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از به سنسور يبدون ن دوگانهه يتغذالقايي ن يکنترل ماش يد برايک روش جدي
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تخمين . ندک ارائه مي  (DFIM)دوگانه تغذيه  القايي ماشين يک سرعت و روتور موقعيت محاسبه منظوربه بهبوديافته روش يک ،مقاله اين چكيده:
 اين. گيرد انجام مي استاتور شار مورد در اطالعات نياز به هرگونه و بدون و ولتاژ روتور استاتور و جريان ولتاژ گيرياندازه از استفاده با روتور موقعيت
 است آن ،روش اين مهم هاي مزيت از ديگر يکي. ندارد وجود استاتور شارم يمستق محاسبه به نيازي در آن و است مؤثر و ساده روش يک الگوريتم

 روتور و استاتور در نيماشپارامترهاي  تخمين نادرست برابر در نتايج حاصله از اين روش. شود نمي استفاده برآوردي و تقريب هيچ محاسبات در که
همچنين اين روش نيازي به دانستن . وابسته است ين تا حدوديمتقابل ماش القاي ن نادرست مقدار اندوکتانسيو فقط به تخم هستند مقاوم

 ونيدوالسم لهيوس بهم گشتاور يمستق در حالت کنترل ديناميکي اين روش را و پايدار عملکرد حالت ،سازيشبيه نتايج اطالعات قبلي ماشين ندارد.
 کند. مي دييتأ DFIM (Double Fed Induction Machine)ماشين  (SVM-DTC) ييبردار فضا

  .پارامتر حساسيتيي، بردار فضا ونيدوالسم کنترل ،(DFIM) دوگانه تغذيه القايي نيماش روتور، موقعيت محاسبه :كليدي هاي واژه
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Abstract: This paper presents an improved method for calculating the rotor position and speed of a doubly fed induction machine 

(DFIM). The rotor position is estimated by means of measured stator and rotor voltages and currents, without need to estimation of 

the stator flux. The proposed algorithm is simple and effective and, direct estimation of the stator flux is not required. One of the 

most important advantages of this scheme is that the calculations do not use any approximation. This method is robust against 

variations of stator and rotor resistances and only error in estimation of the machine mutual inductance can somewhat influence that. 

This approach does not need to any initial data of machine. Simulation results validate effectiveness of the proposed sensorless space 

vector modulation direct torque control of DFIM under steady-state and dynamic conditions. 
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 مقدمه -1
در صنعت  ياريبس يکاربردها تغذيه سو دو القايي نيامروزه ماش

 ((1))شکل  دارند آبي پمپاژ هاي ايستگاه و بادي هاي توربين در ازجمله
 به سيستم برق متصل روتور هم و استاتور هم ،نوع ماشين اين در

متصل و  قدرت سيستم يک به استاتور هاي پايانه وقتي. شوند مي
داشته  نگه شبکه تا حدودي ثابت توسط استاتور ولتاژ آن جهيدرنت
توان از  مي را ماشين سرعت همچنين و توان اکتيو و راکتيو شود، مي

الکترونيک  پشت به پشت مبدل توسط به روتور شدهاعمال ولتاژ طريق
که  دارد يتوجه قابل مزاياي ها نين ماشيا از استفاده. کرد قدرت کنترل

 اينکه، چون تنها ازجمله. [1] شود ها اشاره مياز آن در ادامه به برخي
شود،  منتقل مي قدرت مبدل الکترونيک طريق از بخشي از توان نامي

توان  مستقل همچنين کنترل يافت. کاهش خواهد ها هزينه و تلفات
 .است ياي آن ، يکي ديگر از مزانيماشاستاتور در اين  راکتيو و اکتيو

  
 شبکهمتصل به  DFIMن يماشبلوک دياگرام يک  (:1)شکل 

 از يکي. دارد وجود DFIM کنترل براي مختلفي هاي روش
 جهت با شارکنترل برداري هم ،DFIM کنترل ي معمولها سيستم

 يا مستقيم توان کنترل مانند ديگر يها روش .[2-2] استاستاتور 
 .است گرفته قرار مطالعه مورد نيز [2-14] گشتاور مستقيم کنترل

 که باشد، دسترس در ها روش اين تمام در بايد روتور مکانيکي موقعيت
به  تخميني الگوريتم يک از يا و موقعيت سنسور يک از يا تواند مي

  دست آيد.
 ساده،  نگهداري و تعمير راحت، اندازيراه و نصب به توجه با
 بدون کنترل يها روش تر، پايين يها هزينه و باال نسبتًا اطمينان قابليت
. اند داده شده ترجيح [14-32، 12]گذشته يها دهه طي سنسور

 کنترل بدون سنسور سيستم يک طراحي در مختلفي بايد يها جنبه
 از دقت و پايداري. شود گرفته نظر در DFIM ماشين براي موقعيت

 سرعت، محدوده در هر در بايد الگوريتم که است ييها ويژگي نيتر مهم
 که يهنگامهمچنين . باشد داشته سنکرون سرعت نزديکي در ژهيو به

سرعت  و کند، موقعيت مي کار به زمان شروع از اي دوره از بعد سيستم
باشد  دسترس در اي اوليه شرط هر از آگاهي بدون بايد ماشين، دقيق

[21 ،32]. 
 مطرح اخير يها سال در موقعيت سنسور بدون روش چندين

 بندي تقسيم گروه دو به اول درجه در توان مي را ها اين روش. اند شده
 در دهـشارائه سنسور دونـب هاي روش. بسته حلقه و باز کرد: حلقه

براي اين  روتور هاي جريان از برآورد باشند که مي باز حلقه [21، 21]
 بين مقايسه از روتور موقعيت تيدرنهااند و  منظور استفاده کرده

 در. آيد مي به دست روتور شده گيري اندازه وشده  برآورد هاي جريان
 جريان و از ولتاژ که است شده ارائه سنسور بدون روش يک ،[22]

 نيازي اين روش،در  .کند مي استفاده روتور و شده استاتور گيري اندازه
 تحليلي معادل توسط و نيست شارم مقدار مشتق يمستق محاسبه به
 ،شود جايگزين مي روتور و استاتور گيري مقادير اندازهاز  آمده دست به

 يا و شبکه در تغييرات هنگامآن  يليمعادل تحل نادرست برآورد ولي
 شود. ضعيف سيستم مي و قبولغيرقابل عملکرد به منجر استاتور، شار

 1مرجع بسته حلقه مدل تطبيقي سيستم روش [32و  22]در 
جريان  و شار بين روابط از تطبيقي هاي مدل معمواًل. بررسي شده است

 هاي سيگنال عنوانو از جريان يا شار روتور يا استاتور بهاستفاده کرده 
در صورت تخمين  ها روش اين .برند بهره ميتطبيق  مکانيزم تنظيم

 برخي دهند. نتايج قابل قبولي ارائه نمي مقدار راکتانس ماشين نادرست
 مرجع قاب و برخي ديگر در [22] روتور مرجع قاب در ها روش اين از

 بين تفاوت ،ها روش اين در کليدي عامل. اند اجرا شده [24] استاتور
. است روتور واقعي موقعيت و استاتور شار بردار تخميني زاويه

-PI [31يک کنترلر  معمواًل MRAS هاي گر مشاهده اين کننده کنترل
 .است [33] پسماند رکنترل يک يا و [22

 قاب در شدهگيري اندازه روتور جريان بين فاز مقايسه ،[22] در
 بردار بر اساس ديگر مرجع قاب در آن تخميني مقدار با روتور مرجع
 که يدرحال شود، لغزش مي زاويه برآورد منجر به هوايي فاصله توان

 .کند مي استفاده سرعت گر انطباقي مشاهده از [24]
 در هاآن که اين است MRAS يگرها مشاهده عمده ضعف نقطه
 در الکتريکي متغيرهاي آن در که شوند، مي اجرا ثابت مرجع چارچوب

 ،جهيدرنت. زمان هستند متغير با سينوسي توابع معمواًل پايدار حالت
 است ممکن گر مشاهده و باشد دشوار تواند مي کنترل پارامتر طراحي

 .[24] گردداجرا  درناپايدار  حتي يا و نتيجه نادرستمنجر به  درنهايت
 مستقيم براي محاسبه ساده و يک روش جديد مقاله اين در
 شار برآورد به بدون نياز همچنين، و بدون نياز به سنسور روتور موقعيت

 روش پارامترها در اين حساسيت ليوتحل هيتجز استاتور ارائه شده است.
 قبلي، مطالعات برخالف ديگر. انجام شده است نيز هاآن سازيشبيه و

 زاويه محاسبه. نشده است استفادهتخميني  متغير هيچ در اين روش
 اژـو ولت جريان شدهگيري مقادير اندازه از استفاده با تنها در آن روتور

 بردن نيب از منظوربه. گيرد مستقيم انجام مي طورو به روتور و اتورـاست
از  بهتر، نتايج آوردن به دست و درروش گيرها مشتق از ناشي نوسانات

 نقاط از ديگر. شده است استفاده الگوريتم پايان در گذر پايين فيلتر
 مقابل در قبولقابل و دقيق نسبتًا نتايج توان به مي روش اين قوت

از  است، باز روش حلقه اين نکهيباوجودا. استاتور نام برد ولتاژ نوسانات
 ،شدهارائه درروش معکوس مثلثاتي محاسبات و ولتاژ گيري انتگرال

 مقاومت نادرست يها تخمين در برابر اين روش. استفاده نشده است
 و پايدار حالت عملکرد سازي،شبيه نتايج. است مقاوم روتور و استاتور
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و  سرعت بدون سنسور محاسبات روش در اين مطلوب ديناميکي
 برايالزم  سازي شبيه، درنهايت. دهد را نشان مي DFIM موقعيت روتور

انجام  مقاله اين در شدهپيشنهاد الگوريتم بودن مؤثر رد وککار دييتأ
 .گرديده است
 دوم، بخش در. شود يموارد زير پرداخته م به مقاله اين در ادامه

 تحليل حساسيت. است شده ارائه محاسبات الگوريتم از مختصري شرح
 نتايج. است شده آورده سوم بخش در ،شدهمعرفي روش پارامتري

نشان  چهارم بخش در MATLAB/Simulink محيط در سازيشبيه
 .پرداخته است گيري نتيجه نيز به بيان پنجم بخش. شده است داده

 محاسباتي الگوريتم  -2
روتور  مکانيکي موقعيت محاسبه براي جديد روش يک مقاله اين در

 محاسبه براي الگوريتم در استفاده مورد متغيرهاي .ارائه شده است
و ir ، جريان روتورisاستاتور  جريان: از نداعبارت روتور سرعت و موقعيت

 هاي چارچوب را در روتور جريان بردار (2) . شکلvs ولتاژ استاتور
 .دهد مي نشان مرجع مختلف

 مرجـع  قـاب  از α محور به توجه با ir روتور زاويه جريان ،θα زاويه
 مرجـع  قـاب  محور به توجه با ir روتور ، زاويه جريانθD زاويه و استاتور

 ازيموردن موقعيت ،θD و θα هاي زاويه بين اختالف بنابراين،. است روتور
شده پرداخته انجام ح الگوريتميدر ادامه به تشر. دهد را نتيجه مي روتور

 شود. يم

   
توزيع فضايي بردارهاي جريان روتور(: 2) شکل  

 ازآنجاکه. شود مي محاسبه( θD) روتور مرجع قاب در زاويه ابتدا،
 جريان روتور در DQ بردارهاي کرد، گيري را اندازه روتور جريان توان مي
. دنشو مي محاسبه DQ به abcتبديل  از استفاده با روتور مرجع قاب

 شوند صورت زير محاسبهبه توانند مي cos(θD) و sin(θD) بنابراين،
[22]: 

(1) 
cos rD

D

r

i

i
   

sin
rQ
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i

i
   

 [:22] آيد مي به دستو اندازه جريان روتور نيز از رابطه زير 

(2) 2 2

r rD rQi i i   

 صورت بهريان روتور در قاب مرجع روتور اي ج همچنين، سرعت زاويه
 :[22 و 21] آيد زير به دست مي

(3) 
2 cos( ) sin( ) sin( ) cos( )D D D D

d d

dt dt
       

 اينجا، در. گردد محاسبه (θα) استاتور مرجع قاب در زاويه بايد سپس،
 توان مي را استاتور مرجع قاب از α محور به توجه با روتور جريان زاويه
 و ،ims مغناطيسي استاتور جريان يا و استاتور شار برآورد به نياز بدون

 شده ارائه [22] که در استاتور شار اندازه زمان مشتق نظر از بدون صرف
 اندازه زمان توان مشتق آورد. بايد در نظر داشت که نمي دستبه است، 

 ولتاژ فروپاشي يا و خطا وقوع زمان يا و گذرا حالت در استاتور را شار
 خطا به ايجاد منجر صورت،گرفت. در غيراين ناديده قدرت سيستم در

 .شود مي درروش
 محاسـبه  براي روتور و استاتور يريگ اندازه قابلروش از مقادير  اين

مشـتق   و روتور شده جريانگيرياندازه مقدار. کند استفاده مي θα زاويه
 اند. شده جايگزين (2) و (1) معادالت با بخش اين در آن زماني

 در صـورت زيـر  بـه را  اسـتاتور  مرجع قاب در استاتور مدار شار معادالت
 :[22] بگيريد نظر

(5) s s s m rL i L i     

s s s m rL i L i     

به صورت زير استاتور به مرجع هاي روتور در قاب از معادالت باال، جريان
 :[22] نديآ يم دست
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 :[22] استاتور نوشت مرجع توان در قاب براي ولتاژهاي استاتور نيز مي
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 ها، خواهيم داشت: ( در آن2( و جايگزيني )5گيري از ) با مشتق
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صـورت  تـوان بـه   استاتور مي مرجع مدل رياضي جريان روتور را در قاب
 زير تعريف کرد:

(8) 
cosr ri i  
sinr ri i  

 ( خواهيم داشت:8گيري از ) با مشتق

(4) 
1
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dt dt
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(11) 
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  آيد: مي به دست(، رابطه زير 11( به )4با تقسيم )

(11) cos sinr r r

d d d
i i i

dt dt dt
       

اسـتاتور از   مرجع اي جريان روتور در قاب زاويهرابطه مربوط به سرعت 
بـه  ( 11هـا در )  ( و جـايگزيني آن 11( و )4رساندن روابـط )  2به توان 

 آيد: مي دست

(12) 
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 ازيموردن معادالت بالعکس، و( 11) در( 4) کردن جايگزين با ،درنهايت
 مرجع قاب از α محور به توجه با روتور جريان زاويه محاسبه براي

 هاي جريان مرتبط با متغيرها اين همه. دنآي مي به دست استاتور
 مقادير ساير و θα زاويه بين رابطه پس باشند. مي روتور شدهگيري اندازه

 توان مي را جريان روتور شدهگيري مقادير اندازه اساس بر شدهمحاسبه
 صورت زير نوشت:به
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. شـود  مـي  محاسـبه  (θα - θD) روتور موقعيت زاويه مرحله، اين در
 بـا  تـوان  مي را( ε = θα-θD) روتور کسينوسي موقعيت و مقادير سينوسي
ــادير ــادالت از cos(θα) و sin، (θD)cos، (θα)sin(θD) داشــتن مق  و (2) مع

اي  مرتبط با موقعيت زاويـه  cos(ε) و sin(ε) مقادير. آورد به دست (13)
 آيند: مي به دستروتور از معادالت زير 

(15) 
cos( ) cos( )cos( ) sin( )sin( )D D       
sin( ) sin( )cos( ) cos( )sin( )D D       

 آيد: سرانجام، سرعت روتور از رابطه زير به دست مي

1 2r                                                            (14)  

 به نيازي در آن که است اين روش اين مهم مزاياي از يکي
 اي شيوه به روتور زاويه و ندارد وجود استاتور شار برآورد و محاسبه

 که است اين مزاياي اين روش از ديگر يکي. شود مي محاسبه ساده
 .است شدهن استفاده محاسبات در برآورد و تقريب هيچ درواقع
 بلوک انتهاي در گذرپايين فيلتر يک نويز، بردن نيب از منظوربه
 در خطا يا و سيستم نويز اثرات. شده است استفاده خروجي

. داد کاهش فيلتر اين از استفاده با توان مي را روش گيرهاي مشتق
تم يالگور از استفاده بارا  روتور موقعيت برآورد مکانيزم ،(3) شکل
 .دهد يم نشاننظر مورد

 پارامتري حساسيت -3
 مورد ماشين Lm و Rs، Ls پارامترهاي پيشنهادي، الگوريتم اجراي براي
 هاتخميني آن مقادير تنها ماشين، روي بر ها شيآزمانتايج  از. است نياز
 دليل به پارامترهاي ماشين تخمين نادرست جهيدرنت .است دسترس در

مقادير  رو نيازا بوده و اجتناب رقابليغ مغناطيسي اشباع و دما افزايش
 بر مطالعه بنابراين،. با مقادير واقعي اختالف خواهند داشت آمدهدستبه

 تغيير از يک هر اثرات. است مورد نياز ماشين پارامترهاي روي تغيير
 لهيوس به تيموقع و مقادير تخميني سرعت در ماشين پارامترهاي

 .است شده ها بررسيآن بين رابطه استخراج

 محاسبات سرعت و موقعيت روتور (: مکانيزم3شکل )



 روش جديد براي کنترل ماشين القايي تغذيه ...يک                             45، تابستان 2شماره  ،54جلد مهندسي برق دانشگاه تبريز،  مجله/ 113

 

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 2  Serial no. 72 

شده مقادير استفاده نشان داده شد، قبلي بخش در که طورهمان
 مرجع قاب در روتور شدهگيري اندازه جريان محاسباتي، الگوريتم در

تخمين . هستند استاتور مرجع قاب در روتور جريان مشتق و روتور
در مقدار جريان  باعث اشتباه واندـت نمي اشينـم ايـپارامتره نادرست

 شده جريانمحاسبه مشتق تنها ،نيبنابرا شود. روتور شدهگيري اندازه
 جهيدرنت و گيرد قرار مي ريتأثتحت ( ثابت مرجع چارچوب در) روتور
 خواهد شد. روتور موقعيت محاسبه در خطا يک به منجر

 .است گرفته قرار مطالعه مورد استاتور مقاومت تغييرات ثيرأت ابتدا،
 از روابط تقريبي تواند مي روتور شدهو موقعيت محاسبه سرعت در تغيير

 آيد: به دست زير

(12) 
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مقادير  از ترکوچک بسيار صورت بيضرا چون باال، معادالت در
 نظر در ناچيز توان مي را Δ(cosθα) و Δωr، Δ(sinθα) باشند، مخرج مي

 .است شده داده نشان سازي شبيه بخش مورد در اين. گرفت

. است شده بررسي متقابل راکتانس القاي تغيير اثرات ،درنهايت
 خطاي و روتور جريان اي زاويه سرعت خطاي بين تحليلي رابطه

 :است شده استخراج زير به شرح متقابل راکتانس القاي

(14) 
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 مقدار با متناسب روتور سرعت خطاي ،(14) معادله بر اساس
 شده داده نشان (5)شکل  در که است، روتور اي زاويه سرعت معکوس

جريان  اي زاويه سرعت با کاهش که خطا است معني بدان اين. است
 يابد. مي افزايش استاتور مرجع قاب روتور در

 
اي  عکس سرعت زاويه بر اساستغييرات خطاي سرعت روتور  (:5) شکل

 %41 اندازه بهجريان روتور در صورت تخمين نادرست القاي متقابل 

 ريتأث داراي متقابل القاي دوکتانسـاي انـخط ن ميان،ـاي در
براي . استروتور  اي زاويه موقعيت و سرعت برآورد تري بر رويبيش
پارامترها  تخمين نادرست اثر بررسي ورمنظدادن اين موارد و به نشان
 انجام ازيموردنهاي  سازي شبيه محاسبات، الگوريتم از حاصل نتايج روي
 .است شده ارائه چهارم بخش در آمده دست به نتايج. است شده

 

  
از به سنسوريبدون ن SVM-DTCبه روش   DFIMيک ماشين اگرام کنترل يد(: 4) شکل
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 سازيشبيه -5
با روش کنترلي  DFIMسازي يک ماشين در اين مقاله، شبيه

بدون ( DTC) گشتاور روش کنترل مستقيم مدوالسيون بردار فضايي به
 است. شده داده ( نشان4شکل ) در انجام شده است که نياز به سنسور

 شده استفاده MATLAB/SIMULINKافزار  اين منظور از نرم براي
 و مستقيم طوربه استاتور شار و گشتاور ،SVM-DTC روش در. است

 .شوند مي کنترل جداگانه طوربه

شود.  ياستفاده م PIکننده  کنترلاز دو ، کنترل گشتاور و شار يبرا
ولتاژ  نيهمچن و PI يها کننده کنترل يخروجاز  ,SVMواحد  درواقع
 يبرا ازيموردنگنال ياستفاده کرده و سعنوان ورودي به DCاتصال 

 کند. ينورتر ارسال ميبه اتوليد کرده و ن را يکنترل ماش

 
 و و مقدار گشتاور باريسرعت و توان راکت ر مرجعي(: مقاد2) شکل

 براي نشان دادن کارايي روش کنترلي، مقادير مرجع مختلفي براي
در مقادير متفاوت گشتاور اعمال  Q همچنين توان راکتيوسرعت و 

گشتاور بار در  ايسرعت و  راتييتغ اين اگرچه((. 2اند )شکل) شده
منظور نشان دادن بهممکن است به وقوع نپيوندد, ولي  DFIMماشين 
 .گرفته شده است نظردر مختلف  طيتحت شرامناسب  يکيناميپاسخ د

ط يشرا ن تحتيگردد, ماش ي( مشاهده م2) طور که در شکلهمان
سرعت  يباال يها در حالت بار و مختلف يمختلف و در گشتاورها

به سرعت موردنظر  يراحت بهر سرعت سنکرون يسنکرون و هم ز
 رسد. يم

 
 DFIMن ي(: سرعت ماش2) شکل

 استن يماش يسيدهنده گشتاور الکترومغناط نشان زين (8شکل )
 ک به مقدار مرجع خود است.يار نزديکه بس

 
  DFIMن يماش يسيگشتاور الکترومغناط(: 8) شکل

گردد که مقدار توان راکتيو  ده ميـ( نيز مشاه4ل )ـدر شک
 .استشده نزديک به مقدار مرجع خود کنترل

 
ر يمختلف و مقاد يها ن تحت سرعتيشده ماش کنترل راکتيو (: توان4) شکل

 مختلف گشتاور بار

 (11)  شکل در برآورد شده يا زاويه موقعيت و سرعت خطاهاي
 بسيار شدهزدهتخمين گردد که سرعت مشاهده مي. اند شده داده نشان

بعد از گذشت  است و سازي شبيه طول در واقعي سرعت به نزديک
 اي موقعيت زاويه خطاي و٪ 4 از ترکم سرعت خطايگذرا,  يها حالت

 .است درجه 8 از ترکم

 
 روتور يا هيزاو تير برآورد شده سرعت و موقعيمقاد يخطا(: 11) شکل

پوشي شده  چشم استاتور شار اندازه زماني مشتق از ،[22] در
 شود استفاده  برداري کنترل از  که يهنگامتوان گفت،  مي درواقع. است

 زماني توان از مشتق نداشته باشد، مي وجود سيستم در خطايي هيچ و
 ،آورد به دست قبولي نتايج قابل پوشي نمود و چشم استاتور شار اندازه

 ,نگسوئيچي از ناشي نوسانات به علت ،SVM-DTC درروش اما
ن يهم، نتايج (11)در شکل . پوشي نمود از آن چشم توان نمي

نظر شده  روشي که در آن از مشتق شار استاتور صرف يبراسازي  شبيه
 نتايج طور که مشخص است،گردد و همان ، مشاهده مي[22] است

 که يطور به، استديگر  روش از بهتر بسيار پيشنهادي طرح از حاصل
شده، بيش از ساده درروشدرجه و  8پيشنهادي در حدود  درروشخطا 

 .استدرجه  51
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از مشتق شار  يروتور وقت يا هيت زاويشده موقعبرآورد يخطا(: 11) شکل

 .شود يمنظر  استاتور صرف

ط مختلف، کنترل يدر شرا يشنهاديبودن روش پ ثرؤاثبات م يبرا
 جيانجام گرفته است که نتا يروش کنترل بردار به کمکن يماش

که از  يو زمان يشنهاديروش پ يروتور برا يا هيت زاويموقع خطاي
( نشان داده شده 12شود، در شکل ) ينظر م مشتق شار روتور صرف

تر در خروجي، خطاهاي ريپل کم به علتدر اين روش کنترلي  است.
در اين قسمت خطاي روش . استتر موقعيت و سرعت روتور نيز کم

تاتور درجه و خطاي روشي که از مشتق شار اس 1پيشنهادي در حدود 
 .استدرجه  4/2نظر شده است، در حدود  صرف

هاي مختلف، يک  همچنين براي نشان دادن کارايي روش در حالت
سيستم اعمال شده است که  به t=1sفاز متقارن در زمان  خطاي سه

( نشان داده شده است. نتايج 13ر ماشين در شکل )اندازه ولتاژ استاتو
ي که از پيشنهادي و روش درروشاي روتور نيز  خطاي موقعيت زاويه

 ( و براي15)  در شکل شود، مي نظر استاتور صرفمشتق اندازه شار 
اند. مشاهده  ( نشان داده شده14سرعت روتور در شکل ) خطاي

تواند نتايج  گردد که روش پيشنهادي در صورت بروز خطا نيز مي مي
  ارائه دهد. يتر قبول قابلنسبتًا 

 
روش : (a) ؛کنترل برداري روتور درروشاي  (: خطاي موقعيت زاويه12) شکل

 شود.ظر مين وقتي از مشتق شار استاتور صرف :(b) ،پيشنهادي

 
 .t=1s خطا در(: اندازه ولتاژ استاتور در هنگام بروز 13) شکل

 

صورت بروز خطا   روتور دراي  شده موقعيت زاويه(: خطاي برآورد15) شکل
(a): يشنهاديروش پ، (b) :شود.نظر مي وقتي از مشتق شار استاتور صرف 

 

روش : (a)(: خطاي برآوردشده سرعت روتور در صورت بروز خطا  14) شکل

 شود.نظر مي وقتي از مشتق شار استاتور صرف: (b) ،يشنهاديپ

 

 يخطا ين بر رويماش ين نادرست پارامترهايتخم ريتأث(: 12)شکل 
 ، =Lm*:(a) 4/1Lm که يوقتروتور  سرعتشده برآورد

Lls*:(b) 4/1Lls=، Rs*:(c) 4/1Rs= 
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 يخطا ين بر رويماش ين نادرست پارامترهايتخم ريتأث(: 12) شکل

 ، =Lm*:(a) 4/1Lm ؛که يوقتروتور  يا هيت زاويشده موقعبرآورد

Lls*:(b) 4/1Lls= ،Rs*:(c) 4/1Rs= 

پارامترهاي ماشين بر روي نتايج روش  تخمين نادرست اثر نهايتًا،
 تطابق عدم توان به از آن جمله مي است که شده بررسي پيشنهادي

اشاره  متقابل، اندوکتانس و استاتور، نشتي اندوکتانس استاتور، مقاومت
باشد،  تر از مقدار واقعي چون احتمال اينکه مقدار تخمين بيش. کرد

تر از % بيش41اين عدم تطابق را به ميزان  ،، بنابراين[24تر است]بيش
 نشان (12( و )12هاي ) شکل در گيريم. نتايج قدار واقعي در نظر ميم

 تر به عدمشده بيشارائه روش که نمود مشاهده توان مي اند. شده داده
در  روتور سرعت خطاي که يطور بهحساس است،  متقابل القاي تطابق

 .افزايش يافته است٪ 21 اين حالت تا

 گيرينتيجه  -4
 سرعت و موقعيت برآورد براي ساده و فرد منحصربه روش يک مقاله اين

بـدون نيـاز بـه سنسـور      DFIM ماشـين  SVM-DTC کنتـرل  در روتور
 وجـود  استاتور شار محاسبه به نيازي الگوريتم اين در .کند مي پيشنهاد

تخمـين   همچنـين اثـر   ندارد و هيچ تخميني نيز استفاده نشده اسـت. 
نتايج روش پيشنهادي مورد بررسي بر روي  ماشينپارامترهاي  نادرست

قرار گرفته و نشان داده شـده اسـت کـه ايـن روش فقـط بـه تخمـين        
 راکتانس القاي متقابل تا حدودي بستگي دارد.

 ضمايم
 :DFIMپارامترها و مشخصات 

/S = 111 توان ظاهري 4/1  kVA, توان اکتيو P = 111 kW  

يولتاژ نام  (stator Y/rotor Y) 511/241 V  ,  f = 21 Hz فرکانس 

Rs = 1118/1 p.u.، Rr = 1121/1  p.u.، Lm = 4/1  p.u. 

 Lls = 112/1  p.u.، Llr = 11/1  p.u. 
H = 4/1 ثابت اينرسي   s ها  و جفت قطب  np = 2 
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