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 یکی از پرکاربردترین. بهوستتیله درایوهای الکتریکی مورد استتتداده ارار میگیرند، امروزه موتورهای القایی بهطور گستتتردهای در صتتنعت:چکیده
کنترل برداری در بارهای سنگین عملکرد اابل ابولی دارد و مقدار شار روتور در بارهای سنگین همان مقدار.کنترل برداری است،درایوهای الکتریکی
 در بارهای سبک مقدار شار نامی روتور نیاز، در وااع. ا ستداده از کنترل برداری منجر به کاهش بازده خواهد شد، اما در بارهای سبک.نامی ا ست
 یکی از عواملی که موج ب ارار گرفتن موتور در باری به غیر از بار نامی. موتورها اغلب در باری غیر از بار نامی مورد استتتداده ارار میگیرند. نیستتت
 ارار دارد(زاویهd  در این مقاله سعی خواهد شد با کنترل زاویه ی بین جریان استاتور و شار روتور که بر محور. انتخاب باالدست موتور است،می شود
، مقدار زاویه شار در بارهای سبک در یک مقدار ثابت، در روش پی شنهادی. بهبود یابد، بهخ صوص در بارهای سبک، مقدار بازده موتور القایی،)شار
 حجم محا سباتی اندک دارد و بازده، روش پی شنهادی به سادگی اابل اجرا ست.که به برخی از پارامترهای موتور واب سته ا ست؛ کنترل خواهد شد
.موتور القایی را در بارهای سبک به مقدار اابلمالحظهای افزایش خواهد داد
. کنترل برداری – موتور القایی – افزایش بازده-  کنترل زاویه شار:واژههای کلیدی
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Abstract: Today, induction motors are widely used in the industry by electric drives. Vector control is one of the commonly used
electric drives. Vector control has a good performance in heavy loads and the amount of rotor flux in these loads is the same as the
nominal value. But in light loads, using vector control will result in a reduction in efficiency. In fact, in the light loads, the value of the
rotor rated flux is not required. Motors are often used at a load other than the rated value. One of the factors that causes the motor to
be placed in a load other than the rated load, is the oversized selection. In this paper, it will be tried to improve the induction motor
efficiency, especially in light loads, by controlling the angle between the stator current and the rotor flux which is located on the d-axis
(flux angle). In the proposed method, the value of the flux angle in light loads is controlled at a constant value, which is dependent on
some of the motor parameters. The proposed method could be simply implemented, has a low computational burden and will
considerably increase the efficiency of the induction motor in light loads.
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 -1مقدمه
موتورهای الکتریکی بیش از  %50انرژی صتتتنعت را مصتتتر می
کنند[ .]1موتورهای القایی به دلیل اابلیت اطمینان باال ،استتتحکام زیاد
و ای مت م ناستتتب موردتوجه صتتتن عت ارار گرف تهاند و بیش از %60
موتور های این بخش را به خود اختصتتتتاص دادها ند[ .]3 ,2این نوع
موتورها در گرمکن ها ،کولرها ،یخچال ها ،پمپ ها ،آستتتیاب ها ،نوارهای
نقاله و نظایر آن مورداستتتتداده ارار میگیرد[ .]4امروزه در ستتتاخت
خودروهای هیبریدی نیز از موتورهای القایی ا ستداده می شود .ا ستداده
از دو موتور القایی در خودروهای هیبریدی کنترل پذیری این خودروها
را افزایش میدهد[.]5
ازآنجاکه بخش زیادی از انرژی مصتترفی در صتتنعت مربو به این
نوع موتور ها هستتتت ،ب حث بهبود بازده موتور های ال قایی و کاهش
چشمگیر مصر انرژی در صنعت موردتوجه محققین ارار گرفته است.
بهبود بازده موتور های الکتریکی را میتوان در طراحی و کنترل آن ها
مورد برر سی ارار داد .طراحی بهینه ساختار موتور القایی از ابیل طول
استاتور ،روتور و  ...همچنین استداده از موادی در هسته استاتور و روتور
با تلدات آهنی کم تر منجر به بهبود بازده موتور القایی خواهد شد[.]6
عالوه بر طراحی بهینه ستتتاختار موتور القایی ،یکی از عواملی که
می تواند بازده موتور القایی را بهبود دهد ،کنترل موتور القایی استتتت.
موتورهای القایی در ستترعت و گشتتتاور نامی بازده اابل ابولی دارند اما
ازآنجاکه در بارهای ستتبک تلدات موتور کاهش ناچیزی داشتتته و توان
خروجی موتور کاهش مییابد ،لذا بازده کاهش خواهد یافت.
هنگامیکه موتور م ستقیمًا به شبکه مت صل ا ست ،نمیتوان تلدات
موتور را در بارهای سبک کاهش داد .اما زمانیکه موتور بهوسیله اینورتر
تغذیه میشتتتود ،می توان با کنترل مناستتتب مقدار تلدات را در بارهای
سبک کاهش داده و بازده موتور را بهبود داد.
تلدات موتور القایی به دو دسته کلی تقسیمبندی میشود[:]8 ,7
الف ) تلدات اصلی شامل تلدات مسی استاتور و روتور و تلدات آهنی.
ب) تلدات اضافی شامل تلدات مکانیکی ،تلدات بادخوری و ...
برخی از این تلدات مانند تلدات آهنی به نحوه ساخت موتور بستگی
داشتتته ،در حالیکه برخی از آنها مانند تلدات مستتی و تلدات آهنی را
میتوان بهوسیله کنترل موتور کاهش داد.
روش های کنترل ستتتنتی نظیر  v/fثا بت یا کنترل عددی در
حالت های گذرا عملکرد مناستتتبی ندارند .بهعالوه این روش ها امکان
دسترسی به تمامی نقا کار در صدحه گشتاور-سرعت ندارند[.]11-9
بهمنظور افزایش بازده موتورهای القایی ،طرح های حداالستتتازی
تلدات ارائه شتتده استتت .این طرحها شتتامل دو دستتته آنالین و آفالین
میباشند .در این طرحها با استداده از مدل ماشین تلدات محاسبه شده
و بهترین شتتار روتور بهمنظور حداال کردن تلدات موتور انتخاب خواهد
شد[.]15-12
تابع هد انتخابی در این طرح ها متداوت استتتت .در برخی موارد
تابع هد د ستیابی به بی شترین ن سبت گ شتاور بر آمپر ا ست .در این
حالت مقدار شار روتور برای دستیابی به بیشترین مقدار گشتاور بر آمپر
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تنظیم میشتتتود؛ درحتتالیکتته بتتازده موتور در این حتتالتتت بهینتته
نمیباشد.]19-16[.
عوامل بیرونی نیز بر عملکرد کنترل برداری موتور القایی تأثیرگذار
ا ست .از جمله مهمترین عوامل بیرونی میتوان به تأثیر دمای محیط به
مقاومت ا ستاتور و روتور ا شاره کرد .در [ ]20به این مورد ا شاره شده و
بهمنظور برطر کردن این م شکل ،از الگوریتم آنالین تغییر مقاومت بر
استتا

اندازهگیر ی دمای محیط استتتداده شتتده استتت .در این مورد،

اشتتتارهای به بهبود بازده موتور القایی نشتتتده و صتتترفًا بهمنظور جبران
تغییرات مقاومت موتور روشی پیشنهاد شده است.
مرجع [ ]21بهمنظور بهبود بازده موتور القایی طرح کنترل ضتتریب
توان ثابت را ارائه داده ا ست .در این طرح با ا ستداده از منبع ولتاژ ثابت
و خازن شتتتناور ،در ضتتتریب توان ثابت بازده موتور القایی را نستتتب به
کنترل  v/fبهبود بخ شیده ا ست .روش پی شنهادی در این مرجع ن سبت
با روش کنترل متداول  v/fمورد مقایستتته ارار گرفته ولی نستتتبت به
کنترل برداری و کنترل مستقیم گشتاور مورد ارزیابی ارار نگرفته است.
بهعالوه ،این روش به ضریب توان وابسته است.
یکی از دالیل افت بازده موتور القایی در بارهای ستتبک ،عدم توازن
در تلدات مستتی و آهنی استتت .بهمنظور بهبود بازده در بارهای ستتبک
سطح شار روتور باید کمتر از مقدار نامی با شد .با کنترل شار روتور در
مقدار بهینه ،جریان استتتتاتور و روتور کاهش یافته و به تبع آن تلدات
مسی موتور نیز کاهش و بازده افزایش خواهد یافت[.]22
مرجع [ ]23بهمنظور بهبود بازده موتور ال قایی تابع تل دات را بر
ح سب شار فا صله هوایی بد ست آورده و شار بهینه را برای تابع هزینه
محا سبه کرده ا ست .در این روش مدل تلدات آهنی به صورت رابطهای
بر حسب سرعت و شار بیان شده و تلدات آهنی وارد مدار معادل موتور
نشده است.
در [ ]24هد بهبود بازده موتور القایی در حالت گذرا استتتت .در
این مرجع برای بهبود بازده موتور القایی در حالت ماندگار راهحلی ارائه
نشده و بر حالت گذرا تأکید دارد.
مرجع [ ]25نیز ب ه بررستتتی بهبود بازده موتور ال قایی در کنترل
برداری پرداخته است .در روش پیشنهادی تابع تلدات بر حسب مؤلده d
جریان ا ستاتور نو شته شده ا ست و جریان بهینه بهمنظور بهبود بازده
موتور القایی محاسبه شده است .در روش پیشنهادی از تلدات مکانیکی
و تلدات سرگردان صر نظر شده است.
شکل  1و ضعیت تلدات موتور القایی تحت بارهای مختلف در شار
روتورهای گوناگون را ن شان میدهد .با توجه به این شکل وا ضح ا ست
که در گ شتاور بار نامی( )%100تلدات موتور در شار نامی کمینه خواهد
شتتد .در حالیکه در  %75گشتتتاور بار نامی ،تلدات در  %80شتتار نامی
کمینه شده و در بارهای سبکتر ،مقدار شار روتوری که تلدات موتور را
کاهش میدهد؛ بستتتیار کمتر از شتتتار نامی موتور بوده ،به طوریکه در
 %10گشتتتتاور بار نامی مقدار شتتتاری که تلدات را بهینه میکند %60
مقدار شار نامی روتور است[.]26
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شکل  :2مدل موتور القایی با در نظر گرفتن تلفات آهنی در دستگاه dq
شکل  :1تلفات موتور القایی بر حسب شار روتور در گشتاور بارهای
متفاوت[]26

در این مقاله ،زاویه بین جریان استتتاتور و محور ( dزاویه شتتار)
مورد ارزیابی ارار گرفته و این زاویه معیار کنترل در نظر گرفته شتتتده
است .مؤلدهها ی جریان استاتور در هر راستا تولید شار میکنند که شار
تولیدی و مؤلده های بهوجود آورنده آن هم فاز استتتت .بنابراین جریان
ا ستاتور و شار ا ستاتور دارای فاز یک سان میبا شند .شار ایجاد شده در
استتتاتور پا از عبور از فاصتتله هوایی در روتور امتداد مییابد .راستتتای
شار روتور در موتورهای القایی مبنای محور  dدر د ستگاه  dqا ست .با
توجه به اینکه محور  dمبنای اندازهگیری زاویه انتخاب شتتتده استتتت،
را ستای شار ا ستاتور و را ستای شار در روتور ،دارای زاویهای ا ست که
کنترل این زاویه در گ شتاور بارهای سبک میتواند تلدات موتور القایی
را کاهش دهد .مقدار این زاویه در گ شتاور بارهای مختلف مورد برر سی
ارار گرفته استتت و ستتعی شتتده استتت مقدار بهینه این زاویه بهمنظور
دستیابی به بیشترین بازده ،معرفی شود.
بدین منظور ،در این مقاله ابتدا مدل موتور القایی در حضتتور تلدات
آهنی ارزیابی می شود .پا از آن معادالت موتور القایی در حضور تلدات
آهنی در دستگاه  dqبیان میگردد .سپا به بررسی کنترل زاویه شار
در موتور های ال قایی پرداخ ته خوا هد شتتتد و مدلی برای آن معرفی
می شود .مدل بیان شده تحت تأثیر شرایط مختلف بار ارزیابی شده و
نتایج شبیهسازی ارائه خواهد شد.

 -2مدلسازی موتور القایی و کنترل زاویه شار
 -1-2مدل موتور القایی با در نظر گرفتن تلفات آهنی
تل دات آهنی در موتور های ال قایی به روش های مختلدی در نظر
گرفته میشتتود .یکی از این روشها مدل کردن تلدات آهنی بهصتتورت
یک مقاومت ستتری با امپدانا استتتاتور و یا موازی با شتتاخه مغناطیا
کنندگی است[.]29-27
شکل  2مدل موتور القایی را در ااب مرجع سنکرون در دستگاه dq
با حضتتور تلدات آهنی نشتتان میدهد که بهصتتورت موازی با شتتاخه
مغناطیا کنندگی در نظر گرفته شده است[.]30
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که در آن  R r ، R sو  R feبه ترتیب مقاومت استتتتاتور ،روتور و
م قاو مت مدل کن نده تل دات آهنی استتتت l lr ، l ls .و  l mبه ترت یب

اندوکتانا پراکندگی استاتور ،روتور و مغناطیسی میباشد e .و r
بیانگر ستترعت الکتریکی و ستترعت الکتریکی روتور استتت، v qs ،v ds .
 i dr ، i qs ، i dsو  i qrمؤلدههای ولتاژ استتتاتور و جریان استتتاتور و
روتور در دستتتگاه  dqبوده و مؤلدههای ولتاژ روتور به دلیل بستتته بودن
مدار روتور صدر در نظر گرفته می شود i dm .و  i qmمؤلدههای جریان
مغناطیا کنندگی و  i dfeو  i qfeجریان شاخه تلدات آهنی است.
معادالت ولتاژ جریان استتتاتور و روتور با توجه به مدل ارائه شتتده
بهصورت زیر بیان میشود.
()1
()2
()3
()4

d ds
 e .qs
dt
 e .ds

d qs
dt

vds  R s .i ds 
vqs  R s .i qs 

d dr
 sl .qr
dt
 sl .dr

d qr
dt

0  R r .i dr 
0  R r .i qr 

که در آن   slسرعت لغزش Ls ،مجموع اندوکتانا مغناطیسی و
اندوکتانا پراکندگی استتتاتور و  Lrمجموع اندوکتانا مغناطیستتی و
اندوکتانا پراکندگی روتور است.
همچنین معادالت شتتار جریان استتتاتور و روتور بهصتتورت معادالت
 8-5بیان میشود.
()5

ds  Ls .i ds  l m .i dr  l m .i dfe

() 6

qs  Ls .i qs  l m .i qr  l m .i qfe

()7

dr  L r .i dr  l m .i ds  l m .i dfe

()8

qr  Lr .i qr  l m .i qs  l m .i qfe

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

م .محبی و همکاران  /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1795-1785 ،)1399

1788

که در آن  dr ، qs ، dsو  qrبه ترتیب مؤلده شار ا ستاتور و

که در آن  k hو  k eبه ترتیب ثابت های جریان هیستتتترزیا و

روتور در راستای محورهای  dو  qاست.
همچنین شار مغناطیا کنندگی موتور در را ستای محورهای  dو
 qنیز بهصورت معادالت  9و  10است.

گردابی B ،چگالی شتتار بر حستتب تستتال و  m sجرم آهن استتتاتور
است[.]31

()9

) dm  l m .i dm  l m .(i ds  i dr  i dfe

()10

) qm  l m .i qm  l m .(i qs  i qr  i qfe

مطابق با مدل موتور در دستتتگاه  dqو با صتتر نظر کردن از نیروی
الکتروموتور تبدیلی ،جریان مقاومت مدل کننده تلدات آهنی بهصتتورت
رابطههای  11و  12بدست خواهد آمد.

e .l m .i qm

()11

R fe

i dfe  

e .l m .i dm

()12

R fe

i qfe 

الزم به ذکر ا ست روابط  11و  12در حالت کار پایدار و ااب مرجع
ستتتنکرون صتتتادق بوده و از آنجاکه در این مقاله نیز حالت کار ماندگار
موتور القایی مورد بررستتتی ارار خواهد گرفت ،میتوان از این معادالت
استداده کرد.
گشتاور الکترومغناطیسی موتور نیز از رابطه  13محاسبه میشود.

3 p
) T e  . .(qr .i dr  dr .i qr
2 2

()13

که در آن  pتعداد اطبهای موتور است.
 -2-2تلفات موتور القایی
تلدات م سی موتور القایی شامل تلدات م سی ا ستاتور و روتور ا ست
که بهصورت رابطههای  14و  15محاسبه میشوند.
()14

3
) Pcus  R s (iqs2  ids2
2

()15

3
) Pcur  R r (iqr2  idr2
2

مطابق مدار معادل موتور القایی ،توان تلداتی در مقاومت  R feکه
بیانگر تلدات آهنی موتور است ،برابر است با:

3
2
2
R fe (iqfe
 idfe
)
2

()17

Pfe 

بهمنظور محاستتتبه تلدات موتور از رابطه  17برای بدستتتت آوردن
تلدات آهنی استداده خواهد شد.
تلدات مکانیکی موتور که شتتتامل اصتتتطکاک و بادخوری بوده و به
سرعت روتور وابسته است؛ مطابق رابطه  18در نظر گرفته میشود.

Pmech  C f 2r  Cw 3r

()18

که در آن  C fضریب اصطکاک و  C wضریب بادخوری است.
همچنین %1 ،توان ورودی نیز به عنوان تلدات ستتترگردان در نظر
گرفته میشود.
 -3-2کنترل زاویه شار
از آنجاکه بازده موتور القایی تحت بارهای سبک افت شدید دارد،
نیاز به بهبود بازده موتور در این بارها ضروری به نظر میرسد.

مطابق شکل  3فرض شود موتور در نقطه  1با جریان ا ستاتور i s 1
در حال کارکرد میبا شد .م ساحت  S 1متنا سب با انرژی داده شده به
موتور ا ست .حال اگر در این بار ،جریان  i s 2به گونهای به موتور اعمال

شتتود که ستتطح  S 2برابر با  S 1باشتتد؛ در حالیکه بردار جریان i s 2
کوچکتر از بردار جریان  i s 1استتتت ،میتوان بار موتور را تأمین کرد و
بهصتتتورت همزمان ،توان ورودی به موتور را کاهش داده و به تبع آن
بازده موتور را افزایش داد.

تلدات آهنی در استاتور و روتور شامل دو اسمت تلدات هیسترزیا
و گردابی ا ست .در شرایط کارکرد عادی موتور که لغزش ب سیار کوچک
است از تلدات آهنی روتور صر نظر میشود.
تلدات آهنی موتور القایی را میتوان بهصورت رابطه  16بیان نمود.
()16

Pfe  ph  pe  k h B  e ms  k e B 2e2ms
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شکل  :3کنترل زاویه شار در موتورهای القایی
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به عبارتی در نقطه کار  1جریان  i ds 1شار نامی را در موتور بوجود

بهمنظور د ستیابی به زاویه شار بهینه باید از تابع هزینه ن سبت به
زاویه شتتار مشتتتق گرفته و مستتاوی صتتدر ارار داده شتتود .با توجه به

اینکه موتور در باری کمتر از بار نامی ارار دارد ،مقدار مؤلدهی  dجریان
ا ستاتور کاهش و مقدار مؤلدهی  qجریان ا ستاتور افزایش خواهد یافت.

پیچیدگی رابطه تلدات بر حستتب زاویه شتتار ،تلدات را بر حستتب i dm

میآورد و  i qs 1گشتتتتاور موتور را تولید خواهد کرد .حال با توجه به

یعنی در حالیکه موتور با زاویه شتتتار  s 1در حال کارکرد میباشتتتد،
بهمنظور کاهش جریان استتتتاتور این زاویه به مقدار   s 2افزایش داده
می شود به نحوی که گ شتاور بار موتور تأمین شود و در عینحال توان
تلداتی موتور کاهش یابد.
مقدار زاویه شتار بهمنظور دستتیابی به بیشتترین مقدار گشتتاور بر
آمپر  45درجه است[ .]32در زاویه  45درجه مؤلدههای جریان استاتور
در راستای محور  dو  qبرابر است.
در کنترل برداری ،شتتار روتور در راستتتای محور  dارار میگیرد و
جریان روتور در راستای محور  dصدر است.
()19

r  dr

()20

qr  0

با توجه به این نکته جریان استتتتاتور در
بهصورت روابط  21و  22بدست خواهد آمد.

dr

()21

lm



راستتتتای محورهای dq

e .l m .i qm

l m e .dr
)
l lr
R fe l m

()22

R fe

بازنویسی کرده و نسبت به آن مشتقگیری میشود.
بهمنظور ستتاده شتتدن معادالت ابتدا استتمتهای ثابت بهصتتورت
رابطههای  30-26بازنویسی شده است.
()26

a

()27

lm
b
l lr
lm 2
)  R fe .a 2  R s .(a 2  b 2 )  c
l lr

()28

ref

4.l r .T e
3. p .l m2

()30

()23

همچنین سرعت لغزش با ا ستداده از جریان مغناطیاکنندگی در
راستای محورهای  dو  qبهصورت رابطه  24محاسبه میشود.

R r i qm
.
l lr i dm

()24

sl 

تلدات موتور القایی به عنوان تابع هزینه مطابق با رابطه  25در نظر
گرفته می شود .با حداال شدن تابع هزینه بازده موتور القایی بی شترین
مقدار را خواهد داشت.
()25

J  Ploss  Pcu  Pfe  Pmech  Pstray

روابط تلدات موتور در معادالت  18-14بیان شتتد .با جایگذاری این
معادالت در معادله  ،25تابع هزینه بر ح سب جریانهای موتور بهد ست
خواهد آمد.
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(R r .

h

()31

a.h 2
2
)  2.a .h  idm
]}
i dm

({

l .h
a.h
2
 R r ( m ) 2  R fe (a 2 .idm
})  ( ) 2
l r .i dm
i dm
همچنین ،تلدات مکانیکی و گردابی در مدل بار در نظر گرفته شده
است.
با م شتقگیری از رابطه  31بر ح سب  i dmو با توجه به رابطه بین
 i dmو  i qmمقدار زاویه بهینه (  mزاویه جریان مغناطیا کنندگی
نسبت به محور  )dبدست خواهد آمد.

c
d

()32
 -1-3-2تابع هزینه

1

3
b .h 2
2
({[ Ploss  {R s
)  2 a .b.h  a 2 .idm
}
2
i dm

و گشتاور الکترومغناطیسی موتور از رابطه  23بدست میآید.

3 p l
T e  . . m .dr .i qm
2 2 l lr

R fe

R s  a 2 .(R s  R fe )  d

()29

i ds  

i qs  i qm .(1 

e .l m

i*dm  h 4

با توجه به زاویه  ،  mرابطه زاویه شار بهینه بهمنظور دستیابی به
بازده حداکثر بهصورت رابطه  33است.
()33

b . d  a. c
)
c  a. d

((s )opt  a tan

رابطه  33نشتتان میدهد بهمنظور دستتتیابی به بازده بهینه موتور
القایی ،باید زاویه شتتتار در مقداری ثابت کنترل شتتتود که این مقدار به

برخی از پارامتر های موتور مان ند  l lr ، l m ، R fe ، R r ، R sو e
وابسته است.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

م .محبی و همکاران  /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1795-1785 ،)1399

1790

این زاویه(زاویه بهینه شار) از بیباری تا یک گشتاور خاص(گشتاور
مرزی) که در رابطه  33محاستتبه شتتده استتت ،ثابت و پا از گشتتتاور
مرزی تا گشتاور بار نامی شروع به افزایش میکند تا در گشتاور بار نامی

به بیشترین مقدار خود که برابر با )

i qsn
i dsn

( s  a tanمیرسد.

گشتاور بار مرزی تا گشتاور بار نامی شار نامی موتور موردنیاز است و در
این بازه از گ شتاور ،خروجی کنترل زاویه شار و کنترل برداری یک سان
استتت .این شتتکل بر استتا

اندازهگیری شتتار روتور در گشتتتاور بارهای

مختلف بدست آمده است.

این موضوع در شکل  4نشان داده شده است .ذکر این نکته ضروری
است که در شکل  4زاویه شار بهینه که از رابطه  33بدست آمده است
به گشتاور بار بستگی ندارد و ترسیم این شکل بهمنظور نشان دادن این
مو ضوع ا ست که زاویه بهینه شار در یک ناحیه از گ شتاور بار ،مطابق
رابطه  33دارای مقداری ثابت و در ناحیه دیگر مقداری غیرثابت دارد.
با توجه به رابطه  32مقدار گشتاور مرزی را میتوان بهصورت رابطه
زیر محاسبه کرد.
()34

d
c

3. p .(drn ) 2
4.l r

(T e )boundary 
شکل  :5وضعیت شار روتور بهینه در کنترل زاویه شار

همچنین الگوریتم و بلوک دیاگرام کنترل زاویه شار در شکلهای 6
و  7نشتتان داده شتتده استتت .مطابق شتتکل  7اختال ستترعت مرجع و
ستترعت موتور توستتط کنترلکننده  piگشتتتاور مرجع را تولید میکند.
گ شتاور مرجع وارد بلوک محا سبه زاویه شار می شود و پا از محا سبه
زاویه مرجع ،مقادیر مرجع مؤلدههای جریان استاتور مشخص میشوند.
مقادیر مرجع مؤلدههای جریان استتتاتور به همراه جریان استتتاتور
اندازهگیری شده ،توسط کنترلکننده هیسترزیا جریان نحوه کلیدزنی
شکل :4وضعیت زاویه شار بر حسب گشتاور بار در کنترل زاویه شار

شکل  5و ضعیت شار بهینه را در کنترل زاویه شار در موتورهای
القایی ن شان میدهد .همان طور که در شکل نیز م شخص ا ست ،در بازه

موتور را م شخص میکند .ا ستداده از کنترلکننده هی سترزیا جریان
موجب حذ دو کنترلکننده  PIشتتتده اما فرکانا کلیدزنی را متغیر
خواهد کرد[.]33

بی باری تا گ شتاور مرزی شار نامی موتور نیاز نی ست و موتور با شاری
کمتر از شار نامی موتور نیز گ شتاور تولیدی بار را تأمین میکند .اما از
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شکل  :6الگوریتم و بلوک دیاگرام کنترل زاویه شار موتور القایی

شکل  :7فلوچارت کنترل زاویه شار موتورهای القایی

 -3نتایج شبیهسازی
بهمنظور تصتتتدیق عملکرد روش پیشتتتنهادی ،در این بخش موتور
القایی با مشخصات جدول  ،1توسط کنترل زاویه شار در نرمافزار متلب
شبیه سازی شده ا ست .بار اعمالی به موتور دارای گ شتاور بار  4نیوتن
متر و سرعت مرجع  100رادیان بر ثانیه است.
جدول  :1مشخصات موتور القایی

شکل  8و ضعیت زاویه شار را در دو کنترل برداری و کنترل زاویه
شتتار نشتتان می دهد .مطابق شتتکل مقدار زاویه شتتار در کنترل برداری
تقری بًا در م قدار  35در جه و در کنترل زاو یه شتتتتار در م قدار 58
در جه(راب طه  ) 31ارار دارد .در وااع در کنترل برداری به دل یل ای جاد
شتتار نامی مقدار مؤلده جریان استتتاتور در راستتتای محور  dبیشتتترین
مقدار خود را دارد و مقدار مؤلده جریان استتتتاتور در راستتتتای محور q
متنا سب با گ شتاور بار انتخاب می شود که به موجب آن زاویه شار در
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این حالت کوچک استتتت .در حالی که در کنترل زاویه شتتتار با انتخاب
مقدار بهینه شار روتور مؤلده  dجریان استاتور کوچکتر از حالت ابل و
مؤلده  qجریان ا ستاتور بزرگتر از کنترل برداری ا ست و سبب خواهد
شد زاویه شار روتور بیشتر از مقدار خود در کنترل برداری باشد.
به عبارت دیگر عالوه بر تغییر دامنه شتتار ،زاویهای که امتداد شتتار
ا ستاتور با امتداد شار روتور(محور  )dمی سازد افزایش یافته ا ست .این
مو ضوع باعث خواهد شد مؤلدههای جریان ا ستاتور متنا سب با گ شتاور
بار ،بهن حوی تنظیم شوند که تلدات موتور کاهش یابد و به تبع آن بازده
موتور در گشتاور بارهای سبک افزایش یابد .بازده موتور تحت بار مذکور
در کنترل زاویه شار تقریبًا  %77و در طرح کنترل برداری  %70است.
شکل  9مقدار شار روتور را در دو طرح کنترل زاویه شار و کنترل
برداری نشان میدهد .مقدار شار روتور در کنترل زاویه شار  0,75وبر و
در کنترل برداری  0,897وبر است.
الزم به ذکر استتت دلیل جهش بوجود آمده در شتتکل  9مربو به
مقدار شار روتور در کنترل زاویه شار آن است که مقدار مرجع زاویه شار
در لحظه راه اندازی برابر با مقدار بدست آمده از رابطه  33در نظر گرفته
شده ا ست .با توجه به اینکه در این مقاله حالت ماندگار موتور در نظر
گرفته شده ا ست ،به برر سی مقدار مرجع این زاویه در حالتهای گذرا
اشاره نشده است.
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 -2-3بررسی بازده موتور القایی

شکل  :8مقدار زاویه شار در دو طرح کنترل برداری و کنترل زاویه شار

با ثابت نگه داشتن مقدار زاویه شار در گشتاورهای کمتر از گشتاور
مرزی ،مقدار شار روتور در این بارها کمتر از شار نامی است .از آنجاکه
تلدات آهنی موتور با توان  2شار روتور رابطه مستقیم دارد ،تلدات آهنی
موتور در روش کنترل زاویه شار در بارهای سبک کاهش خواهد یافت.
همچنین ثابت نگه داشتتتن زاویه شتتار ،منجر به کاهش مؤلده  dجریان
استتتاتور و به تبع آن کاهش جریان استتتاتور خواهد شتتد .این موضتتوع
تلدات مستتتی موتور را نیز کاهش خواهد داد .بنابراین در روش کنترل
زاویه شتتتار تلدات موتور نستتتبت به کنترل برداری کمتر خواهد شتتتد.
شکلهای  11و  12به ترتیب وضعیت بازده موتور را در صدحه گشتاور
سرعت را برای کنترل برداری و کنترل زاویه شار نشان میدهد.

شکل  :9مقدار شار روتور

 -1-3بررسی ریپل گشتاور خروجی
شتتکل  10وضتتعیت گشتتتاور خروجی را در دو طرح کنترلی نشتتان
می دهد .مطابق شکل ریپل گ شتاور خروجی در طرح کنترل زاویه شار
بهمراتب کمتر از کنترل برد اری ا ست .دلیل آنکه ریپل گ شتاور خروجی
در روش پی شنهادی کمتر از روش مر سوم کنترل برداری ا ست ،مقدار
شار روتور بهینهای ا ست که در هر نقطه کار در نظر گرفته می شود .در
روش پیشتتتن هادی به دل یل آن که م قادیر در نظر گرف ته شتتتده برای
مؤلدههای جریان استاتور در راستای محورهای  dو  ، qدر بارهای سبک
همان مقادیر موردنیاز برای تأمین بار هستتتند ،ریپل گشتتتاور کمتر از
حالتی است که مؤلدههای جریان استاتور بیشتر از حد موردنیاز انتخاب
شده باشند.

شکل  :11بازده موتور القایی در صفحه گشتاور سرعت تحت کنترل
زاویه شار

شکل  :12مقایسه بازده موتور القایی در دو روش کنترل برداری و
کنترل زاویه شار

شکل  :10گشتاور خروجی موتور در دو طرح کنترل برداری و کنترل
زاویه شار
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مطابق شکلهای  11و  12بازده موتور القایی در روش پی شنهادی
بهویژه در بارهای سبک به مراتب بی شتر از روش کنترل برداری مر سوم
است.
این شکلها بهخوبی نشان می دهد هرچه به سمت گشتاور بار نامی
موتور نزدیک شویم بازده روش پیشنهادی و روش کنترل برداری به هم
نزدیک می شتود .در وااع از گشتتاور بار مرزی تا گشتتاور بار نامی شتار
موتور همان شتتتار نامی استتتت بنابراین مؤلدههای جریان استتتتاتور نیز
مقادیر نامی خود را خواهد داشت .در این حالت زاویه شار نیز شروع به
افزایش میکند و در گشتتتاور بار نامی به بیشتتترین مقدار خود خواهد
رسید.
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هرچه گشتاور بار از گشتاور مرزی به سمت بیباری برود ،زاویه شار
در یک مقدار ثابت(رابطه  )33کنترل خواهد شتتتد .در این حالت شتتتار
موتور از شتتتار نامی کمتر خواهد بود .در کنترل برداری در گشتتتتاور
بارهای مختلف مقدار مؤلده های جریان استتتتاتور ،همواره ثابت خواهد
بود .در طرح کنترل زاویه شار همزمان با کاهش گ شتاور بار بجای آنکه
فقط مؤلدهی جریان ا ستاتور در را ستای محور  qکم شود ،مؤلده محور
 dجریان استاتور نیز کاهش خواهد یافت .نحوه کاهش مؤلدههای جریان
ا ستاتور بگونهای ست که مقدار زاویه شار در این ناحیه از گ شتاور ثابت
است.

شکل  :13مقدار زاویه شار در کنترل برداری و کنترل زاویه شار

بهمنظور بررسی نتایج حاصل از روش پیشنهادی ،نتایج شبیهسازی
در گ شتاور بارهای مختلف از بیباری تا بار کامل و سرعت مرجع 140
رادیان بر ثانیه در جدول  2ارائه شده است.
داده های جدول  2بهخوبی نشتتتان میدهد که چگونه با ثابت نگه
داشتتن مقدار زاویه شتار در گشتتاور بارهای ستبک ،بازده موتور القایی
افزایش خواهد یافت.
روند کاهش مؤلدههای جریان ا ستاتور در گ شتاور بارهای سبک از

 -3-3بررسی زاویه شار

گشتتتتاور بار مرزی به ستتتمت بیباری در جدول  2مشتتتخص استتتت.

شکل  13و ضعیت زاویه شار را در صدحه گ شتاور سرعت در دو
طرح کنترلی نشتتان می دهد .مطابق شتتکل در کنترل زاویه شتتار ،زاویه
شار از بیباری تا گشتاور مرزی در یک مقدار ثابت نگه داشته میشود و
پا از گ شتاور مرزی این زاویه به دلیل افزایش گ شتاور و نیاز موتور به
شار نامی شروع به افزایش میکند تا در گ شتاور بار نامی این زاویه به
بیشترین مقدار خود خواهد رسید.

همان طور که گدته شد در این ناحیه از گ شتاور بار هر دو مؤلده جریان
استاتور به نحوی کاهش داده می شوند که زاویه شار در این ناحیه ثابت
کنترل شتتتود .از آنجا که مؤلده جریان استتتتاتور در

راستتتتای محور d

تولیدکننده شار و مؤلده جریان استاتور در راستای محور  qتولیدکننده
گشتتتاور بار استتت در این روش با کاهش گشتتتاور بار عالوه بر کاهش
جریان ا ستاتور در

را ستای محور  qجریان ا ستاتور در را ستای محور d

بهنحوی کاهش داده میشود که زاویه شار مقداری ثابت داشته باشد.

جدول  :2مقایسه نتایج کنترل برداری و روش پیشنهادی در سرعت مرجع  140رادیان بر ثانیه
سرعت

گشتاور
بار()N.m

مرجع()rad/s

مؤلفه محور  dجریان
استاتور

مؤلفه محور  qجریان
استاتور

کنترل
برداری

کنترل زاویه
شار

کنترل
برداری

کنترل زاویه
شار

کنترل
برداری

کنترل
زاویه شار

کنترل
برداری

کنترل
زاویه شار

0

140

2.8

0.75

0.55

11

58

37.5

74.7

2

140

2.8

1.4

1.28

2.2

24.5

58

68.2

80.4

4

140

2.8

1.8

2.05

2.9

36.13

58

76.9

81.5

6

140

2.8

2.2

2.82

3.5

45.15

58

80.4

82

8

140

2.8

2.5

3.6

4

52

58

81.8

82.2

10

140

2.8

2.75

4.36

4.4

57.3

58

82.3

82.4

12

140

2.8

2.8

5.13

5.13

61.4

61.4

82.3

82.3

14

140

2.8

2.8

6.2

6.2

65.7

65.7

81.8

81.8
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1.2

زاویه شار()deg

بازده()%

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

1795-1785 ،)1399 (زمستان4  شماره،50  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/  محبی و همکاران.م

مراجع
[1] A. M. Bazzi and P. T. Krein, "Review of methods for real-time
[2]
[3]

loss minimization in induction machines," IEEE Transactions on
Industry Applications, vol. 46, pp. 2319-2328, 2010.
I. Kioskeridis and N. Margaris, "Loss minimization in induction
motor adjustable-speed drives," IEEE Transactions on Industrial
Electronics, vol. 43, pp. 226-231, 1996.
R. Bojoi, Z. Li, S. A. Odhano, G. Griva, and A. Tenconi, "Unified
direct-flux vector control of induction motor drives with
maximum torque per ampere operation," in Energy Conversion
Congress and Exposition (ECCE), 2013 IEEE, 2013, pp. 38883895.

 "تشخیص, شهریار,  گل محمدزاده. ش, یزدان دوست. ن, اوجاای.] م4[
عیب گردش روغن در یاتااان لغزشی موتور القایی با استداده از
, vol. " مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز,هارمونیکهای توان لحظهای
46, pp. 7-17, 2016.
 "اینورتر امپدانسی دو, مهران, صباحی. م, بابائی. ا, فیضی. م, ولیزاده.] م5[
 درDTC خروجی برای درایو دو موتور القایی کنترلشده به روش
vol. ," مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز,خودرو هیبرید پیل سوختی
.44, pp. 51-66, 2014
[6] P. Pecinka, S. Kocman, P. Orsag, and J. Otypka, "Solutions to

[7]
[8]
[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

increase the efficiency of induction motors," in Electric Power
Engineering (EPE), 2017 18th International Scientific Conference
on, 2017, pp. 1-6.
D. Mehdi and S. Lassaad, "Losses minimisation in an induction
motor," in Signals, Circuits and Systems (SCS), 2009 3rd
International Conference on, 2009, pp. 1-6.
S. Lim and K. Nam, "Loss-minimising control scheme for
induction motors," IEE Proceedings-Electric Power Applications,
vol. 151, pp. 385-397, 2004.
S. J. Plathottam and H. Salehfar, "Transient loss minimization in
induction machine drives using optimal control theory," in
Electric Machines & Drives Conference (IEMDC), 2015 IEEE
International, 2015, pp. 1774-1780.
R. P. d. F. Martins, D. M. Sousa, V. F. Pires, and A. Roque,
"Reducing the power losses of a commercial electric vehicle:
Analysis based on an asynchronous motor control," in Power
Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), 2013
Fourth International Conference on, 2013, pp. 1247-1252.
D. Hu, W. Xu, R. Dian, Y. Liu, and J. Zhu, "Dynamic loss
minimization control of linear induction machine," in Energy
Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2017 IEEE, 2017,
pp. 3598-3603.
M. N. Uddin and S. W. Nam, "New online loss-minimizationbased control of an induction motor drive," IEEE transactions on
Power Electronics, vol. 23, pp. 926-933, 2008.
J. Liu, F. Lin, H. Sun, and T. Q. Zheng, "Optimale efficiency
control of linear induction motor for linear metro," in Power
Electronics Specialists Conference, 2008. PESC 2008. IEEE,
2008, pp. 673-677.
A. Mannan, T. Murata, J. Tamura, and T. Tsuchiya, "Efficiency
optimized speed control of field oriented induction motor
including core loss," in Power Conversion Conference, 2002.
PCC-Osaka 2002. Proceedings of the, 2002, pp. 1316-1321.
M. Cacciato, A. Consoli, G. Scarcella, G. Scelba, and A. Testa,
"Efficiency optimization techniques via constant optimal slip
control of induction motor drives," in Power Electronics,
Electrical Drives, Automation and Motion, 2006. SPEEDAM
2006. International Symposium on, 2006, pp. 33-38.
S. Dymko, S. Peresada, and R. Leidhold, "Torque control of
saturated induction motors with torque per ampere ratio
maximization," in Intelligent Energy and Power Systems (IEPS),
2014 IEEE International Conference on, 2014, pp. 251-256.
S. Bozhko, S. Dymko, S. Kovbasa, and S. M. Peresada,
"Maximum Torque-per-Amp Control for Traction IM Drives:
Theory and Experimental Results," IEEE Transactions on
Industry Applications, vol. 53, pp. 181-193, 2017.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

1794

 بررسی فرکانس کلیدزنی-4-3
بهمنظور بررستتتی فرکانا کلیدزنی در دو روش کنترل برداری و
 پهنای باند.کنترل زاویه شار از هی سترزیا جریان استداده شده ا ست
. آمپر در نظر گرفته شده است0,2 هیسترزیا
 جریان فاز ا ستاتور موتور را در روش پی شنهادی و روش14 شکل
 در این مقاله از کنترلکننده.کنترل برداری مرستتتوم نشتتتان میدهد
 هنگامیکه جریان به مقدار.هیستتترزیا جریان استتتداده شتتده استتت
 نزدیک شود کلیدزنی رخ، مرزی باند هی سترزیا تعیین شده از پیش
 در کنترل زاویه شتتتار در برخی زمانها14  مطابق شتتتکل.خواهد داد
جریان در باند هیسترزیا بدون نزدیک شدن به مقدار مرزی باند مقدار
 این موضتتتوع باعث خواهد شتتتد فرکانا.مرجع خود را دنبال میکند
کلید زنی در کنترل زاویه شار نسبت به کنترل برداری مرسوم در برخی
 انت خاب بهی نه م قادیر مرجع مؤل ده های جر یان.ز مان ها کمتر شتتتود
 ستتبب خواهد شتتد جریان استتتاتور به مقدار مطلوب نزدیکتر،استتتاتور
.شود و از افزایش فرکانا کلیدزنی جلوگیری کند

 جریان فاز استاتور بهمنظور بررسی فرکانس کلیدزنی:14 شکل

 نتیجهگیری-4
در این مقاله طرح کنترل زاویه شار در موتورهای القایی در ح ضور
 روش پیشتتنهادی توستتط،تلدات آهنی ارائه شتتد و بهمنظور صتتحت آن
 مطابق نتایج شبیه سازی در.نتایج شبیه سازی مورد بررسی ارار گرفت
 بازده موتور القایی،طرح ارائه شتتده نستتبت به کنترل برداری مرستتوم
بخصتتتوص در بارهای کمتر از بار نامی بهطور اابلمالحظهای افزایش
 افزایش بازده در گ شتاور بار یک سان به سرعت موتور نیز واب سته.مییابد
 در بیباری و ستترعتهای کم، بهطوریکه در کنترل زاویه شتتار.استتت
. در صدی دارد12  در صدی و در سرعت نامی افزایش40 بازده افزایش
همچنین از دیگر د ستاور دهای کنترل زاویه شار کاهش ریپل گ شتاور
 در طرح کنترل زاویه شار به دلیل انتخاب درست مقادیر.خروجی است
ریپل گ شتاور خروجی، dq مرجع مؤلدههای جریان ا ستاتور در د ستگاه
 همچنین فرکانا کلیدزنی در.به مراتب کمتر از کنترل برداری استتتت
همچنین.روش پیشتتنهادی کمتر از روش کنترل برداری مرستتوم استتت
حجم محا سباتی روش پی شنهادی ن سبت به روش مر سوم برابر ا ست و
.بهسادگی اابلاجراست
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