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Direct Flux and Torque Control of an Asymmetrical Six-phase 

Induction Motor 
Davood Ghanbari, Navid Reza Abjadi, Gholamreza Arab Markadeh, Jafar Soltani 

 

Abstract: Direct flux and torque control (DTC) of induction motor is one of the most effective methods in 

control of this electric machine. Using DTC the restrictions and complexities of vector control can be avoided. In 

this paper, the algorithm of direct torque control of an asymmetrical six-phase induction motor with a two-level 

voltage source inverter is presented. The stator winding of an asymmetrical six-phase induction motor consists of 

two three-phase winding sets which have 30 degrees phase displacement. The machine is modeled based on 

vector space decomposition (VSD) theory. Selecting suitable switching vectors the flux and torque of the motor 

are controlled properly. The simulation results prove this statement. 
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                                        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    ----۱۱۱۱

بـيش از سـه   (هاي اخير، موتورهاي القايي چند فازه در سال        

 انـد  افتهيبه واسطه مزايايي که دارند در صنعت کاربردهاي فراواني  )فاز

اولين كاربردهاي صنعتي موتورهاي چند فازه به اواخـر دهـه   . ]۱ , ۲[

اولـين موتورهـاي چنـد فـازه     . گـردد هفتاد قرن بيستم ميالدي باز مي

بودند كه بيشتر بـه   )دوستارهسه فاز (موتورهاي پنج فاز و نيز شش فاز 

ش گشتاور ضرباني نسبت به موتورهاي سـه فـاز مـورد توجـه     علت كاه

هاي بـاال ماننـد   از آن پس كاربرد اين موتورها، در  جريان. قرار گرفتند

 . هاي كشتي و قطار و زيردريايي روز به روز گسترش يافته استپيشران

در يک موتور پيشران زيردريايي خصوصياتي همچون راندمان زياد، 

ال و نويز صوتي کم از اهميت ويژه اي برخوردار است قابليت اطمينان با

و انتخاب ساختار آن از جمله تعداد فاز، قطب و نحوه کنترل تا حد 

موتورهاي چند فازه مزاياي . است خصوصياتزيادي وابسته به اين 

زيادي نظير کاهش دامنه و ميزان ضربانات گشتاور، کاهش دامنه 

هاي جريان کاهش هارمونيک جريان هر فاز بدون کاهش ولتاژ آن،

 و قابليت اطمينان بيشتر نسبت به موتورهاي سه فاز دارند DCلينک 

]۴ ,۳[ . 

توان نسبت گشتاور به جريان با افزايش تعداد فازها همچنين مي

به دليل افزايش درجات آزادي . مؤثر را به طور چشمگيري افزايش داد

هاي خاص جريان، گشتاور توان با تزريق هارمونيکدر اين موتورها مي

و يا با يک سيستم درايو مشترک چندين موتور را  بيشتري توليد کرد

امروزه، اين موتورها بيشتر در  سيستم محرکه کشتي و . تحريک نمود

 .شوندزيردريايي، وسايل نقليه هايبريد، کاربردهاي هوا فضا استفاده مي

هارمونيک و بعضي از مزاياي موتورهاي چندفازه از جمله کاهش 

هاي چندفاز براي شود که ماشينگشتاورهاي ضربه اي از آنجا ناشي مي

به عبارتي از همان ابتدا براي كار با . شوندتغذيه با اينورتر طراحي مي

هاي اند اما معموالً استانداردهاي ساخت ماشين اينورتر سازگار شده

ت و عملكرد فاز براي کار با تغذيه با برق سينوسي ايجاد شده اسسه

ساختاري که در  .ها با اينورتر، نسبت به موتورهاي چندفاز بدتر است آن

 تر است درجه شيفت دارند معمول ۳۰پيچ نسبت به هم آن دو سيم

خصوصيت اين موتور حذف هارمونيک ششم ريپل  نيتر مهم. ]۵[

- شده با اينورتر اتفاق ميفاز تغذيهگشتاور است که در موتورهاي سه

به آن  ]۶[در مقابل موتور شش فاز متقارن قرار دارد که در . افتد

 . پرداخته شده است

هاي هاي شش فاز جنبهماشينکارهاي تحقيقاتي در زمينه 

قابليت اطمينان اين  به مسئله ]۶[مختلفي دارد در برخي مراجع مانند 

ها در برابر روي دادن خطا پرداخته شده است در برخي ديگر ماشين

ها به ويژه با تکنيک تغذيه اين ماشين به مسئله ]۷ , ۵[مانند 

کنترل . است مدوالسيون پهناي پالس با بردار فضايي پرداخته شده

برداري و استفاده از کنترل غيرخطي موضوع برخي ديگر از کارهاي 

 . ]۸-۱۱[باشد تحقيقاتي مي

در اين مقاله، با توجه به مشکالت کنترل برداري نظير نياز به 

انتقال متغيرها به دستگاه سنکرون، حساسيت زياد به پارامترهاي 

هاي جرياني، همچنين مشکالت و ماشين و مشکل تنظيم کنترل کننده

هاي کنترل غيرخطي و مدوالسيون سنگين روش نسبتاًمحاسبات 

پهناي پالس، به کنترل مستقيم گشتاور و شار يک ماشين شش فاز 

هايي براي اين منظور ارائه شده جدول. نامتقارن پرداخته شده است

ند و ها براي گشتاورهاي منفي مشکالتي دارولي اين جدول ]۱۲[است 

ها، در بعضي از باشند همچنين با استفاده از اين جدولجوابگو نمي

در مقاالت . کندهاي گذرا شار ماشين به طور ناگهاني افت ميحالت

ي ها کيتکنبا استفاده از کنترل برداري يا  ]۱۳-۱۵[متعددي نظير 

کنترل گشتاور و شار ماشين مطرح شده است؛  مسئلهکنترل غيرخطي 

، ها روشع، برخالف کنترل مستقيم گشتاور کالسيک، اين ولي در واق

. باشند يمي کنترلي با تکنيک مدوالسيون پهناي پالس ها روشترکيب 

کنترل مستقيم گشتاور ماشين شش فاز متقارن مطرح  ]۱۶, ۱۷[در 

شده است؛ شايان ذکر است که تبديالت و در نتيجه بردارهاي کليد 

متفاوتند و روش  کامالًنامتقارن زني در سيستم شش فاز متقارن و 

ارائه شده براي ماشين متقارن براي نوع نامتقارن قابل استفاده 

  .باشد ينم

در اين مقاله جدولي جديد براي کنترل گشتاور و شار ماشين 

يي آن در کنترل گشتاور و شار کار آشود و شش فاز نامتقارن ارائه مي

شايان ذکر است که . شوداز طريق شبيه سازي کامپيوتري بررسي مي

کنترل مستقيم گشتاور علي رغم سادگي که پياده سازي آن را بسيار 

. ]۱۸[گرداند عمده مشکالت روش کنترل برداري را ندارد آسان مي

عالوه بر اين در اين مقاله براي کاهش ريپل گشتاور و شار، از منطق 

شين شش فازي استفاده شده و کنترل مستقيم گشتاور و شار فازي ما

ي هوشمند نظير منطق ها روشترکيب . شود يمفاز نامتقارن مطرح 

باعث بهبود رفتار سيستم حلقه  تواند يم... فازي، شبکه هاي عصبي و 

  .]۱۹, ۲۰[بسته گردد 
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        نامتقارننامتقارننامتقارننامتقارنماشين شش فاز ماشين شش فاز ماشين شش فاز ماشين شش فاز     ييييسازسازسازساز    مدلمدلمدلمدل    - - - - ۲۲۲۲

هاي استاتور يک ماشين شش فاز به طور شماتيک سيم پيچ) ۱(شکل 

ماشين به جاي ماتريس در ارتباط با اين . دهدنامتقارن را نشان مي

  :]۵[شود تبديل متداول سه فاز از ماتريس تبديل زير استفاده مي
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        موتور القايي شش فاز نامتقارنموتور القايي شش فاز نامتقارنموتور القايي شش فاز نامتقارنموتور القايي شش فاز نامتقارن): ): ): ): ۱۱۱۱((((    شکلشکلشکلشکل

        

/ در اينجا 6φ π= و همچنين ( , )α β ،( , )x y  0)و ,0 )+ سه  −

) يها مؤلفه .زير فضاي دو بعدي عمود بر هم هستند , )α β  در تبديل

) يها انرژي و توليد گشتاور نقش دارند و مؤلفه , )x y  در تبديل انرژي

 يها و مؤلفه شونددر ماشين ميتلفات  باعثهيچ نقشي ندارند و فقط 

(0 ,0 )+ ٣صفر يها به مؤلفه −
چنانچه مراکز ستاره دو . معروف هستند 

با . شوندصفر مي ها مؤلفهمجموعه سه فاز به يکديگر متصل نشود اين 

هاي از مرتبه اول و هارمونيک مؤلفهي ماتريس تبديل فوق، ريکارگ به

12 1, ( 1,2,3,...)m m± )به زيرفضاي  = , )α β شوند؛ تصوير مي

6هاي از مرتبه هارمونيک 1, ( 1,3,5,...)m m± به زير فضاي  =

( , )x y هاي توالي صفر به زيرفضاي شوند و هارمونيکتصوير مي

(0 ,0 )+ ي هامعادالت ولتاژ استاتور در زير فضا. ]۵[شوند تصوير مي −

( , )α β  و( , )x y به فرم زير است:  

)۲(                  

( )

( )

( )

( )

d
v i i iR L Ls s ms s s r

dt

d
v i i iR L Ls s ms s s r

dt

d
v i iR Ls lsxs xs xs

dt

d
v i iR Ls lsys ys ys

dt

α α α α

β β β β

= + +

= + +

= +

= +

  

sLمقاومت استاتور و  sR در اينجا mLاندوکتانس استاتور      

  .اندوکتانس نشتي استاتور است  lsL اندوکتانس متقابل و

  :معادالت ولتاژ روتور به فرم زير است

)۳ (                   

0 ( )

( )

0 ( )

( )

i i iR L Lr r mr r r s

d
i iL Lr mr s

dt

i i iR L Lr r mr r r s

d
i iL Lr mr s

dt

ωα β β

α α

ωβ α α

β β

= + + +

+

= − + +

+

  

.  

 

 

α((((معادل معادل معادل معادل مدارهاي مدارهاي مدارهاي مدارهاي ) ) ) ) الفالفالفالف(((( β−((((        

 

x((((مدارهاي معادل مدارهاي معادل مدارهاي معادل مدارهاي معادل ) ) ) ) الفالفالفالف(((( y−(((( 

 

        مدارهاي معادل توالي صفرمدارهاي معادل توالي صفرمدارهاي معادل توالي صفرمدارهاي معادل توالي صفر) ) ) ) الفالفالفالف((((

                ننننمدارهاي معادل يک ماشين شش فاز نامتقارمدارهاي معادل يک ماشين شش فاز نامتقارمدارهاي معادل يک ماشين شش فاز نامتقارمدارهاي معادل يک ماشين شش فاز نامتقار): ): ): ): ۲۲۲۲((((شکل شکل شکل شکل 
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lrLو  rLمقاومت روتور  rRدر اينجا  به ترتيب اندوکتانس روتور و   

 . هستندروتور اندوکتانس نشتي 

  .نشان داده شده است) ۲(مدارهاي معادل ماشين در شکل 

  :آيدگشتاور از رابطه زير بدست مي

)۴(                       
( )i i i iT P Le m r s r sα β β α= −

  

  .قطب است زوج تعداد Pدر اين رابطه 

  

        اينورتر شش فاز اينورتر شش فاز اينورتر شش فاز اينورتر شش فاز     - - - - ۳۳۳۳        

موتورهاي شش تغذيه براي  )ساقه ۶(کليدي  ۱۲از اينورتر منبع ولتاژ 

حالت خاموش و روشن  ۲ کليدبه علت اينکه هر   .شودفاز استفاده مي

6تعداد دارد 
يک اينورتر  )۳(حالت کليد زني وجود دارد  شکل   2

- را نشان ميهاي يک ماشين شش فاز پيچيمتصل به سيم شش فاز 

  .دهد

  :ابط ولتاژ اينورتر به صورت زير استور

      

5 1
( )

6 6

5 1
( )

6 6

5 1
( )

6 6

5 1
( )

6 6

5 1
( )

6 6

5 1
( )

6 6

v v v v v v vas aN bN cN dN eN fN

v v v v v v vbs bN aN cN dN eN fN

v v v v v v vcs cN aN bN dN eN fN

v v v v v v vds dN aN bN cN eN fN

v v v v v v ves eN aN bN cN dN fN

v v v v v v vfs fN aN bN cN dN eN

= − + + + +

= − + + + +

= − + + + +

= − + + + +

= − + + + +

= − + + + +

  

)۵(  

  .است DCسر منفي لينک  Nها در اين رابطه

                                                        
        اينورتر شش فازاينورتر شش فازاينورتر شش فازاينورتر شش فاز    ):):):):۳۳۳۳((((شکل شکل شکل شکل 

روش کنترل مستقيم شار و گشتاور موتور القايي روش کنترل مستقيم شار و گشتاور موتور القايي روش کنترل مستقيم شار و گشتاور موتور القايي روش کنترل مستقيم شار و گشتاور موتور القايي     - - - - ۴۴۴۴

        شش فازشش فازشش فازشش فاز

روش کنترل مستقيم شار و گشتاور موتور القايي شش فاز مشابه روش 

فاز است که انتخاب  سه کنترل مستقيم شار و گشتاور موتور القايي 

کليد زني مناسب بر اساس خطاي شار و گشتاور و همچنين زاويه شار 

مستقيم گشتاور  کنترل بلوک دياگرام روش )۴(گيرد شکل صورت مي

  .دهداز را نشان ميموتور القايي شش ف

ي شار استاتور در دستگاه مختصات ساکن، به صوت زير ها مؤلفه

  قابل محاسبه هستند

                         )۶(             
( )

( )

dtv iRss s s

dtv iRss s s

λα α α

λ β β β

= − ∫


= −∫
   

        ::::جدول کليد زني جدول کليد زني جدول کليد زني جدول کليد زني تعيين تعيين تعيين تعيين 

حالت کليدزني وجود دارد که هر   ۶۴همان طور که در باال گفته شد 

کليد بردارهاي انتخاب  درکند که حالت يک بردار ولتاژ را توليد مي

ردارهايي انتخاب شوند که به اين نکته توجه داشت که بزني بايد 

)دامنه را در زيرفضاي  نيتر بزرگ , )α β  و کوچکترين دامنه را در زير

)فضاي  , )x y، ،شکل . دنداشته باش که در تبديل انرژي نقشي ندارند

)بردارهاي بزرگ در زير فضاي  قرار گرفتننحوه  )۵( , )α β  و تصوير

)آنها در زير فضاي , )x y زير فضاي هر بردار بزرگ در . دهدرا نشان مي

  .ديگر معادل يک بردار کوچک است

گشتاور افزايش يافت بايد برداري انتخاب شود که زاويه شار را 

هاي زير براي گشتاور و شار ؛ چرا که رابطهافزايش دهد و بالعکس

  برقرار است

   )۷ (                                                      e ssT Iλ∝ ×   

)۸       (                                                    ss sV Tλ∆ =                                                        

زمان  sT بردار جريان استاتور و sIبردار کليدزني،  sVدر اينجا 

  .نمونه برداري يا کليدزني است

N

vdc
a b c d e f

vbs

vas vcs

vds

ves

v fs
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        شش فازشش فازشش فازشش فاز    کنترل مستقيم گشتاور و شار موتورکنترل مستقيم گشتاور و شار موتورکنترل مستقيم گشتاور و شار موتورکنترل مستقيم گشتاور و شار موتور    بلوک دياگرام روشبلوک دياگرام روشبلوک دياگرام روشبلوک دياگرام روش    ):):):):۴۴۴۴((((شکل شکل شکل شکل 

  

  
)زيرفضاي زيرفضاي زيرفضاي زيرفضاي ): ): ): ): الفالفالفالف(((( , )α β  

 

        
)زيرفضاي زيرفضاي زيرفضاي زيرفضاي ): ): ): ): بببب(((( , )x y        

)نمايش بردارهاي بزرگ در زيرفضاي نمايش بردارهاي بزرگ در زيرفضاي نمايش بردارهاي بزرگ در زيرفضاي نمايش بردارهاي بزرگ در زيرفضاي ): ): ): ): ۵۵۵۵((((شکل شکل شکل شکل  , )α β     و و و و

)در زيرفضاي در زيرفضاي در زيرفضاي در زيرفضاي     هاهاهاها    آنآنآنآنتصوير تصوير تصوير تصوير  , )x y 

همان طور که گفته شد انتخاب  بردار مناسب بستگي به خطاي شار 

يعني اگر خطاي شار افزايش يابد بايد برداري انتخاب  داردو گشتاور 

اگر خطاي  طور نيشود که اندازه شار را افزايش دهد و بالعکس و هم

مستقيم شار و گشتاور انتخاب جدول کليدزني براي روش کنترل دو 

ارائه ]۱۲[در مرجع ) ۱(جدول . شده است در زير آورده شده است

 ها جدولدر اين . شوددر اين مقاله پيشنهاد مي) ۲(شده و جدول 

Tc  وλc  به ترتيب نشان دهنده تغيير مطلوب گشتاور و شار استاتور

ارت ؛ به عبباشند يم)) ۴(ي باندهاي هيسترزيس شکل ها يخروج(

باشند الزم است گشتاور و شار + ۱هر دو  λcو  Tcديگر چنانچه 

باشند الزم است گشتاور و  -۱استاتور افزايش داده شود و چنانچه 

بسته به موقعيت بردار شار، شماره   .شار استاتور کاهش داده شود

  .بردار کليدزني مطلوب در جداول ارائه شده است

يک عنصر جدول ) ۲(ل براي مشخص شدن نحوه رسيدن به جدو

از  s1فرض کنيد بردار شار استاتور در ناحيه . شود يمبدست آورده 

αصفحه  β− باشد، همچنين فرض کنيد ) ۵(شکلTc  وλc  هر

الزم است گشتاور و شار استاتور  حالت نيادو مثبت باشند در 

، v41 ،v45بردارهاي ) الف-۵(افزايش داده شود با مراجعه به شکل 

v37 ،v36 ،v52  وv54  باعث افزايش شار شوند  توانند يمهمگي

از طرفي . شوند يماز همه بيشتر باعث اين افزايش  v36و  v37ولي 

v36 ،v52 ،v54 ،v22 ،v18  وv26  باعث افزايش زاويه بردار

بين اين مجموعه . دهند يمشار شده و در نتيجه گشتاور را افزايش 

بردار و مجموعه قبلي تعدادي بردار مشترک وجود دارد که عبارتند 

که براي جلوگيري از تغييرات شديد بردار  v54و  v36 ،v52از 

) ۲(انتخاب شده است که اولين عنصر جدول  v52وسطي يعني 

  .گردند يمبه همين طريق ساير عناصر جدول انتخاب . باشد يم

        

T e

rω

rω

sλ

sλ

T e

α

β
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        [12]بردارهاي کليدزني مرجع بردارهاي کليدزني مرجع بردارهاي کليدزني مرجع بردارهاي کليدزني مرجع ): ): ): ): ۱۱۱۱((((جدول جدول جدول جدول 
        شماره قطاعشماره قطاعشماره قطاعشماره قطاع

                                                                                                λ

c  
T

c   
3

6        
3

7        
4

5        
4

1        
9        1

1        
2

7        
2

6        
1

8        
2

2        
5

4        
5

2        
+1        +1        

5

4        
5

2        
3

6        
3

7        
4

5        
4

1        
9        1

1        
2

7        
2

6        
1

8        
2

2        
-1        

3

7        
4

5        
4

1        
9        1

1        
2

7        
2

6        
1

8        
2

2        
5

4        
5

2        
3

6        
+1        -1        

2

6        
1

8        
2

2        
5

4        
5

2        
3

6        
3

7        
4

5        
4

1        
9        1

1        
2

7        
-1        

        

        پيشنهاديپيشنهاديپيشنهاديپيشنهادي    ييييدزندزندزندزنييييکلکلکلکل    ييييبردارهابردارهابردارهابردارها): ): ): ): ۲۲۲۲((((جدول جدول جدول جدول 
        شماره قطاعشماره قطاعشماره قطاعشماره قطاع

                                                                                                λ

c  
T

c   
3

6        
3

7        
4

5        
4

1        
9        1

1        
2

7        
2

6        
1

8        
2

2        
5

4        
5

2        
+1        +1        

2

2        
5

4        
5

2        
3

6        
3

7        
4

5        
4

1        
9        1

1        
2

7        
2

6        
1

8        
-1        

4

1        
9        1

1        
2

7        
2

6        
1

8        
2

2        
5

4        
5

2        
3

6        
3

7        
4

5        
+1        -1        

2

7        
2

6        
1

8        
2

2        
5

4        
5

2        
3

6        
3

7        
4

5        
4

1        
9        1

1        
-1        

        

        فازيفازيفازيفازي    شار و گشتاورشار و گشتاورشار و گشتاورشار و گشتاور    روش کنترل مستقيمروش کنترل مستقيمروش کنترل مستقيمروش کنترل مستقيم    - - - - ۵۵۵۵

ريپل موجود در گشتاور و شار را  توان يمبا بکار گيري منطق فازي 

، بردار کليدزني )۲(در اين قسمت با استفاده از جدول . کاهش داد

در اين . شود يمي منطق فازي بدست آورده ريکارگ بهمطلوب با 

سيستم فازي سه ورودي زاويه شار، خطاي گشتاور و خطاي شار در 

توابع . و يک خروجي شماره بردار کليدزني شود يمگرفته  نظر

نشان داده شده ) ۶(و خروجي در شکل  ها يورودعضويت انتخابي 

براي . آورده شده است) ۳(قوانين سيستم فازي در جدول . است

و خيلي منفي ) PL(خطاي گشتاور از دو متغير زباني خيلي مثبت 

)NL(ي منفي ، براي خطاي شار از سه متغير زبان)N( صفر ،)Z ( و

متغير زباني استفاده شده  ۱۲و براي زاويه بردار شار از )  P(مثبت 

و قوانين سيستم  باشد يم) ۲(برگرفته از جدول ) ۳(جدول . است

  .دهد يمفازي را نشان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قوانين سيستم فازيقوانين سيستم فازيقوانين سيستم فازيقوانين سيستم فازي    ):):):):۳۳۳۳((((جدول جدول جدول جدول 

خطاي خطاي خطاي خطاي 

 گشتاورگشتاورگشتاورگشتاور

خطاي خطاي خطاي خطاي 

 شارشارشارشار

 شماره قطاعشماره قطاعشماره قطاعشماره قطاع

1 2 3 4 5 6 

PL 

P 52 54 22 18 26 27 

Z 22 18 26 27 11 9 

N 18 26 27 11 9 41 

NL 

P 45 37 36 52 54 22 

Z 9 41 45 37 36 52 

N 11 9 41 45 37 36 

خطاي خطاي خطاي خطاي 

 گشتاورگشتاورگشتاورگشتاور

خطاي خطاي خطاي خطاي 

 شارشارشارشار

 شماره قطاعشماره قطاعشماره قطاعشماره قطاع

7 8 9 10 11 12 

PL 

P 11 9 41 45 37 36 

Z 41 45 37 36 52 54 

N 45 37 36 52 54 22 

NL 

P 18 26 27 11 9 41 

Z 54 22 18 26 27 11 

N 52 54 22 18 26 27 

  

  

  

        توابع عضويت زاويه بردار شار استاتورتوابع عضويت زاويه بردار شار استاتورتوابع عضويت زاويه بردار شار استاتورتوابع عضويت زاويه بردار شار استاتور) ) ) ) الفالفالفالف((((

  

  
        توابع عضويت خطاي گشتاورتوابع عضويت خطاي گشتاورتوابع عضويت خطاي گشتاورتوابع عضويت خطاي گشتاور) ) ) ) بببب((((

  
  توابع عضويت خطاي شار) ج(

  
        توابع عضويت خروجيتوابع عضويت خروجيتوابع عضويت خروجيتوابع عضويت خروجي) ) ) ) دددد((((

        ي ورودي و خروجي سيستم فازيي ورودي و خروجي سيستم فازيي ورودي و خروجي سيستم فازيي ورودي و خروجي سيستم فازيرهارهارهارهاييييمتغمتغمتغمتغنمايش توابع عضويت نمايش توابع عضويت نمايش توابع عضويت نمايش توابع عضويت ): ): ): ): ۶۶۶۶((((شکل شکل شکل شکل 
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        نتايج شبيه سازينتايج شبيه سازينتايج شبيه سازينتايج شبيه سازي    - - - - ۵۵۵۵

 هايدر شکلهاي کنترل گشتاور براي هر دو جدول نتايج آزمايش

و ) ۶( هايطور که در شکل همان. نشان داده شده است) ۷(و ) ۶(

 متر نيوتن ۱۰ثانيه روي  ۱زمان  تامشخص است گشتاور مرجع  )۷(

فرمان داده شده  متر نيوتن -۱۰روي ثانيه  ۱هاي بيش از و در زمان

گشتاور  ،با انتخاب نامناسب بعضي از بردارها )۱(که در جدول 

ولي  کندگشتاور مرجع زماني که مثبت است را دنبال مي توليدي،

طور سرعت  و همين تواند به خوبي دنبال کندگشتاور منفي را نمي

- به صفر ميشود ناگهان در زماني که گشتاور منفي فرمان داده مي

شود و اين مشکالت در مشاهده مي افترسد و يا در شار توليدي 

ها هم مشخص است ولي با انتخاب مناسب و بهينه بردارها جريان

نشان داده شده است گشتاور ماشين، گشتاور  )۲(که در جدول 

شار ماشين مشکل طور  کند و همينمرجع را به خوبي دنبال مي

گشتاور . شودشين به شکل سينوسي ميشود و جريان مامي برطرف

الکترومغناطيسي از ديناميک خوبي برخوردار است و داراي ريپل 

با اين وجود براي کاهش بيشتر ريپل  و داشتن رفتار  باشد يمکمي 

از روش کنترل مستقيم ) کاهش لرزش و سر و صداي ماشين(بهتر 

  .شود يمگشتاور و شار فازي استفاده 

        

        
 گشتاور الکترومغناطيسيگشتاور الکترومغناطيسيگشتاور الکترومغناطيسيگشتاور الکترومغناطيسي

        
        سرعت موتورسرعت موتورسرعت موتورسرعت موتور

        
 گشتاور الکترومغناطيسيگشتاور الکترومغناطيسيگشتاور الکترومغناطيسيگشتاور الکترومغناطيسي

        
        سرعت موتورسرعت موتورسرعت موتورسرعت موتور
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        استاتوراستاتوراستاتوراستاتوريک فاز يک فاز يک فاز يک فاز جريان جريان جريان جريان 

با استفاده از با استفاده از با استفاده از با استفاده از کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي ): ): ): ): ۶۶۶۶((((شکل شکل شکل شکل 

 ))))۱۱۱۱((((    بردارهاي جدولبردارهاي جدولبردارهاي جدولبردارهاي جدول

        
        استاتوراستاتوراستاتوراستاتورعمود شار عمود شار عمود شار عمود شار     مؤلفهمؤلفهمؤلفهمؤلفه

استفاده از استفاده از استفاده از استفاده از     باباباباکنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي ): ): ): ): ۶۶۶۶((((ادامه شکل ادامه شکل ادامه شکل ادامه شکل 

        ))))۱۱۱۱((((    بردارهاي جدولبردارهاي جدولبردارهاي جدولبردارهاي جدول

        
        استاتوراستاتوراستاتوراستاتوريک فاز يک فاز يک فاز يک فاز جريان جريان جريان جريان 

با استفاده از با استفاده از با استفاده از با استفاده از کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي ): ): ): ): ۷۷۷۷((((شکل شکل شکل شکل 

 ))))۲۲۲۲((((    بردارهاي جدولبردارهاي جدولبردارهاي جدولبردارهاي جدول

        
        استاتوراستاتوراستاتوراستاتورعمود شار عمود شار عمود شار عمود شار     مؤلفهمؤلفهمؤلفهمؤلفه

با استفاده از با استفاده از با استفاده از با استفاده از کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي ): ): ): ): ۷۷۷۷((((ادامه شکل ادامه شکل ادامه شکل ادامه شکل 

        ))))۲۲۲۲((((    بردارهاي جدولبردارهاي جدولبردارهاي جدولبردارهاي جدول

  

هاي کنترل گشتاور براي روش کالسيک جدول نتايج آزمايش

نشان ) ۹(و ) ۸( هايدر شکلو روش فازي به ترتيب ) ۲(پيشنهادي 

اين نتايج برتري روش فازي پيشنهادي را به نمايش . داده شده است

کنترل گشتاور در هر دو مورد تحت شرايط يکسان . گذارندمي

صورت گرفته است با اين وجود ريپل گشتاور در روش فازي به 

هاي جريان در روش فازي به  مؤلفههمچنين . مراتب کمتر است

روش فازي از  دامنه شار استاتور نيز در. ترند کينزدحالت سينوسي 

هاي شار نيز نسبت به يکديگر  مؤلفه. ريپل کمتري برخوردار است

که در روش فازي شکل بدست آمده به يک دايره  اند شدهترسيم 

  .است تر کينزد

با روش ) ۲(براي مقايسه بيشتر روش کالسيک جدول پيشنهادي 

فازي، نتايج حاصل از تغيير گشتاور يا تغيير شار به ترتيب در 

سرعت (از لحاظ ديناميکي . ده استآورده ش) ۱۱(و ) ۱۰(ي ها شکل

هر دو روش مشابه هستند ولي ريپل گشتاور و شار ) پاسخ دهي

ديگر روش فازي  به عبارتروش فازي در شرايط يکسان کمتر است؛ 

باعث کاهش سرعت پاسخ دهي  تر مطلوبعلي رغم داشتن پاسخ 

        .نشده است
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        الکترومغناطيسيالکترومغناطيسيالکترومغناطيسيالکترومغناطيسيگشتاور گشتاور گشتاور گشتاور 

با استفاده از با استفاده از با استفاده از با استفاده از کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي ): ): ): ): ۸۸۸۸((((شکل شکل شکل شکل 

 ))))۲۲۲۲((((    بردارهاي جدولبردارهاي جدولبردارهاي جدولبردارهاي جدول

        
        جريان استاتورجريان استاتورجريان استاتورجريان استاتوري ي ي ي هاهاهاها    مؤلفهمؤلفهمؤلفهمؤلفه

        
 دامنه شار استاتوردامنه شار استاتوردامنه شار استاتوردامنه شار استاتور

        
        ي شار استاتور نسبت به يکديگري شار استاتور نسبت به يکديگري شار استاتور نسبت به يکديگري شار استاتور نسبت به يکديگرهاهاهاها    مؤلفهمؤلفهمؤلفهمؤلفه

        

        

 
        گشتاور الکترومغناطيسيگشتاور الکترومغناطيسيگشتاور الکترومغناطيسيگشتاور الکترومغناطيسي

    قوانينقوانينقوانينقوانينبا استفاده از با استفاده از با استفاده از با استفاده از کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي ): ): ): ): ۹۹۹۹((((شکل شکل شکل شکل 

 ))))۳۳۳۳((((    جدولجدولجدولجدول    فازيفازيفازيفازي

        
            جريان استاتورجريان استاتورجريان استاتورجريان استاتوري ي ي ي هاهاهاها    مؤلفهمؤلفهمؤلفهمؤلفه

        
 دامنه شار استاتوردامنه شار استاتوردامنه شار استاتوردامنه شار استاتور

        
        ي شار استاتور نسبت به يکديگري شار استاتور نسبت به يکديگري شار استاتور نسبت به يکديگري شار استاتور نسبت به يکديگرهاهاهاها    مؤلفهمؤلفهمؤلفهمؤلفه
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با استفاده از با استفاده از با استفاده از با استفاده از کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي ): ): ): ): ۸۸۸۸((((ادامه شکل ادامه شکل ادامه شکل ادامه شکل 

        ))))۲۲۲۲((((    جدولجدولجدولجدولبردارهاي بردارهاي بردارهاي بردارهاي 

با استفاده از با استفاده از با استفاده از با استفاده از کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور کنترل گشتاور نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي ): ): ): ): ۹۹۹۹((((ادامه شکل ادامه شکل ادامه شکل ادامه شکل 

        ))))۳۳۳۳((((    جدولجدولجدولجدول    قوانين فازيقوانين فازيقوانين فازيقوانين فازي

 
        الکترومغناطيسيالکترومغناطيسيالکترومغناطيسيالکترومغناطيسيگشتاور گشتاور گشتاور گشتاور 

        
        دامنه شار استاتوردامنه شار استاتوردامنه شار استاتوردامنه شار استاتور

با استفاده از با استفاده از با استفاده از با استفاده از تغيير گشتاور و شار تغيير گشتاور و شار تغيير گشتاور و شار تغيير گشتاور و شار نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي ): ): ): ): ۱۰۱۰۱۰۱۰((((شکل شکل شکل شکل 

        ))))۲۲۲۲((((    بردارهاي جدولبردارهاي جدولبردارهاي جدولبردارهاي جدول

  

        گشتاور الکترومغناطيسيگشتاور الکترومغناطيسيگشتاور الکترومغناطيسيگشتاور الکترومغناطيسي

        
        دامنه شار استاتوردامنه شار استاتوردامنه شار استاتوردامنه شار استاتور

قوانين قوانين قوانين قوانين با استفاده از با استفاده از با استفاده از با استفاده از تغيير گشتاور و شار تغيير گشتاور و شار تغيير گشتاور و شار تغيير گشتاور و شار نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي نتايج حاصل از شبيه سازي ): ): ): ): ۱۱۱۱۱۱۱۱((((شکل شکل شکل شکل 

        ))))۳۳۳۳((((    جدولجدولجدولجدول    فازيفازيفازيفازي

        نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه    - - - - ۶۶۶۶

در اين مقاله براي کنترل مستقيم گشتاور و شار يک ماشين القايي 

براي اين . شش فاز نامتقارن يک جدول اصالح شده ارائه گرديد

منظور مدل موتور القايي شش فاز نامتقارن، با استفاده از روش 

کنترل مستقيم . قرار گرفتتجزيه بردار فضايي مورد استفاده 

هاي کنترل برداري و گشتاور با توجه به حذف محاسبات روش

هاي مطلوب سازي يکي از روشکنترل غيرخطي و سادگي پياده

ماشين شش فاز نسبت به ماشين . باشدکنترل موتورهاي القايي مي

سه فاز از نوسان گشتاور کمتري برخوردار است و استفاده از جدول 

نتايج شبيه. گرددباعث کنترل مطلوب گشتاور و شار مي پيشنهادي

يي اين روش کار آسازي کامپيوتري در شرايط مختلف نشان دهنده 

سيستم درايو شش فاز نامتقارن . باشدبا جدول پيشنهادي مي

پيشنهادي براي کاربردهاي توان باال يا جريان باال، جايگزين مناسبي 

همچنين کنترل مستقيم . است هاي سه فاز متداولبه جاي سيستم

گشتاور و شار فازي اين ماشين مطرح شد که از ريپل کمتري 

  .برخوردار است

  

  

        ضميمهضميمهضميمهضميمه

  :پارامترهاي موتور القايي به کار رفته
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