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 ماشینهای سنکرون. کنترل پیشبین بدون حسگر ماشین سنکرون رلوکتانسی مجهزشده با آهنربای دائم ارائه شده است، در این مقاله:چکیده
 در درایوهای سرعت متغیر با بازده باال استفاده،رلوکتانسی مجهزشده با آهنربای دائم بهعلت دارا بودن ناحیه عملکردی وسیع و ضریب توان باالتر
 روشهای بدون حسگر سرعت مبتنی بر کنترل پیشبین گشتاور در، برای کنترل این ماشین که دارای ولتاژ القایی غیرسینوسی نیز است.میشوند
 ترکیب روش کنترل پیشبین مدل، روش کنترل پیشبین مدل مبنا با ورودی معدود و روش دوم، روش مورداستفاده اول.نظر گرفته شده است
 از فیلتر کالمن توسعهیافته برای تخمین، بهمنظور رؤیت پارامترهای ماشین.مبنا با ورودی معدود و کنترل مستقیم گشتاور متوسط بهبودیافته است
ولتاژ القایی و از ترکیب فیلتر تطبیقی و حلقه فاز قفلشده برای حذف هارمونیکهای ولتاژ القایی و تخمین سرعت و موقعیت روتور استفاده
 بیانگر کاهش ضربان گشتاور روش ارائهشده نسبت به روش کنترل پیشبین معمولی، نتایج شبیهسازیها در سرعت نامی و سرعت پایین.میشود
. عملکرد صحیح ماشین را تضمین مینماید، سرعت و موقعیت روتور، همچنین عملکرد دقیق و مناسب رؤیتگر نیز در تخمین ولتاژ القایی.است
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predictive control (FCS-MPC) is implemented by means of the two-level inverter. Besides, the improvement of FCS-MPC, improve
Direct mean torque control (DMTC), is utilized as a second method to control PMA-SynRM. Models including Extended Kalman
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 -1مقدمه
ماشینهای سنکرون رلوکتانسی مجهزشده با آهنربای دائم 1بهعلت دارا
بودن ناحیه عملکردی وسیع و ضریب توان باالتر نسبت به ماشینهای
سنکرون رلوکتانسی متداول ،در درایوهای سرعت متغیر با بازده باال
استفاده میشوند .گشتاور تولیدی این نوع موتورها شامل گشتاور
رلوکتانسی و گشتاور ناشی از آهنربای دائم است .این نوع موتورها در
مقایسه با موتورهای آهنربای دائم درونی 2دارای مقدار آهنربای
کمتری میباشند و غالب گشتاور تولیدی آنها گشتاور رلوکتانسی
است [.]1–4
3
روش کنترل مستقیم گشتاور یکی از روشهای کنترلی پیشرفته
در زمینه کنترل درایوهای الکتریکی است .در این روش ،اعمال بردار
ولتاژ فعال 4و بردار ولتاژ صفر 5با توجه به جدول کلیدزنی صورت
میپذیرد [ .]6 ،1بههرحال در کنار دارا بودن مزیتهایی همچون پاسخ
دینامیکی سریع و دارا بودن الگوریتم روبهجلو ،دارای معایبی همچون
ضربان باالی گشتاور و فرکانس کلیدزنی متغیر است .برای رفع این
معایب روشهای کنترل مستقیم گشتاور متوسط [ ]7و کنترل مستقیم
گشتاور با باند محدود [ ]8و کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از
مدوالسیون بردار فضایی [ ]1و کنترل مستقیم گشتاور پیشبین []13
ارائه شده است.
کنترل پیشبین مدل مبنا با کنترل معدود 6یک روش کنترلی
پیشرفته و مؤثر برای کنترل درایوهای الکتریکی است [ .]11در روش
 ،FCS-MPCخروجیهای آینده با استفاده از مدل سیستم و بر مبنای
ورودیهای قبلی و فعلی و خروجیهای بعدی پیشبینی میشوند .با
بررسی این خروجیها در یک تابع هدف ورودی بهینه انتخاب میشود.
ترکیب روش کنترل پیشبین گشتاور 7و کنترل مستقیم گشتاور
متوسط بهبودیافته 8برای ماشین سنکرون رلوکتانسی و ماشین
سنکرون آهنربای دائم 9به ترتیب در [ ]12و [ ]13ارائه شده است.
همچنین ترکیب روش  FCS-PTCو  DMTCبرای ماشین القایی نیز
بهکار گرفته شده است [.]14
برای استفاده از کنترل پیشبین ،باید مدل دقیقی از ماشین مدنظر
قرار گیرد .روش کنترل پیشبین برخالف روش  ،DTCیک روش ذاتاً
بدون حسگر نمیباشد ،بنابراین باید پارامترهای موتور بهدقت تخمین
زده شوند .اهمیت تخمین دقیق نیز بدین علت است که وابستگی به
تخمین هم در مرحله پیشبینی و هم در مرحله کنترل وجود دارد و
در صورت تخمین غیردقیق ،عملکرد سیستم کنترل و سیستم رؤیتگر
مغشوش میشود [ .]11برای عملکرد بدون حسگر این ماشین ،ابتدا
باید ولتاژ القایی 10این ماشین بهدقت رؤیت و در ادامه با استفاده از آن
سرعت و موقعیت روتور تخمین زده شود.
عمده منابع تولید ضربان گشتاور در ماشینهای دارای آهنربای
دائم شامل توزیع شار غیرسینوسی در فاصله هوایی ،11رلوکتانس متغیر
به سبب دندانههای استاتور و هارمونیکهای جریان ناشی از عملکرد
اینورتر است [ .]17 ،16این مؤلفههای هارمونیکی شامل هارمونیک
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پنجم و هفتم است [ .]18برای تخمین شار فاصله هوایی از رؤیتگر
لیونبرگر [ ،]11سیستم تطبیقی مدل مرجع [ ،]23رؤیتگر مُد لغزشی
[ ]21و فیلتر کالمن [ ]22استفاده شده است .تخمین غیردقیق
موقعیت روتور ،بهدلیل هارمونیکهای موجود در شار فاصله هوایی
میباشد .در [ ]23برای حذف مؤلفههای هارمونیکی از یک فیلتر
تطبیقی 12استفاده شده است .در سالهای اخیر ،فیلتر تطبیقی بهعنوان
یک روش قدرتمند برای استخراج کردن مؤلفه اصلی موج و جدا کردن
مؤلفههای هارمونیکی آن بهکار گرفته شده است [ .]24 –26فیلتر
تطبیقی بر اساس الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی 13یا حداقل مربعات
متوسط ،14هارمونیکهای مرتبه باال را شناسایی میکند [.]27
همچنین باید بهمنظور کاهش تأثیر خطا در تخمین سرعت و موقعیت
روتور ،از یک حلقه فاز قفلشده 15بهجای تابع آرکتانژانت استفاده
شود PLL .میتواند هارمونیکهای همفاز با یک موج مرجع ایجاد کند
بهنحوی که پایداری آن با پایداری موج مرجع یکسان باشد [.]28
کنترل برداری بدون حسگر ماشین  PMA-SynRMبا استفاده از
رؤیتگر مُد لغزشی در [ ]33 ،21ارائه شده است .همچنین کنترل
مستقیم شار و گشتاور با استفاده مدوالسیون بردار فضایی 16و مبتنی بر
یک رؤیتگر مُد لغزشی در [ ]31انجام شده است.
در این مقاله ،ترکیب روش  FCS-MPCو  DMTCبهبودیافته برای
بهدست آوردن ضربان گشتاور پایین ماشین  PMA-SynRMبا ولتاژ
القایی غیرسینوسی استفاده میشود .همچنین سیستم رؤیتگر
بهمنظور تخمین سرعت و موقعیت روتور بر اساس فیلتر کالمن
توسعهیافته ،فیلتر تطبیقی و  PLLطراحی میشود .نتایج شبیهسازی
در نرمافزار  Matlabنشاندهنده پاسخ دینامیکی خوب گشتاور و ضربان
پایین گشتاور الکترومغناطیسی ماشین است .این نتایج همچنین بیانگر
عملکرد دقیق سیستم رؤیتگر در محدوده وسیع سرعت است.
 -2مدل کنترل پیشبین گشتاور ماشین PMA-SynRM

-1-2

مدل ماشین PMA-SynRM

در ماشین  PMA-SynRMبا ولتاژ القایی غیرسینوسی ،معادالت ولتاژ
ماشین در قاب مرجع سنکرون عبارتاند از:
 e ds

() 1

d qs
dt

d ds
 e qs
dt

uqs  Rsiqs 
uds  Rsids 

که در اینجا  uqsو  udsولتاژ استاتور iqs ،و  idsجریان استاتور Rs ،مقاومت
استاتور و  ωeسرعت الکتریکی برحسب  rad/sاست .بهدلیل توزیع
چگالی شار غیرسینوسی در فاصله هوایی ،شار  Ψqmو  Ψdmاز شار
پیوندی تولیدشده توسط روتور مشتق میشود .در این ماشین با در
نظر گرفتن سیمپیچی استاتور بهصورت ستاره زمینشده،
هارمونیکهای مرتبه سوم حذف خواهند شد .بنابراین میزان ولتاژ
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القایی بدون حضور هارمونیکهای مرتبه سوم برای فاز  aعبارت است
از [:]18


Em   a p sin  pe   aq sin  qe  
k 0

4



() 2
 e m

 2 ,a   2 ,E

m

cos pu

q

q

p

ap 

اگر بر یک موج در دستگاه سهفازه که دارای مؤلفههای هارمونیکی
میباشد ،تبدیل  dqاعمال شود ،مؤلفه اصلی موج تبدیل به مؤلفه dc
میشود .ضمن اینکه هارمونیک  1و  7تبدیل به هارمونیک  6میشود.
شار فاصله هوایی درنظرگرفتهشده دارای مؤلفه اصلی و هارمونیک  1و
 7میباشد و از هارمونیکهای مرتبه باالتر بهدلیل دارا بودن دامنه
پایین ،صرفنظر میشود .بنابراین پس از اعمال تبدیل سهفاز به ،dq
هارمونیکهای موجود در شار فاصله هوایی شامل یک مقدار  dcبه
همراه هارمونیک  6خواهند بود.
حال با در نظر گرفتن هارمونیک ششم در ولتاژ القایی در قاب
مرجع  ،dqمعادالت شار و مقدار ولتاژ القایی از روابط زیر بهدست
میآیند:


() 3

 qs  Lqiqs   m   m    K6 n 1  K 6 n 1  cos  6n 
n 1

 ds  Ld ids   m    K 6 n 1  K 6 n 1  sin  6n 

 eds e  iqs   Lqiqs  eqs e  ids



 L i

d ds

3p
 qmids   dmiqs   Ld  Lq  idsiqs
22

3p
22

 -2-2روش  DMTCبهبودیافته
اگر بردار ولتاژی که توسط تابع بهینه پیشبین انتخاب میشود در تمام
بازه کنترلی اعمال شود ،ضربان باالیی از گشتاور را پدید میآورد .اما
اگر بازه کنترلی به دو بخش تقسیم شود که زمان اعمال بردار ولتاژ را
محدود کند و بقیه زمان را به بردار صفر اختصاص دهد ،گشتاور تا حد
محدودی افزایش دارد و سپس توسط بردار صفر کاهش خواهد یافت،
بنابراین ضربان گشتاور کاهش خواهد داشت.
با توجه به شکل  1گشتاور در آغاز سیکل باید معادل با همان
مقدار در پایان سیکل باشد .در اینجا ابتدا با اعمال بردار ولتاژ فعال،
گشتاور افزایش مییابد .سپس زمانی که گشتاور به مقدار  Tیا
پهنای باند هیسترزیس مجازی گشتاور رسید ،بردار ولتاژ صفر اعمال
میشود و گشتاور کاهش مییابد .درواقع در اینجا ،گشتاور متوسط
برابر مقدار مرجع در طول کل دوره قرار داده میشود .این روش
بهعنوان کنترل مستقیم گشتاور متوسط شناخته میشود .با توجه به
مساحت هاشورخورده ،برای بازه زمانی بین  kو  ،k+1مقدار ولتاژ فعال
از مقدار گشتاور در پایان زمان  k+1از رابطه ( )1بهدست میآید.
dTAVV
dT
1
t AVV  ZVV Ts  t AVV   T   T
dt
dt
2

() 1

Tk 1  Tk 

T t 

n 1

() 1
()6

eds  e dm  E6 sin  6 

 edsو  eqsنیز به ترتیب مقدار ولتاژ القایی محورهای  dو  qمیباشند .در
اینجا  E1مقدار مؤلفه اصلی ولتاژ القایی و  E6مقدار هارمونیک  6ام در
دستگاه  dqاست.
با توجه به روابط ( )3تا ( ،)6رابطه ( )1را میتوان دوباره بازنویسی
نمود.
d qm

diqs

 e Ld ids  eds
dt
dt
di
d dm
uds  Rsids  Ld ds 
 e Lqiqs  eqs
dt
dt


uqs  Rsiqs  Lq

T



 Ld ids   dm
eqs  e qm  E1  E6 cos  6 

() 7

() 8



 Lqiqs   qm


() 4



Ea 0 

p  6k  1 , q  6k  1 , p  0, q  0
cos qu
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d
TAVV
dt

d
TZVV
dt



T

Tk 1

tZVV

t AVV

Tk

Ts
tk

tk 1

t

شکل  :1کنترل مستقیم گشتاور متوسط در حالت دائم

پهنای هیسترزیس مجازی گشتاور  Tبرابر است با:
()13

dT
dT
T  AVV t AVV   ZVV Ts  t AVV 
dt
dt

با حذف  t AVSPخواهیم داشت:
که  Lqو  Ldاندوکتانس محور  qو  dاستاتور میباشند .الزم بهذکر است
که در هر بازه نمونهبرداری ،ولتاژ القایی ثابت فرض میشود زیرا
دینامیک سرعت در مقایسه با دینامیک جریان کندتر است .بنابراین
 dΨqm/dtو  dΨdm/dtصفر در نظر گرفته میشود.
گشتاور تولیدی ماشین عبارت است از:
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()11

dTAVV dTZVV
dt T
T   dt
dTAVV dTZVV s

dt
dt

درنهایت با ادغام رابطه ( )1و ( )11مقدار  tZVSPو  t AVSPبرابر خواهد
بود با:
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1
dT
T   T  T  ZVV Ts
2
dt

dTAVV dTZVV

dt
dt

()12

با توجه به شکل  ،2طبق این تئوری در حالت استفاده از مبدل
دوسطحی در هرلحظه تنها دو بردار ولتاژ افزاینده گشتاور خواهند بود.
اگر شار استاتور در دستگاه  در ناحیه  secاز  6ناحیه  63درجه
صفحه باشد ،بردار ولتاژهای  usec 1و ( usec 2که هرکدام به ترتیب شار
را افزایش و کاهش میدهند) در تابع هزینه مورد آزمون قرار خواهند
گرفت .بنابراین در حالت دائم تعداد حالتهایی که باید برای آنها
پیشبینی صورت بگیرد ،از  7به  2کاهش مییابد.




um  2

um1


)(110

Sec.m  1

)(010

Sec.m  2




)(011

)(100

u0
Sec.m  1
)(101

um1

Sec.m  2
)(001

um  2

شکل  :2بردارهای ولتاژ فضایی و تغییرات شار استاتور

 -3-2پیشبینی شیب کاهشی و افزایشی گشتاور با استفاده از
روش  DMTCبهبودیافته
با بهدست آوردن زمان اعمال بردارهای ولتاژ فعال و غیرفعال میتوان
شار و گشتاور را در زمان  k+1پیشبینی نمود .با استفاده از روابط ()8
و ( )1برای محاسبه  dT/dtخواهیم داشت:

()14

diqs
dT 3P 
dids

  dm
  Lds  Lqs 
 qm
dt
4 
dt
dt
 diqs
di  
  ids
 iq ds  
dt  
 dt

با ادغام رابطه ( )14با ( )7و با فرض اینکه بردار ولتاژ صفر
بهمنظور کاهش گشتاور به ماشین اعمال میشود ،شیب کاهشی
گشتاور برابر خواهد بود با:

Serial no. 79

  Rsids  e Lqiqe  e qm 
dTZVV 3 P 

 qm 

dt
2 2 
Ld



t AVV

tZVV  Ts  t AVV

()13

کنترل پیشبین گشتاور بدون . . .

()11

  R i  e Ld ids  e dm 
 dm  s qs


Lq


  Rsiqs  e Ld ids  e dm
  Ld  Lq    ids

Lq

 Rsids  e Lqiqs  e qm  
iqs

Ld
 

برای بردار ولتاژ فعال ،شیب افزایشی گشتاور برابر خواهد بود با:

()16

 uqs 
u 
dTAVV 3 P 

 L  Lq 
 qm  ds    dm 
 Lq   d
dt
2 2 
 Ld 


 uqs
u   dT
 iqs ds    ZVV
 ids
Ld  
dt
 Lq

پس از محاسبه شیب کاهشی و افزایشی گشتاور برای بردار
ولتاژهای ممکن ،زمان بردار ولتاژ فعال و ولتاژ صفر محاسبه میشود.
برای انتخاب بردار ولتاژ مناسب برای اعمال کردن به ماشین ،معیار
دیگری باید تعریف شود .این معیار بر اساس کنترل پیشبین معرفی
میشود که با تعریف یک تابع هدف و کمینه کردن ضربان گشتاور و
شار ،بردار ولتاژ مناسب را انتخاب و توسط اینورتر دوسطحی به ماشین
اعمال مینماید.
 -4-2پیشبینی شار و گشتاور
شکل  3ساختار سیستم کنترلی پیشنهادشده را ارائه میدهد .برای
انتخاب بردار ولتاژ مناسب ،ابتدا شیب کاهشی و افزایشی گشتاور برای
دو بردار ولتاژ ممکن با توجه به مکان شار استاتور در صفحه پیشبینی
میشود و سپس روش  FCS-PTCبا توجه به تابع هزینه ،بردار ولتاژی
که کمترین مقدار تابع هزینه را تولید میکند ،بهعنوان حالت کلیدزنی
نهایی به اینورتر اعمال مینماید.
در این مقاله تابع هزینه بر اساس کمینهسازی ضربان گشتاور و
کنترل شار بهصورت رابطه ( )17تعریف میشود.
()17

2
2
2
1

J m   Tk 1  T   Q  s , k 1   s 
2


در این تابع هزینه Tk+1 ،و  ψk+1به ترتیب مقدار گشتاور و شار
پیشبینیشده و   sو  T به ترتیب مقدار مرجع شار و گشتاور
ماشین هستند .همچنین برای این تابع یک ضریب وزنی  Qدر نظر
گرفته میشود .تنظیم ضریب وزنی بیانگر این موضوع است که بین
کنترل گشتاور و شار ،کدام متغیر کنترلی از اهمیت بیشتری برخوردار
است.
مؤلفههای  dو  qبردار جریان استاتور و بردار شار استاتور با استفاده
از فرم گسسته معادالت ( )1و ( )7توسط روابط زیر پیشبینی میشوند:
()18

ids , k  t AVV  ids , k  t AVV Ld  ud  Rsids  e Lqiqs  eqs 
iqs , k  t AVV  iqs , k  t AVV Lq  uq  Rsiqs  e Ld ids  eds 
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  ds , k  t AVV  ud  Rsids  e qs 

()11

  qs , k  t AVV  uq  Rsiqs  e ds 

کنترل پیشبین گشتاور بدون . . .

AVV

 ds , k  t

AVV

 qs , k  t

بردار گشتاور در پایان نمونهبرداری زمانی بهصورت رابطه ()23
پیشبینی میشود:
3p
 qmids , k  t AVV   dmiqs , k  t AVV
22

()23

Tk  t AVV 

  Ld  Lq  ids , k  t AVV iqs , k  t AVV 

با جایگذاری شار و گشتاور پیشبینیشده در معیار تابع هدف و
کمینهسازی آن ،بردار ولتاژ مناسب انتخاب و به اینورتر اعمال میشود.
id,q

Ld,q

e

T

ZVSP AVSP



̂e

t AVSP  1 , 2

ed,q


Sec.4

Sec.5 Sec.6

)(101

Vabc

Iabc

abc

DMTC

e

)(011

u ,  1 , 2

ud ,q  1 , 2

)(001

AVSP

d
TZVSP
T
dt

id
iq

iα
αβ
iβ
abc

id,q
ed,q
ˆ

)(010

T

Sec.3 Sec .2
Sec.1

Udc



uα
αβ

uβ

()22

y  t   Hx  t     t 

که    t و    t به ترتیب نویز سیستم و نویز اندازهگیری سفید
گوسی با توزیع احتمال نرمال حول صفر با توزیع کوواریانس  Q  t و

PLL

است .خطای مدل سیستم و خطای اندازهگیری ،مستقل از

 tمیباشند .بردار حالت اولیه
PI

)(100

()21

x.  t   f  x  t    Bu  t    t 

R t 


Rs 

)(110

الگوریتم فیلتر کالمن توسعهیافته برای تخمین ولتاژ القایی و
استفاده از آن برای تخمین سرعت و موقعیت روتور ،مورداستفاده قرار
میگیرد .این فیلتر توسط معادله ( )21که معادله حالت سیستم در
لحظه  tو معادله ( )22که اندازهگیری انجامشده در لحظه  tاست
توصیف میشود [.]34

̂e
ˆ
e

Lq Ld Rs

x  t0 

x

و

توسط بردار تصادفی گوسی با

مقدار میانگین  x0و ماتریس کوواریانس  P0با بردار ورودی قطعی
   t است.
بهمنظور حل غیرخطی معادالت ( )21و ( )22از معادالت
خطیسازیشده زیر استفاده میشود:
()23

 x.  t   F  x t   x t   B u t    t 

()24

 y  t   H x t    t 

در معادالت ( )23و ( )24ماتریس ژاکوبین و ماتریس خروجی
بهصورت روابط ( )21و ( )26محاسبه میشوند.
()21

x  x t 

()26

x  x t 

f
x

F  x t  

h
x

H  x t  

مراحل تخمین حالت بهینه  xn n 1توسط فیلتر با استفاده از
PMA  SynRM

شکل  :3بلوک دیاگرام روش  FCS-PTCبههمراه کنترل مستقیم
گشتاور متوسط بهبودیافته

 -3مدلسازی سیستم رؤیتگر برای کنترل بدون حسگر

x t 

تخمین واریانس مینیمم

کوواریانس  Pn n 1توسط فیلتر در حلقه دو گام محاسبه میشود که گام
اول ،مرحله پیشگویی حالت و گام دوم ،مرحله تصحیح تخمین حالت
است.
iq

 -1-3ساختار فیلتر کالمن توسعهیافته برای تخمین شار فاصله
هوایی
شکل  4ساختار کلی سیستم رؤیتگر را نشان میدهد .برای کنترل
بدون حسگر ماشین موردمطالعه و تخمین سرعت و وضعیت روتور ،با
استفاده از ولتاژ و جریانهای ترمینال ،ولتاژ القایی تخمین زده میشود
و از آن بهمنظور تخمین بقیه پارامترها استفاده میشود.
کالمن در سال  1163فیلتر کالمن را ارائه کرد .فیلتر کالمن یک
مدل ریاضی است که برای تخمین حالت سیستمهای خطی استفاده
میشود .فیلتر کالمن توسعهیافته 17یک رؤیتگر احتمالی بهینه است
که برای تخمین زدن حالتهای دینامیکی سیستمهای غیرخطی است.
این فیلتر قادر است اغتشاشهای حاصل از اندازهگیری و یا درونی
سیستم تحت کنترل را بهصورت بهینه حذف نماید [.]33 ،32

Serial no. 79

محاسبه میشود .حالت بهینه و

dq

d

αβ

q

̂e

iα
iβ

dm
qm

α

β

id

)

(
×
×

eˆ 2  eˆ  2

-



+

Kp+Ki/s

̂e

1/s

ˆe

) cos( ˆe

÷
÷

uα
uβ

afα

) sin( ˆe

afβ

PLL

nα

nβ

RLS

ˆe

شکل  :4بلوک دیاگرام رؤیتگر با استفاده از فیلتر کالمن توسعهیافته،
فیلتر تطبیقی و PLL
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گام اول تکرار ،مرحله پیشگویی حالت است که در این مرحله
بردار ورودی  un 1در بازه زمانی  tn 1تا  tnاعمال میشود .پیشگویی
حالت با رابطه ( )27مشخص شده است.
xˆn n 1  xˆn 1   F  xˆn 1   Bun 1  Ts

()27

  I  FTs  xˆn 1  BTsun 1

کوواریانس تخمین بهصورت رابطه ( )28پیشبینی میشود.
Pn n 1  n 1Pn 1n' 1  Qd

()28

گام دوم تصحیح تخمین حالت پیشبینی و ماتریس کوواریانس با
استفاده از تصحیح فیدبک مقدار اندازهگیریشده واقعی است .این
مقادیر با استفاده از روابط بازگشتی ( )21و ( )33محاسبه میشود.
()21

xˆn  xˆn n 1  K n  yn  Hxˆn n 1 



()33

Pn  Pn n 1  Kn HPn n 1

که ماتریس بهره فیلتر
و ( )32تعریف میشوند.
()31
()32

Kn

و ماتریس تبدیل  Hبهصورت روابط ()31
1





K n  Pn n 1H ' HPn n 1H '  Rd

x  xn n 1

x

h  x 

H  x t  

برای پیادهسازی الگوریتم فیلتر کالمن توسعهیافته ،معادالت ()7
بهصورت ( )33بازنویسی میشوند.

()33

L
 did ud Rs


 id  q eiq  e  qm

Ld
Ld
 dt Ld Ld
 diq uq R
L



 s i  d  i  e
 dt Lq Lq q Lq e d Lq dm

 d dm
0

 dt
 d qm
0

 dt

 -2-3ترکیب فیلتر تطبیقی و  PLLبرای جبرانسازی تخمین
سرعت و موقعیت روتور

 eˆ  n 

e  n    tan 1  

ˆ
e
n





d
 eˆ  n 

tan 1  

ˆ
e
n


dt




()31

d
d
eˆ  n    eˆ  n   eˆ  n  

dt
dt
eˆ2  n   eˆ2  n 

eˆ  n 

e  n   



که  êو  êبه ترتیب مقدار ولتاژ القایی تخمینزدهشده محورهای

αوβ

میباشند .استفاده از معادالت ( )34و ( )31برای تخمین سرعت و

Serial no. 79

فاصله هوایی وجود دارد باعث خطا در تخمین میشود.
برای حذف خطای تخمین روتور ،نیاز به یک مدل دقیق عددی که
هارمونیکهای شار فضایی را در بر دارد ،داریم که البته این روش،
نیازمند به تعریف یک مدل ریاضی است که پیادهسازی آن مشکل
است .همچنین استفاده از یک فیلتر پایینگذر نیز مناسب نمیباشد
زیرا باعث تأخیر زیادی میشود و خطای تخمین را افزایش میدهد و
دقت روش بدون حسگر را پایین میآورد .بنابراین بهمنظور کاهش تأثیر
خطا در تخمین ،از یک حلقه قفل فازی بهجای تابع آرکتانژانت
استفاده شده است .یک  PLLمیتواند هارمونیکهای همفاز با یک موج
مرجع ایجاد کند بهنحوی که پایداری آن با پایداری موج مرجع یکسان
باشد .بهدلیل تغییر مقدار ولتاژ القایی با سرعت ،ولتاژ القایی ورودی
 PLLباید نرمالیزه شود .سیگنال خطای موقعیت نرمالیزهشده با
استفاده از رابطه ( )36بهدست میآید.
()36

 

 

1

eˆ cos ˆe  eˆ sin ˆe 

eˆ2  eˆ2 



بنابراین موقعیت روتور با استفاده از  PLLمطابق رابطه ( )37به
دست میآید:
()37

 1  k

ˆe    i  k p  
 s  s


همانطور که در مقدمه گفته شد بهدلیل توزیع شار غیرسینوسی
در فاصله هوایی ،در ولتاژ القایی هارمونیکهای پنجم و هفتم خواهیم
داشت .اختالف فازی که بین موقعیت روتور واقعی و موقعیت روتور
تخمینزدهشده توسط  PLLبهدست میآید برابر است با:
()38

  e  ˆe  e6 sin  6et  e6 

که  e6مقدار هارمونیک ششم ولتاژ القایی و   e6فاز اولیه است.
همانطور که مشخص است هارمونیک ششم بهعنوان خطای اضافی در
اختالف فاز وجود دارد .شکل  ،4یک سیستم مرتبه دوم است که تابع
تبدیل آن بهصورت ( )31داده شده است:
()31

پس از تخمین ولتاژ القایی ،سرعت و موقعیت روتور از تابع آرکتانژانت
با استفاده از معادالت ( )34و ( )31تخمین زده میشود [.]31
()34

موقعیت ،دارای دقت مناسبی نمیباشد ،زیرا هارمونیکهایی که در شار

k p  10 , ki  1000

ki  k p s
s2

Gs 

باید توجه شود که هارمونیک ششم را میتوان تا حد محدودی با
استفاده از سیستم مرتبه دوم حذف نمود .چراکه پهنای باند PLL
عریض میباشد و نمیتواند هارمونیکها را بهطور کامل حذف نماید.
عالوهبراین ،به دلیل تغییرات سرعت ،طراحی یک سیستم مرتبه دوم
بهمنظور حذف هارمونیک ششم بدون تأثیرپذیری از هارمونیک اصلی
مشکل است .بنابراین بهمنظور جبرانسازی مؤثر هارمونیکهای موجود
در ولتاژ القایی ،یک فیلتر تطبیقی بر اساس الگوریتم حداقل مربعات
بازگشتی تعریف میشود [.]28
18
روش حذف خطای تطبیقی بر اساس تئوری وینر بهطور
گسترده در بسیاری از کاربردهای کنترل و پردازش سیگنال استفاده
میشود و یک روش اساسی برای حذف هارمونیکهای پنجم و هفتم
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از روی ولتاژ القایی میباشد .این روش میتواند هارمونیکهای
موردنظر را بهصورت خودتنظیم توسط ضریب فیلتر الگوریتم تطبیقی
حذف نماید [.]26
شکل  5مفهوم حذف هارمونیک را بر اساس روش حذف خطای

تطبیقی با دو مرجع عمود برهم نشان میدهد p  n  .نشاندهنده

ورودی اولیه است که شامل سیگنال مطلوب  s  n و سیگنال با
هارمونیک اضافی  n  n است .دو سیگنال متعامد مانند  r1  n و

 r2  n نشاندهنده ورودی مرجع هارمونیک میباشند که وابسته به

مؤلفههای هارمونیکی مرتبه باال میباشند .همچنین  w1  n و w2  n 

نیز نشاندهنده ضریب فیلتر قابل تنظیم برای ورودی مرجع هارمونیک

است که با جمع دو مقدار وزندار مرجع ،خروجی فیلتر  h  n بهدست

میآید .مؤلفه اصلی مطلوب نیز بهطور مستقیم از سیگنال خطا  e  n که
همان تفریق  p  n و  h  n است ،بهدست میآید .هدف از ساختن

خروجی فیلتر  ، h  n همگرا شدن آن به مؤلفه هارمونیک مرتبه باالی
واقعی است .ضریب فیلتر نیز توسط الگوریتم  RLSکه بهطور گسترده
در فیلترهای تطبیقی به دلیل سرعت همگرایی باال استفاده میشود،
تنظیم میشود [.]36
en

hn

+

مؤلفههای هارمونیکی فقط تجزیهوتحلیل یک شاخه از شکل  6کافی
است زیرا بقیه شاخهها دارای ویژگی و ساختار یکسان با شاخه 1
میباشند .این شاخه با خطچین نشان داده شده است .با توجه به شکل
 6نحوه محاسبه الگوریتم  RLSبهشرح زیر است:
h1  n   w11  n  1 r11  n   w21  n  1 r21  n 



eˆaf   n   eˆn  h1  n 

()43
در

(،)43

رابطه

-

تعبیر فیزیکی ضریب فیلتر قابل تنظیم  w11  n و  ، w21  n تخمین

مقدار دامنه مؤلفه هارمونیکی میباشد که هرکدام بهترتیب بر اساس
مشخصات هارمونیک مرجع طبق رابطه ( )41بهروز میشود.

w11  n   w11  n  1  k11  n  eˆaf   n 


w21  n   w21  n  1  k21  n  eˆaf   n 

()41

k11  n 

w1  n 

+

r2  n 

w2  n 

+ eˆaf  k11  n 
+

k12  n 

+ eˆaf  k21  n 

+

w21  n 

+ eˆaf  k12  n 

w12  n 
+

ال وریت دا
م ات ازگشتی

شکل  6نشاندهنده ساختار کلی فیلتر تطبیقی با استفاده از اصول
حذف خطای تطبیقی در حذف هارمونیکهای پنجم و هفتم میباشد.
ورودی فیلتر سیگنال  eˆnو  eˆnاست که شامل هارمونیک  1و 7

1

z

w21  n  1

خطا بهدست میآید که از تفاضل  h  n با  eˆnو

eˆn

محاسبه

میشوند .ضریب فیلتر نیز توسط الگوریتم  RLSبرای تخمین
هارمونیک  1و  7برای همگرا شدن به مقدار واقعی در هر بازه
نمونهبرداری بهروز میشود .الزم به ذکر است که برای تخمین
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h1  n 
-

z 1

eˆn

h2  n 

w12  n  1
+

+

 

sin 7ˆe

 

k22  n 

+ eˆaf  k22  n 

k13  n 

+ eˆaf  k13  n 

k23  n 

+ eˆaf  k23  n 

+

w22  n 

w13  n 
+

z 1
z 1

w22  n  1

e

w13  n  1

 

sin 5ˆe

+

w23  n 

z 1

w23  n  1

+

 

k14  n 

+ eˆaf  k14  n 

w14  n 
+

z 1

+

h3  n 
-

eˆaf 

eˆn

h4  n 

w14  n  1
+

 j  1,2,3,4شاخههای مربوطه فیلتر تطبیقی بهترتیب از باال به پایین

توجه شود که مقدار آن برابر مقدار دامنه هارمونیک میباشد.
مؤلفه اصلی مطلوب  eˆaf و  eˆaf بهطور مستقیم از سیگنالهای

+

+

cos 5ˆe

است و موقعیت روتور تخمینزدهشده با استفاده از  PLLدارای
هارمونیکهای مرتبه باال بهصورت سینوس و کسینوس میباشد که

است h j  n  .نیز خروجی فیلتر تطبیقی متناسب با هر شاخه است و

 

cos 7ˆe

شکل  :5حذف هارمونیک بر اساس روش حذف تطبیقی []22

نیز بهره و ضریب قابل تنظیم فیلتر میباشند که  i=1,2مؤلفه
هارمونیکی سینوسی و کسینوسی ولتاژ القایی تخمینی میباشند و

 

sin 5ˆe

eˆaf 

90

سیگنال ورودی مرجع هارمونیکی را تولید میکنند wij  n  .و kij  n 

w11  n 

z 1

w11  n  1

cos 5ˆe

k21  n 

r1  n 

و

سیگنالهای مرجع هارمونیک میباشند .همانطور که دیده میشود

p  n  s n  n n

+

 

r11  n   sin 5ˆe

r21  n   cos 5e 

+

 

sin 7ˆe

 

cos 7ˆe

k24  n 

+ eˆaf  k24  n 

+

w24  n 

z 1

w24  n  1

شکل  :2ساختار فیلتر تطبیقی بر اساس الگوریتم حداقل مربعات
بازگشتی و حذف هارمونیک موج ورودی []32

باید توجه شود که بردار بهره  k1  n تبدیل به دو بردار بهره

 k11  n و  k21  n شده است که طبق رابطه ( )42محاسبه میشود.
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)dm (wb

()42

,


11  n 
k11  n  


r
11  n  11  n 


21  n 
k n 
 21     r  n   n 
21
21


dm

در اینجا  فاکتور فراموشی بوده که مقدار آن بین 0    1


11  n   P11  n  1 r11  n 


21  n   P21  n  1 r21  n 

()43

همانند بردار بهره فیلتر ،ماتریس  P1  n نیز به دو مقدار

 P11  n  1و  P21  n  1تبدیل میشود که باعث پیادهسازی آسانتر
و سریعتر الگوریتم میشود که از رابطه ( )44بهدست میآید.

()44


P11  n  1  k11  n 11  n 
 P11  n  



P
n

1

k21  n 21  n 


 P n  21
21  




در پایان نیز مقادیر اولیه  P11  n و  P21  n و  w11  n و w21  n 

qm

محاسبات الگوریتم در ( )43داده شده است.

,

است .روش حداقل مربعات بازگشتی با فاکتور فراموشی یک نسخه
توسعه یافته است که تغییرات مداوم ولی آهسته پارامترها را امکانپذیر
میکند .ایده وزندادن به دادهها بر اساس قدیمی بودن آنها است.
دادههای اخیر بیشترین وزن را خواهند داشت و قدیمیترین دادهها

کمترین وزن را دارند .متغیرهای واسطه  11  n و  21  n بهمنظور

)qm (wb

م دار ت می ی
م دار وا ی

)Time(s

شکل  :7مقدار واقعی و تخمین زدهشده شار محور  dو  qروتور

پس از تخمین شار پیوندی روتور و ضرب آن در سرعت الکتریکی،
ولتاژ القایی به دست میآید .در اینجا بهدلیل اینکه خروجی فیلتر
کالمن ،مقادیر ولتاژ القایی را در مختصات  dqنشان میدهد ،بنابراین
ابتدا باید ولتاژ القایی را به قاب مرجع ساکن منتقل نمود و آنها را
نرمالیزه کرد تا ولتاژ محورهای ساکن در یک مقیاس قرار بگیرند.
بهدلیل وجود هارمونیکهایی که بر روی شکل موج ولتاژ القایی وجود
دارد ،ابتدا باید ولتاژ القایی را عاری از این هارمونیکها نمود ،چراکه
وجود هارمونیک بر روی آنها باعث خطای فاحش در تخمین سرعت و
به دنبال آن خطا در تخمین موقعیت روتور میشود.
بهمنظور تحلیل عملکرد فیلتر تطبیقی ابتدا ورودی فیلتر (  eˆnو
 ) eˆnو خروجی فیلتر (  eˆaf و  ) eˆaf بهصورت ادغامشده ،در شکل 8
نشان داده شده است .همچنین شکل  1که متشکل از چهار شکل
است ،نشاندهنده عملکرد فیلتر است و نحوه حذف هارمونیکهای  1و
 7را از روی ورودی نشان میدهد.

طبق رابطه ( )41انتخاب میشوند.
)ال (

) (

)(b

) (

 -4نتایج شبیهسازی

)(

بهمنظور بررسی صحت روشهای ارائهشده ،روشهای معرفیشده در
نرمافزار  Matlabشبیهسازی شدهاند .الزم به ذکر است در شبیهسازیها
بازه زمانی نمونهبرداری  13μsانتخاب شده است .پارامترهای موتور نیز
در جدول  1در پیوست نشان داده شده است.

شکل  :8ورودی  eˆnو

شکل  7نشاندهنده مقادیر واقعی و مقدار تخمینی شار پیوندی روتور
در محور  dو  qدر سرعت و گشتاور نامی است .قدر مطلق خطا برای
تخمین شار پیوندی روتور در محور  dبرابر  3/3338درصد و برای
محور  qبرابر با  3/3463درصد است .همانطور که مشاهده میشود
فیلتر کالمن با دقت بسیار خوبی شار پیوندی روتور را تخمین میزند.
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)(c

nβ , afβ

الزم به ذکرر اسرت کره مقردار    3/11187و   0/001انتخراب
میشوند.

 -1-4نتایج شبیهسازی در سرعت نامی

nα , afα

()41


 P11  0   P21  0   


 w11  0   w21  0   0

)(a

)(d

)Time(s

eˆaf 

خروجی فیلتر در محور

ورودی  eˆnو خروجی

eˆaf 



(الف و ب) و

فیلتر در محور ( ج و د)

شکل ( 1الف) ورودی فیلتر که ولتاژ ضدمحرکه نرمالیزهشده
ماشین بوده و ترکیبی از هارمونیک مؤلفه اصلی 1 ،و  7است را نشان
میدهد .شکل ( 1ب و ج) به ترتیب مقدار هارمونیک پنجم و هفتم را
که توسط فیلتر بهدست آمده است را نشان میدهد .شکل ( 1د) نیز
خروجی فیلتر است که یک موج سینوسی فاقد هارمونیکهای پنجم و
هفتم میباشد .با توجه به شکلهای  8و  1مالحظه میشود فیلتر
تطبیقی با دقت باالیی حذف هارمونیکها را انجام میدهد و یک شکل
موج سینوسی را در خروجی باعث میشود.
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nα

)ال (
5α

) (
7α

) (
afα

کمتر از  3/1ثانیه نیاز دارد .از دالیل دیگر میتوان به این موضوع اشاره
کرد که در ابتدا بهدلیل اینکه سرعت موتور و در واقع فرکانس موتور
در حال تغییر است ،فیلتر در تخمین زدن دچار خطا میشود ولی در
حالت ماندگار با توجه به نتایج مشخص است که فیلتر تطبیقی و به
دنبال آن  ،PLLبا دقت بسیار مناسبی به تخمین سرعت و موقعیت
موتور میپردازند.

)(
)Time(s

شکل  :9شکل موج ورودی فیلتر ( eˆnالف) و مقدار تخمینی
هارمونیک پنجم ( ê5ب) و مقدار تخمینی هارمونیک هفتم ( ê7ج) و
شکل موج خروجی فیلتر

eˆaf 

(د)

r,

شکل ( 13الف و ب) موقعیت روتور واقعی و تخمین زدهشده را با
استفاده از تابع آرکتانژانت و شکل ( 13ج و د) موقعیت روتور واقعی و
تخمین زدهشده را با استفاده از فیلتر تطبیقی و  PLLنشان میدهد.
توجه شود که شکل ب و د به ترتیب بزرگنماییشده شکل الف و ج
میباشند .عدم استفاده از فیلتر تطبیقی و وجود هارمونیکهای موجود
در تخمین ولتاژ القایی باعث شده است که مقدار تخمین زدهشده
موقعیت روتور در شکل ( 13الف و ب) دارای خطا باشد و تأثیرات
هارمونیکهای موجود بهوضوح به چشم میخورد .در شکل ( 13ج و د)
استفاده از فیلتر تطبیقی و کاهش مؤثر هارمونیکها ،موجبات یک
تخمین دقیق از موقعیت واقعی روتور را فراهم آورده است .مقدار
قدرمطلق میانگین خطا در تمام بازه نمونهبرداری در حالت ماندگار
 1/31درصد است.

)Time(s

شکل  :11مقدار واقعی و تخمینی سرعت روتور در شرایط نامی

)e , e With AF (rad

)ال (

شکلهای  12و  13بهترتیب پاسخ جریان و گشتاور برای دو روش
کنترل پیشبین گشتاور بدون حسگر یعنی روش  FCS-PTCمعمولی و
روش  FCS-PTCبههمراه  DMTCبهبودیافته را نشان میدهند .پس از
تخمین شار و سرعت و موقعیت روتور ،مقادیر تخمینی وارد سیستم
کنترل میشوند تا تصمیمگیری برای لحظه بعدی گرفته شود .با
مقایسه این شکلها بهبود هر روش نسبت به روش قبلی مشخص است.
در روش  FCS-PTCمعمولی گشتاور دارای نوسانات هارمونیکی بهدلیل
هارمونیکهای موجود در ولتاژ القایی است اما این نوسانات با
بهکارگیری روش ارائهشده بهطور مؤثری کاهش یافتهاند.

)Is-3ph (A

)e , e With Arc Tangant (rad

) (

) (

)(
)Time(s

)r (rpm

م دار ت می ی
م دار وا ی

)Time(s

شکل  :11مقدار واقعی و تخمینی موقعیت روتور با استفاده از تابع
آرکتانژانت (الف و ب) و مقدار واقعی و تخمینی موقعیت روتور با
استفاده از ( PLLج و د) در سرعت نامی
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)Te (N.m

شکل  11مقدار واقعی و تخمین زدهشده سرعت را در بار و سرعت
نامی نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود ،خطای تخمین
سرعت بیشینه بهصورت عددی  21دور بر دقیقه در  6333دور بر
دقیقه است .با توجه به مقدار خطا ،قدرمطلق میانگین خطا در حالت
ماندگار  3/11درصد است.
الزم به ذکر است حالت دینامیکی که در ابتدای تخمین سرعت و
موقعیت روی میدهد ،بهدلیل دینامیک فیلتر تطبیقی است .الگوریتم
 RLSبرای زدن تخمین صحیح از مؤلفههای هارمونیکی به مقدار زمانی

)Time(s

شکل  :12پاسخ جریان و گشتاور روش  FCS-PTCمعمولی در شرایط
نامی
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)r (rpm

با توجه به پاسخ گشتاور برای دو روش ،محاسبه شده است که
ضربان گشتاور برای روش  FCS-PTCمعمولی مقدار  %11/11در
فرکانس کلیدزنی  4/623کیلوهرتز میباشد ولی با بهکارگیری روش
ارائهشده ،ضربان گشتاور به  %8/2در فرکانس کلیدزنی 4/823
کیلوهرتز کاهش مییابد.

r,

)Is-3ph (A

e , e With AF
)(rad

)Time(s

شکل  :14سرعت و موقعیت واقعی و تخمینی در سرعت پایین

)Is-3ph (A

)ال (
)Te (N.m

) (

)Time(s

بهبودیافته در شرایط نامی

همچنین وضعیت جریان نیز در روش ارائهشده بهبود پیدا کرده
است .ضریب اعوجاجات هارمونیکی کل ( )THDجریان برای روش
 FCS-PTCمعمولی برابر  %12/84میباشد که این مقدار برای روش
ارائهشده به مقدار  %4/3کاهش مییابد .مالحظه میگردد که کاهش
محسوسی را برای ضریب اعوجاجات با استفاده از روش تقسیم بازه
کنترلی خواهیم داشت.
 -2-4نتایج شبیهسازی در سرعت پایین ( %5سرعت نامی)
در این بخش نتایج شبیهسازی برای سرعت پایین ارائه میشرود .شرکل
 14سرعت و موقعیت واقعی و تخمینی موترور را در  %1سررعت نرامی
برای روش  FCS-PTCبه همراه  DMTCبهبودیافته نشان میدهد .قدر
مطلق خطای سرعت برای عملکرد سرعت پایین سیستم رؤیتگر مقدار
 %1/32است و برای موقعیت نیرز ایرن مقردار برابرر  %3/11مریباشرد.
همانطور که مالحظه میشود فیلتر تطبیقی و  PLLعملکررد مناسربی
را در سرعت پایین از خود بروز میدهند.
شکل  11عملکرد سیستم درایو و پاسخ جریان و گشتاور موترور را
برای روش  FCS-PTCمعمولی نشان میدهد .همانطرور کره در شرکل
( 11د) مالحظه میشود ضربان گشتاور برای عملکرد سرعت پایین %1
سرعت نامی در بار نرامی %21/1 ،اسرت .همچنرین  THDجریران نیرز
 %21/27است.
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)Te (N.m

شکل  :13پاسخ جریان و گشتاور روش  FCS-PTCبه همراه DMTC

) (

)(
)Time(s

شکل  :15پاسخ جریان و گشتاور روش  FCS-PTCمعمولی در سرعت
پایین

شکل  16عملکرد سیستم درایو و پاسخ جریان و گشرتاور موترور را
برای روش  FCS-PTCبه همرراه  DMTCبهبودیافتره نشران مریدهرد.
همانطور که مالحظه میشود ضرربان گشرتاور بررای عملکررد سررعت
پایین  %1سرعت نامی %2/31 ،است کره بهبرود قابرلمالحظرهای را در
مقدار ضربان گشتاور نسبت به روش  FCS-PTCمعمولی با ولتاژ القایی
غیرسینوسررری دارد .همچنرررین  THDجریررران نیرررز  %23/17اسرررت.
غیرسینوسی بودن جریان ماشین در سرعتهای پایین به دلیرل پرایین
بودن دامنه ولتاژ ضدمحرکه و کم بودن ذخیره گردان 19روتور است کره
باعث میشود ضرربان هرای گشرتاور بره سررعت و در نهایرت بره ولتراژ
ضدمحرکه منتقل شوند.
الزم به ذکر اسرت بررای راه انردازی ،ماشرین برهصرورت حلقرهبراز
راهاندازی میشود تا موتور چند دور بچرخد و روتور سرنکرون شرود .در
اینجا مقدار فرکانس و ولتاژ تغذیره ترا  1درصرد سررعت نرامی ادامره
خواهد داشت و سپس الگوریتم پیشنهادی اعمال میشود.
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 نتیجهگیری-5
 منبع اصلی نوسانات گشتاور،وجود هارمونیکها در شار فاصله هوایی
 همچنین عملکرد صحیح ماشین به تخمین.در ماشین میباشند
.پارامترهای دقیق ماشین وابسته میباشد
PMA-  کنترل پیشبین گشتاور بدونحسگر ماشین،در این مقاله
 با ولتاژ القایی غیرسینوسی بر اساس فیلتر کالمن توسعهیافتهSynRM
 توانایی روش ارائهشده برای. ارائه شدPLL و ترکیب فیلتر تطبیقی و
 کیلووات موردبررسی2/3  با توانPMA-SynRM کنترل درایو موتور
 نتایج شبیهسازی نشان میدهد که سیستم رؤیتگر مبتنی.قرار گرفت
 تخمین، به ترتیبPLL  فیلتر تطبیقی و،بر فیلتر کالمن توسعهیافته
 همچنین.دقیقی از ولتاژ القایی و سرعت و موقعیت روتور ارائه میدهند
 دارای پاسخ،سیستم کنترل ارائهشده از سرعت صفر تا سرعت نامی
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