منفی VL ، ولتاژ نقطه A منفی است و 

در نتيجه ولتاژ خروجی مقایسه   كننده C3 مثبت. وقتی ولتاژ خروجی 
مقایسه كننللده C3  منفی است، ترانزیستور  T5 هدایت نمي كند )ولتاژ 
گيللت ترانزیستور T5  منفی است(. پس ولتاژ نخستين شللاخه ورودی 
ضرب كننللده ، VL است. یعنی اینکه بللرای مقادیر مثبت VL ، ضرب 
كننللده دو ولتللاژ ورودی VL  و VM  را ضللرب مي كنللد. وقتی ولتاژ 

  شکل 11: مدارهای مشتق گیر و انتگرالگیر

خروجی مقایسه  كننده C3 مثبت است، ترانزیستور T5  هدایت مي كند 
)ولتللاژ گيللت ترانزیستللور T5  مثبت است( در نتيجلله ولتاژ درین – 
سورس ترانزیستور T5  خيلی كوچك و نزدیك به صفر مي شود. یعنی 
ولتاژ اولين شللاخه ورودی ضرب  كننده، تقریبللا صفر است. پس برای 
  VM ضرب  كننده، دو ولتاژ ورودی ) (  VL مقادیللر منفی
و صفر را ضرب مي كند. بدین ترتيب مي توان، توان محاسباتی را برای 
مقادیللر منفی VL ، روی صفر تنظيم كرد. ولتاژ خروجی ضرب كننده، 
  R16 با مقاومت های  OP6 ،به وسيللله یك تقویت كننده عملياتی ، VMult

و R17  تقویت مي شود. به دليل خنثی كردن ولتاژ افست تقویت كننده 
عملياتللی، OP6  از یك تقسيم كننده ولتللاژ N3  با مقاومت R15  و یك 
پتانسيومتر RP  روی شللاخه مثبت استفاده مي شود )به كمك تقسيم  
كننده ولتاژ N3 حاوی پتانسيومتر، یك تفریق  كننده برای خنثی كردن 
ولتاژ افست درست مي شللود(. جهت محاسبلله انرژی مصرفی از توان 
خروجیPin )به عبارتی از ولتللاژ خروجی Vin ( به وسيله تقویت كننده 
عملياتی، OP7  )با مقاومت R18  و خازن C4 ( انتگرالگيری مي شود. از 
ترانزیستور T6  برای تنظيم مجدد انتگرالگير OP7  استفاده مي گردد.

7- نتایج اندازه گیري
در شللکل)13( تغييللرات زمانللی جریان، ولتاژ و تللوان مصرفی سلف  
سوپللاپ الکترومغناطيسللی نشللان داده شللده است. نمللودار باالیی، 
تغييللرات جریان، وسطللی تغييرات ولتاژ و نمللودار پایينی ضرب این 
دو )تللوان( را نشان مي دهد. منبع جریان مستقيم DC به كمك واحد 
كنترل كننده، ولتاژ 42 ولت و جریان عبوری 12 آمپر را ایجاد مي كند 
كه این ولتاژ به كمك چندین تقویت كننده DC/DC توليد مي شللود. 
در شکل )14( تغييرات زمانی جریان، ولتاژ و انرژی مصرفی نيز رسم 
شللده  است. نمودار باالیی، تغييرات جریان، پایينللی تغييرات ولتاژ و 
نمودار وسطی تغييرات انرژی مصرفی را نشان مي دهد. حداكثر توان و 
انرژی مصرفی برای یك سلف به ترتيب حدود440W و 0.3J می  باشد 

)یعنی 880W و 0.6J برای یك سوپاپ(.  

شکل 12: مدار اندازه گیري انرژی مصرف شده
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8-  نتیجه گیری
در ایللن مقاللله كنترل كننللده الکترونيکی سوپاپ هللای سيلندر برای 
خودروهللا و یا هللر موتور مکانيکی دیگر تجزیه و تحليل شللده است. 
ایللن كنترل كننده با یك محللرك الکترومغناطيسی و بر اساس قانون 
القللای الکترمغاطيسی، یللك سيستم رزونانللس الکتریکی – مکانيکی 
توليللد مي كنللد. دو سلف مقابل بلله یکدیگر كه بللر روی یك هسته 
فرومغناطيسی سيم پيچی شللده  اند، این محرك الکترومغناطيسی را 
تشکيل می  دهند. هنگام عبور جریان الکتریکی از یکی از سلف ها، شار 
الکترومغناطسيی عبور  كننللده و در نتيجه نيروی مغناطيسی بوجود 
آمده، باعث كشاندن صفحه فلزی وميله سوپاپ به آن سمت مي شود. 
با تغذیه تعویضی جریان الکتریکی به سلف ها، سوپاپ متصل شللده به 
ميللله فلزی بين دو سلف حركت مي كند. در این حال كنترل حركت، 
سرعللت و هللر متغير دیگری در خودرو فقللط به وسيله جریان و ولتاژ 
الکتریکی انجام مي گيرد. كنترل كننده الکترونيکی با نصب برروی یك 
موتور بللا منبع ولتاژ مستقيم DC تست شللد و توانست خواسته های 

مورد انتظار را برآورده كند.
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