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 یک رؤیتگر حلقه بسته شار استاتور جدید بر مبنای مدل ولتاژ (مرتبه کاهشیافتهه) در کاربردههای روش کنتهرل مسهتقی، در این مقاله:چکیده
 لهاا تممهین شهار، بر پایه کنترل شار و اندازه آن بهوده، قاعده روش کنترل مستقی گشتاور.) برای موتورهای القایی ارائه شده استDTC( گشتاور
 استفاده از رؤیتگرهای مرسوم حلقه باز مدل ولتاژ میتواند سبب بروز مشهکتتی از قبیهل ظهاهر شهدن.یکی از مباحث کلیدی در این روش است
 یکی از راهحلهای موجود برای جبران این نارساییها. اشباع انتگرالگیر و تممین نادرست در سرعتهای پایین شود،سی در خروجی- دی1آفست
 یک رؤیتگر حلقه بسهته جدیهد کهاهش، رؤیتگر ارائهشده در این مقاله. استفاده از رؤیتگرهای حلقه بسته است،و بهبود عملکرد سیست محرکه
 نتایج شبیهسهازیها نشهان میدهنهد کهه.مرتبه یافته بر مبنای جابهجایی قطبهای تابع تبدیل آن بهسمت چپ در صفحه ممتصات ممتلط است
 در سرعتهای پایین بهبودیافته و همچنین رؤیتگر در شرایط بحرانی قادر به حفه پایهداری خهود، در نقاط کار ممتلف بهخصوصDTC عملکرد
.است
. نقاط کار، موتور القایی، مدل ولتاژ، مدل استاتور، تممین شار استاتور، کنترل مستقی گشتاور:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, a new closed-loop stator flux observer based on the voltage model (reduced-order) in direct torque control
(DTC) applications for induction motors is proposed. The rule of DTC is based on controlling flux and its angle. Therefore, flux
estimation is one of the fundamental issues in this method. Using the conventional open-loop voltage model observers can cause
some problems such as, appearing dc offset in output, integrator saturation and incorrect estimation in low-speeds. One of the
available solutions for compensating these shortcomings and improving the drive system performance is using closed-loop observers.
The proposed observer in this paper is a novel closed-loop reduced-order observer based on shifting poles of its transfer function to
the left in the complex plane. The simulation results show that the DTC performance is improved in different operation points,
especially in low-speeds and also the observer is able to keep its stability in critical conditions.
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 -1مقدمه
امروزه در بسیاری از کاربردهای صهنعتی موتورههای القهایی ،بههمنظور
بهبهود رانههدمان و ارتقهها کیفیههت از روشههای محرکههه سههرعت متغیههر
) 2(ASDاستفاده میشود .یکی از روشهای متعدد ابداعشده برای ایهن
منظور ،روش کنترل مستقی گشتاور ( 3)DTCاست ،که بهعنوان یکهی
از روشهای دقیق و سریع ،کاربردهای زیادی در صهنایع ممتلهف دارد
[ .]1این روش دارای ساختار ساده و منظ  ،سرعت عملکرد دینهامیکی
مناسب برای گشهتاور و شهار بهوده و دارای مزیهت عهدم وابسهتگی بهه
پارامترهای ماشین است .اساس این روش کنترلی بر پایه کنترل شار و
گشتاور ماشین بوده ،به همین سبب تممین دقیهق شهار و زاویهه آن از
مباحث اصلی برای عملکرد دقیق و صحیح این روش بهحسها میآیهد
[.]1
برای تممین شار استاتور چندین روش وجود دارد که به سه گروه
اصلی تقسی بندی میشوند [ )1( :]2رؤیتگرهای شار بر مبنهای مهدل
ولتاژ (استاتور) )2( .رؤیتگرهای شار بر مبنای مدل جریهان (روتهور) و
( )3رؤیتگرهای مرتبه کامل 4بر مبنای هر دو مدل ولتاژ و جریان.
رؤیتگر حلقهه بهاز شهار اسهتاتور بهر مبنهای مهدل ولتهاژ (مرتبهه
کاهشیافته )5با استفاده از انتگرالگیر ،سادهترین روش تممهین اسهت.
عتوه بر این ،مه ترین مزیت این رؤیتگر عدم وابسهتگی ذاتهی آن بهه
تممین سرعت است []2-4؛ زیرا تممین سرعت در آخهرین مرحلهه در
سیست محرکه انجام میشود .ازاینرو ،نویز و اغتشاشات اجتنا ناپهایر
موجود ،اثر ممر و سوء خود را بر سرعت تممینهی گااشهته و سهبب
بههروز خطهها در آن میشههوند [ .]5از آنجاییکههه ایههن روش مسههتقل از
سرعت تممینی است ،بنابراین خطای تممین سرعت تهثثیری بهر شهار
حاصل از این روش ندارد .بااینحال ،در این نوع رؤیهتگر مشهکتتی از
قبیل حساسیت به انحراف دی-سی موجود در سیگنال ورودی و شرایط
اولیه انتگرالگیر خالص وجود دارد که بهترتیب منجر بهه اشهباع رفهتن
انتگرالگیر و همچنین بهوجود آمدن یک آفست دی سی نهامطلو در
خروجی تممینگر میگردد [ .]7 ،6یکی دیگر از دغدغههای اصلی این
روش ،شرایط کاری در سرعتهای پایین است .استفاده از این رؤیتگر
در سرعتهای پایین منجر به عملکرد نادرست و ناپایداری روش DTC
و درنتیجه ناپایداری کل سیست درایو موتور القایی میشود .علت ایهن
است که در ایهن شهرایط ولتهاژ محرکهه اسهتاتور مقهادیر کمهی دارد و
درنتیجه افت ولتاژ در مقاومت استاتور ،قابهل قیهاس بها ولتهاژ محرکهه
میشود و روند تممین شار استاتور را ممتل مینماید [.]2
رؤیتگرهای متعددی برای جبران کمبودهای روش حلقه باز مدل
ولتاژ ارائه شدهاند که بهه دو گهروه رؤیتگرههای مرتبهه کاهشیافتهه و
رؤیتگرهای مرتبه کامل دستهبندی میشوند.
رؤیتگرهای بهبودیافته بر اساس مدل ولتاژ (مرتبهه کاهشیافتهه)
شامل رؤیتگرهای فیلتر پایینگار ) 6(LPFبا فرکانس قطهع ثابهت [،3
 ]9 ،8و یا با فرکانس قطع متغیر قابلبرنامهریزی [ ]10-14و رؤیهتگر
حلقه بسته مدل ولتاژ با حلقه اصتح [ ]15میشهوند .در رؤیتگرههای
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فیلتر پایینگار بهمنظور جبران و کاهش معایب استفاده از انتگرالگیهر
خالص از یک فیلتر پایینگهار اسهتفاده شهده اسهت [ .]2ایهن نهوع از
رؤیتگرها در فرکانسهای باالتر از فرکانس قطهع ،عملکهرد مشهابه بها
انتگرالگیر خالص دارند ولی در فرکانسهای نزدیک به فرکهانس قطهع
سبب ممتل شدن عملکرد سیست محرکه میشوند ،زیرا در این شرایط
خطای اندازه و زاویه در شار تممینی خروجهی ظهاهر میشهود [ .]3در
مقابل روش حلقه باز ،روشهای حلقه بسته هستند که در آنها از یهک
روند تصحیح خطای داخلی استفاده میشود؛ یعنی دارای مسیر فیدبک
از خروجی رؤیتگر به ورودی آن هستند .این روشها بیشتر بر مبنای
استفاده از سیست های تطبیقی مرجع ( ،)7MRASرؤیتگرهای خطهی
و غیرخطی مرتبه کامل و مرتبهه کاهشیافتهه شهامل لیهونبرگر ،8مهود
لغزشی ،9فیلتر کالمن ،10تکنیکهای فازی و شبکههای عصبی هسهتند
[ .]16رؤیتگر ارائهشده در [ ]15از نوع حلقه بسته مرتبه کاهشیافتهه
است .در آن از یک جبرانساز  11PIدر حلقه فیدبک منفی استفاده شده
است .خروجی جبران ساز برابر با ولتاژ آفست است که با اعمهال آن بهه
مدل ولتاژ اثر شار آفست در خروجی رؤیتگر حاف شده و مسیر شهار
استاتور اصتح میگردد .اگرچه استفاده از این رؤیتگر در سهرعتهای
پایین معایب روش اولیهه تممهین شهار را نهدارد ولهی سهبب افهزایش
پیچیدگی سیست درایو شده و از طرفی در شرایط سرعتپایین سهبب
بروز تثخیر فاز در خروجی میشود [.]15
گروه دیگری از رؤیتگرهای جایگزین ،رؤیتگرههای مرتبهه کامهل
هستند .مبنای آنها تلفیق دو مدل ولتاژ برای سرعتهای بهاال و مهدل
جریان برای سرعتهای پایین با یکهدیگر اسهت [ ]2کهه بهه دو گهروه
رؤیتگرهای تطبیق سرعت [ ]2-4و رؤیتگرهای عدم تطبیق سهرعت
[ ]17 ،15 ،5دسههتهبندی میشههوند .مزیههت ایههن رؤیتگرههها عملکههرد
مناسب در بازه وسیعی از سرعت است .ولی بهدلیل اسهتفاده از ههر دو
مدل ولتاژ و جریان ،حج محاسهبات سهنگین شهده و ازایهنرو سهبب
کندی سیست کنتهرل ماشهین میشهود .همچنهین مهدل جریهان بهه
پارامترهای دقیق ماشین حساس و وابسته است.
سیست های تطبیقی مدل مرجهع ،گروههی دیگهر از رؤیتگرههای
مرتبه کامل هستند که در آنها ،هر دو مدل استفادهشده به قا مرجع
ساکن انتقال داده میشوند [ .]2عملکرد آنها بر پایه به صفر رسهاندن
خطای حاصل از تممین یک متغیر (جریان استاتور ،جریان روتور ،شهار
استاتور ،شار روتور و  )...از دو مدل مرجع و تطبیقی است [ .]18اگرچه
این رؤیتگرها نسبت به روشهای دیگهر تممهین سهرعت ،مزیتههای
بیشتری دارند ولی دارای معایب رؤیتگرهای مرتبه کامل که پیشتهر
ذکر شد ،میباشند .از طرفهی اسهتفاده از انتگرالگیهر خهالص در مهدل
مرجع منجر به بروز آفست در سرعتهای پایین میشود [.]19
در این مقاله یک رؤیتگر جدید حلقهه بسهته مرتبهه کاهشیافتهه
برای تممین شار استاتور ارائه شده است .رؤیتگر پیشنهادی بر اساس
مدل ولتاژ و بهصورت حلقهه بسهته اسهت کهه در حلقهه فیهدبک آن از
بهرههای استاتیکی استفاده شده است .همچنین شهار مرجهع اسهتاتور
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بهعنوان ورودی در مدل پیشنهادی در نظر گرفته شهده اسهت .در گهام
نمست شار استاتور تممین زده میشود و سپس در گام بعد با استفاده
از روابط میان شارها و جریانها ،جریهان اسهتاتور بهدسهت میآیهد .در
ادامه با اسهتفاده از مقهادیر مرجهع و تممینهی شهار اسهتاتور و مقهادیر
اندازهگیری شده و تممینی جریان اسهتاتور ،خطاههای شهار و جریهان
استاتور حاصل میشوند که درنهایت از طریق بهرهههای اسهتاتیکی بهه
انتگرالگیر اعمال میشوند .هدف از افزودن مسیر فیدبک بها بهرهههای
استاتیکی ،انتقال قطبهای رؤیتگر شار به سمت چپ محور موههومی
ممتصات ممتلط است .این کار بهمنظور افهزایش پایهداری رؤیهتگر و
درنتیجه عملکرد درایهو موتهور در سهرعتهای پهایین و در نقهاط کهار
ممتلف ،تحت خطای مقاومت استاتور انجام شده است .در ادامه ،تعیین
بهرهها با جزئیات بیان میشود.

 -2مدل دینامیکی موتور القایی
با استفاده از معادالت مدل موتور القهایی ( )1(-)4در قها دو محهوری
مرجع با سرعت چرخش اختیاری ،رؤیتگرهای شار بهدسهت میآینهد.
این معادالت عبارتاند از:
d
s  j s
dt

()1

us  Rs i s 

d
r  j (  r )r
dt

()2

0  Rr i r 

()3
()4

r  L m i s  L r i r

در معادالت فوق

us

ولتهاژ اسهتاتور،

جریهان اسهتاتور،

روتور s ،شار استاتور r ،شهار روتهور،

Rs

ir

مقاومهت اسهتاتور،

Rr

مقاومت روتور Ls ،انهدوکتانس اسهتاتور L r ،انهدوکتانس روتهور،
اندوکتانس متقابل  ،سرعت چهرخش قها اختیهاری و  rسهرعت
روتور است.
گشتاور الکترومغناطیسی موتور القایی نیهز از رابطهه زیهر محاسهبه
میشود:
) T e  1.5 p (s  i s

که در آن  pتعداد زوج قطب موتور است.
رؤیتگر حلقه باز شار استاتور بر مبنای مدل ولتاژ از رابطهه ( )1در
قا مرجع ساکن  )   0 ( بهدست میآید.
()6

ˆs   (u s  R s i s )dt

همانطور که پیشتر بیان شد ،این رؤیتگر به انتگرالگیر خهالص
با معایب ذکرشده ،نیاز دارد.

 -3رؤیتگر بهبودیافته شار استاتور
رؤیتگرهای شار از تنوع گسهتردهای برخهوردار هسهتند .یکهی از ایهن
رؤیتگرها که در [ ]4ارائه شده ،رؤیتگر حلقه بسته مرتبه کامل است.
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 -3-1رؤیتگر حلقه بسته مدل ولتاژ همراه با فیدبک جریان
در رؤیتگر ارائهشده در [ ]4از فیدبک خطای جریان برای پیادهسهازی
اساس جابهجایی قطبهای تابع تبدیل رؤیتگر استفاده شده اسهت .در
ایههن حالههت ،خطههای حاصههل از مقایس هه جریههان تممینههی و جریههان
اندازهگیری شده از طریهق بهرهههای اسهتاتیکی بهه مهدلهای ولتهاژ و
جریان استفادهشده در رؤیتگر اعمال میشود تها پایهداری آن افهزایش
یافته و شار تممینی خروجی ،اصتح گردد .اگرچه استفاده از سهیگنال
خطای جریان در مسیر فیدبک برای رؤیتگر مرتبهه کامهل مناسهب و
کارساز است ولی در رؤیتگر مرتبه کاهشیافته مدل ولتاژ تهثثیری بهر
قطبهای سیست ندارد .این موضوع را میتهوان اثبهات نمهود .بهه ایهن
منظور ابتدا روابط رؤیتگر مرتبه کامل حلقه باز در قا مرجهع سهاکن
بررسههی میشههوند ˆs .و  iˆsبهههعنوان متغیرهههای حالههت در نظههر
ˆ d
s  R s iˆs  u s
dt

()7

ˆ d
1
1
1 1
i s  (

 j ˆ r )iˆs 
(  j ˆ r )ˆs
dt
T s  T r
Ls T r

()8

1

us
Ls 

جریهان
Lm

()5

اساس کار آن ،جابهجایی قطبهای تابع تبدیل رؤیتگر بهسهمت چهپ
در ممتصات قطبی است .در این حالهت پایهداری رؤیهتگر و درنتیجهه
عملکرد سیست محرکه بهبود مییابد .رؤیتگر پیشنهادی در این مقاله
بر مبنای مدل ولتاژ و اصول جابهجایی قطهب ،همهراه بها تغییراتهی در
مقایسه با رؤیتگر مرتبه کامل در [ ]4است.

گرفتهشدهاند:

s  L s i s  L m i r

is

استفاده از روش جابهجایی قطبها . . .

که  T r  Lr / Rr ، Ts  Ls / Rsو )    1  L / (Ls Lrاست.
بههها در نظهههر گهههرفتن صهههورت ماتریسهههی معهههادالت حالهههت،
2
m

 ،  X  =  A  X +  B U ماتریس  Aرؤیتگر حلقهه بهاز ( )7و ()8

بهدست میآید.
R s 
a1 

()9

0
A 
a2

) a2  1/ Ls (1/ T r  jωˆ r

در آن )  a1  (1/ Ts  1/ T r  jωˆrو
است .قطبهای معادالت حالت با استفاده از معادله مشمصهه محاسهبه
میشوند: sI  A  0 ،
()10

a1  a12  4a2R s
2

s1,2 

لههاا بههرای مقاومسههازی و بهبههود پایههداری رؤیتگههر بهخصههوص در
سرعتهای پایین ،قطبهای  s1و  s 2با ثابهت مانهدن جهزء موههومی،
بهاندازه  ) k  0 ( kدر صفحه ممتصات قطبی جابهجا میشوند که k
مقدار جابجایی قطبهای تابع تبدیل اسهت .بها اعمهال ایهن تغییهرات،
معادله مشمصه جدیهدی بهدسهت میآیهد کهه درواقهع همهان معادلهه
مشمصه مطلو است و هدف دست یافتن به آن با اعمال فیدبک است.
معادله مشمصه جدید بعد از جابهجایی قطبها برابر است با:

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

 /1666مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

s 2  (2k  a1 )s  k 2  a2R s  a1k  0

()11

اثبات رابطه فوق در پیوستها آمده است.
با در نظهر گهرفتن فیهدبک جریهان بهرای مهدل ولتهاژ ( ،)7رابطهه
رؤیتگر حلقه بسته برابر خواهد بود با:
ˆ d
s  R s iˆs  u s  K 1
dt

()12

استفاده از روش جابهجایی قطبها . . .
)   (s*  ˆs  )  j (s*  ˆs 

()20

که  s*و  s*از اندازه شار مرجع * sو زاویه شار تممینی اسهتاتور
 ˆsمحاسبه میشوند.
ˆs 

()21

ˆs 

ˆs  tan 1

که در آن  K 1بهره مسیر فیدبک جریهان و بهردار اصهتح  ناشهی از
جریان عبارت است:
)   (i s  iˆs )  j (i s   iˆs 

()13

معادله دیفرانسیلی دوم در عملکرد رؤیتگر تثثیری نهدارد ولهی در
مدل آن حضور دارد:
ˆ d
1
1
1 1
i s  (

 j ˆ r )iˆs 
(  j ˆ r )ˆs
dt
T s  T r
Ls T r

()14
ماتریس
میآید:

1
us
Ls 
A



رؤیتگر حلقه بسته بر اساس روابهط ( )12و ( )14بهدسهت

()15

R s  K 1 

a1


0
A 
a2

معادله مشمصه آن نیز برابر است با:
()16

s 2  a1s  a2 (R s  K 1 )  0

بها مقایسهه معهادالت مشمصهه ( )11و ( )16بها یکهدیگر میتهوان
دریافت که مقدار بهره فیدبک جریان  K 1برابر با صفر به دست میآید.
این به این معنی است که حضور فیدبک جریان بههتنهایی در رؤیهتگر
مدل ولتاژ قابلیت جابهجایی و انتقال قطبهای آن را ندارد.
 -3-2رؤیتگر حلقه بسته مدل ولتاژ پیشنهادی
بهمنظور ارتقا رؤیتگر مدل ولتاژ حلقه بهاز عهتوه بهر فیهدبک خطهای
جریان ،فیدبک خطای شار باهدف انتقال قطبها بهسمت چپ نیهز بهه
مدل اضافه میشود .شهکل  ،1دیهاگرام بلهوکی رؤیهتگر پیشهنهادی را
نشان میدهد .در این شکل ،مقادیر انهدازهگیری شهده ولتهاژ و جریهان
استاتور و اندازه شار مرجع استاتور به ورودی رؤیتگر داده میشوند.
معادالت رؤیتگر پیشنهادی بر اساس روابط ( )3( ،)1و ( )4مهدل
موتور القایی برابر است با:
()17
()18
()19

ˆ d
s  R s i s  u s  K 1  K 2 
dt

L r ˆ Ls L r 
s 
is
Lm
Lm

ˆr 

L ˆ  L m ˆ r
iˆs  r s
Ls L r 

که  K 2بهره استاتیکی مسیر فیدبک شار و  بهردار اصهتح ناشهی از
شار استاتور است.

Serial no. 86

شکل  :1دیاگرام بلوکی رؤیتگر پیشنهادی

همهانطور کههه در معههادالت و شههکل  1مشههمص اسههت ،رؤیههتگر
پیشنهادی بر پایه یک معادله دیفرانسیل (معادله ولتاژ) و روابط جبری
است و به همین دلیل در گروه رؤیتگرههای مرتبهه کاهشیافتهه قهرار
دارد.
 -3-3تعیین ضرایب بهرههای مسیر فیدبک
روند انتقهال قطبههای رؤیهتگر بهر عههده بهرهههای اسهتاتیکی قهرار
دادهشده در مسیرهای فیدبک است .بهمنظور بهبود پایداری و عملکهرد
رؤیتگر ،این بهرهها باید بهانهدازه کهافی بهزرا انتمها شهوند [.]17
بهرهها بهصورت رابطه ( )22تعریف میشوند:
 K 2  k 2  jk 2 و

()22

K 1  k 1  jk 1

در رابطه فوق  k 1و  k 2جز حقیقی و  k 1و  k 2 جز موهومی
و  K 2هستند .این ضرایب در سرعت مرجع نقطه کهار موتهور محاسهبه
شده تا بهرههای فیدبک متناسب با آن در رؤیتگر به کار گرفته شوند؛
بنابراین در نقطه کار موردنظر با استفاده از ضرایب ،قطبهای رؤیهتگر
 poبهاندازه  kنسبت به قطبهای موتور  p mبه سهمت چهپ انتقهال
پیدا میکننهد . po  pm  k ،بها در نظهر گهرفتن ایهن شهرایط بهرای
قطبهای رؤیتگر ،ضرایب فیدبک برابرند با:
K1

 k  a1k 
k 1  m 

 a2

2

()23
()24

 k  a1k 
k 1  e 

 a2

2

و

k 2   m  2k 

و

k 2  e  2k 

بهها توجههه بههه شههکل  ،1اگرچههه رؤیههتگر پیشههنهادی دارای رونههد
محاسباتی بیشتری نسبت به رؤیتگر مدل ولتاژ حلقه باز اسهت ،ولهی
به دلیل نوع رؤیتگر (مرتبه کاهشیافته) حج محاسباتی چشه گیری
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ندارد .همچنین این رؤیتگر در مقایسه بها رؤیتگرههای مرتبهه کامهل
موجود برای روش  DTCکه بر مبنای معادالت ولتاژ و جریان هسهتند،
دارای ساختاری سادهتر و محاسباتی سهبکتر اسهت .شهایانذکر اسهت
محاسبات مربوط به جابهجایی قطبها تنها یکبار و قبل از شروع روش
کنترلی انجام میپهایرد؛ بنهابراین تهثثیری در حجه محاسهباتی روش
کنترلی ندارد.
در شکل  2مکان هندسی ریشههای موتور و رؤیهتگر پیشهنهادی،
بهصورت تابعی از سرعت برای بازه سرعت ( )-300  r  300و =13
( kمیزان جابهجایی قطبها) با روش ارائهشده بهرای محاسهبه ضهرایب
فیدبکها رس شده است .همچنین مکان هندسی ریشهههای موتهور و
رؤیتگر مرتبه کامل به روش ارائهشده برای تعیین ضهرایب فیهدبک در
[ ،]4در شکل  3با در نظر گرفتن  b = 300و  k =13نشان داده شهده
است.

استفاده از روش جابهجایی قطبها . . .

قطبها را در تمامی سرعتها بهاندازه  kجابهجا میکند .این در حهالی
است مقدار جابههجایی قطهب آهسهته در سهرعتهای پهایین در روش
ارائهشده در [ ،]4کاهش مییابد.
پایداری رؤیتگر پیشنهادی نیز بر طبق قضایای پایداری موجود در
[ ]20برای معادالت خطی قابلبیان است .در این قضایا ،شرط پایهداری
این است که کلیه مقادیر ویژه ماتریس  Aقسمتهای حقیقی غیرمثبت
داشته باشند .با توجه به شکل ( 2مکان هندسی قطبههای رؤیهتگر)،
برقراری شرط این مشهود است.
 -3-4تخمین سرعت
از سرعت روتور در روش  DTCدر حلقه کنتهرل سهرعت بهرای تعیهین
گشتاور مرجع و برای تعیین ضرایب فیدبکهای اسهتاتیکی مسهیرهای
فیدبک در رؤیتگر پیشنهادی استفاده میشود .لاا تممهین سهرعت از
مباحث موردنیاز است .سهرعت روتهور از سهرعت شهار روتهور (سهرعت
سنکرون)  ˆ sو سرعت لغزش  ˆ slمحاسبه میشود:
ˆ r  ˆs  ˆsl

()25

سرعت سنکرون از شار روتور تممینی  ˆrحاصل میشود:
()26

d  1  ˆr   
 tan 

 ˆ  
dt 
 r  


ˆ s 

در رابطه فوق  ˆr و  ˆr مؤلفههای حقیقی و موهومی شهار تممینهی
روتور هستند .سرعت لغزش نیز از رابطه ( )27محاسبه میشود:

شکل  :2مکان هندسی قطبهای موتور القایی ( )Pm1,2و قطبهای
رؤیتگر پیشنهادی ( )Po1,2برای  -300  r  300و .k =13

شکل  :3مکان هندسی قطبهای موتور القایی ( )Pm1,2و قطبهای
رؤیتگر مرتبه کامل در [ )Pfo1,2( ]4برای  -300  r  300و .k =13

میتههوان از ایههن شههکلها اسههتنباط کههرد کههه قطههب آهسههتهتر در
سرعتهای پایین به مرز پایداری (محور موههومی) نزدیهک میشهود و
روش تعیین ضرایب بهصورت برخط که در ایهن مقالهه ارائهشهده اسهت

Serial no. 86

()27

2

R rTˆe
ˆ1.5 p 

ˆ sl 

r

کههه در آن  ˆrانههدازه شههار تممینههی روتههور و  Tˆe  i s , ˆs گشههتاور
تممینی حاصل از رابطه ( )5است.
روش تممین سرعت روتور ارائهشده در این مقالهه از مشهتق شهار
تممینی روتور استفاده میکند .ازاینرو به نویز حساس است .در عمهل
برای استفاده از سرعت تممینی روتور در سیسهت درایهو  DTCموتهور
باید از یک فیلتر پایینگار برای فیلتر کردن آن استفاده نمود.
شکل  4دیاگرام بلوکی کلی درایو موتهور القهایی بهه روش  DTCرا
نشان میدهد .این دیاگرام شامل رؤیتگر پیشنهادی شار استاتور ()17
تا ( ،)19تممینگر سرعت ( )25تا ( ،)27رؤیتگر گشهتاور ( ،)5حلقهه
کنترل سرعت و روش  DTCارائهشده در [ ]1است.
اصول روش  DTCکهه در [ ]21بیهان شهده اسهت بهر مبنهای کنتهرل
گشتاور و شار موتور القایی است .همانطور که در شهکل  4نشهان داده
شده است ،مقادیر تممینی گشتاور و شار با مقادیر مرجع مقایسه شده
و میزان خطای آنها تعیین میشوند .برای محدود کردن میزان خطا و
تعیین جهت موردنیاز برای تغییرات گشتاور و شهار از دو کنترلکننهده
هیسترزیس استفاده میشود .از خروجی ایهن کنترلکننهدهها و محهل
قرارگیری شار برای انتما بردار ولتاژ مناسب بر طبق جدول کلیدزنی
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استفاده از روش جابهجایی قطبها . . .

استفاده میشود .معمهوال اینهورتر مورداسهتفاده از نهوع منبهع ولتهاژی
( )12VSIاست.

شکل  :5منحنی گشتاور ،شار و سرعت شبیهسازیشده

همههانطور کههه مشههاهده میگههردد پاسههخ دینههامیکی رؤیههتگر
پیشنهادی برای عملکرد روش  DTCمطلو است.
شکل  :4دیاگرام بلوکی سیستم محرکه موتور القایی

 -4نتایج شبیهسازی
باهدف بررسی عملکهرد رؤیهتگر ارائهشهده بهرای شهار اسهتاتور ،روش
پیشنهادی در محیط نرمافزار سیمولینک متلب شبیهسازی شده اسهت.
الزم بهههذکر اسههت در شبیهسههازیها ،بههازه زمههانی نمونهههبرداری 30s
انتما شده است .پارامترهای موتور نیز در جدول  1در پیوست نشهان
داده شده است .ولتاژ لینک  dcاینهورتر دوسهطحی منبهع ولتهاژ ()VSI
 600Vو  0 s*  /95در نظر گرفته شده است.
بهمنظور انجام شبیهسازیها در شرایط نزدیک بهه شهرایط عملهی،
 10درصد خطا برای مقاومت استاتور  Rsاز لحظه راهانهدازی موتهور در
نظر گرفته شده است.
همچنین در این بمش بهمنظور اعتبار سنجی پاسهخهای رؤیهتگر
پیشنهادی ،رؤیتگر مدل ولتاژ حلقه باز و روش ارائهشده در مرجع []6
نیز شبیهسازی شدهاند تا محاسن و معایب روش پیشهنهادی مشهمص
گردد .روش ارائهشده در مرجهع [ ]6ازجملهه دقیهقترین رؤیتگرههای
مرتبه کاهشیافته شار استاتور بوده که اخیرًا منتشر شهده اسهت .ایهن
رؤیتگر بر مبنای محاسبه فرکانس قطع متغیر بنا به شهرایط عملکهرد
برای فیلتر پایینگار است کهه در آن از سهیگنال آفسهت دی-سهی در
حلقه تصحیح استفاده شده است.

 -4-2نتایج شبیهسازی در سرعت پایین
پیشتر ذکر شد که یکی از مسائل مه در روش  ،DTCعملکهرد آن در
سرعتهای پایین است .در این بمش نتایج شبیهسازی رؤیهتگر مهدل
ولتاژ حلقه باز ،رؤیتگر مرجهع [ ]6و رؤیهتگر پیشهنهادی در سهرعت
پایین تحت بارهای ممتلف ارائه شده است.
شکل  6پاسخهای گشتاور ،شار و سرعت روتور موتور القایی حاصل
از رؤیتگرهای مدل ولتاژ حلقهه بهاز و پیشهنهادی و شهکل  7خطهای
سرعت روتور ناشی از ایهن دو رؤیهتگر را نشهان میدههد .در شهکل 8
پاسههخهای گشههتاور ،شههار و سههرعت روتههور حاصههل از رؤیههتگر فیلتههر
پایینگار با فرکانس قطع متغیر [ ]6و رؤیتگر پیشنهادی نشهان داده
شده است .همچنین در شکل  9پاسخهای واقعی و تممینی حاصهل از
رؤیتگر پیشنهادی ارائه شده است .این نتایج در سهرعت پهایین (%10
سههرعت نههامی) و تحههت بههار نههامی بهها  %10خطههای مقاومههت اسههتاتور
بهدستآمدهاند .مقدار جابجایی قطبها  kدر این شرایط برابهر بها 13
است.

 -4-1بررسی دینامیک گشتاور ،سرعت و شار
شکل  5نشاندهنده پاسخ گشتاور ،سرعت و شار اسهت .ههدف از ارائهه
نتایج در این شکل ،بررسی تثثیر روش پیشنهادشده برای تممهین شهار
بر روی دینامیک کلی سیست درایو موتور القایی است.
در این شبیهسازی از ابتدا تا ثانیه  ،2سرعت مرجع برابر بها 1440
دور بر دقیقه و از ثانیه  2تا ثانیه  ،3سرعت مرجع به  144دور بر دقیقه
کاهش پیدا میکند .همچنین موتور تا ثانیه  1در حالهت بیبهاری قهرار
داشته و از ثانیه  1تا ثانیه  ،3بار نامی ( )7 N.mبه آن اعمال میشود.

Serial no. 86

شکل  :6پاسخ گشتاور ،شار و سرعت رؤیتگرهای؛ الف) حلقه باز و
ب) پیشنهادی در سرعت پایین و بار نامی با  %10خطای مقاومت Rs

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

 /1669مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

استفاده از روش جابهجایی قطبها . . .

رؤیتگر پیشنهادی میتواند خطای موجود را جبران کهرده و عملکهرد
 DTCرا پایدار سازد.
در شکل  8نیز مشمص است که رؤیهتگر مرجهع [ ]6و رؤیهتگر
پیشنهادی قادر به حف پایداری در شرایط ذکرشهده هسهتند .بها ایهن
تفاوت که پاسخ سرعت و گشتاور رؤیتگر پیشنهادی بهتهر و از طرفهی
نوسههانات شههار اسههتاتور حاصههل از روش مرجههع [ ]6ک تههر از روش
پیشنهادی است .همچنین شکل  9تممین قابهل قبهولی را بهرای روش
 DTCبا استفاده از روش پیشنهادی نشان میدهد.

شکل  :7خطای سرعت رؤیتگرهای؛ الف) حلقه باز و ب) پیشنهادی
در سرعت پایین و بار نامی با  %10خطای مقاومت Rs

شکل  10نشاندهنده پاسخهای گشهتاور ،شهار اسهتاتور و سهرعت
روتور حاصل از عملکرد رؤیتگرهای مدل ولتهاژ و مرتبهه کاهشیافتهه
پیشنهادی است و شکل  11نشاندهنده خطای سرعت روتور آنهاست.
شرایط این نتایج برابر با سرعت پایین تحهت  %50بهار نهامی اسهت .در
شکل  12مقایسه پاسخهای حاصل از دو رؤیتگر فیلتهر پایینگهار بها
فرکانس قطع متغیر در [ ]6و پیشنهادی در شرایط کاری یکسان آورده
شده است .شکل  13نیز پاسهخهای مقهادیر واقعهی و تممینهی توسهط
رؤیتگر پیشنهادی را نشان میدهد.

شکل  :8پاسخ گشتاور ،شار و سرعت رؤیتگرهای؛ الف) مرجع [ ]6و
ب) پیشنهادی در سرعت پایین و بار نامی با  %10خطای مقاومت Rs

شکل  :10پاسخ گشتاور ،شار و سرعت رؤیتگرهای؛ الف) حلقه باز و
ب) پیشنهادی در سرعت پایین و  %50بار نامی با  %10خطای Rs

شکل  :9پاسخهای گشتاور ،شار و سرعت حاصل از عملکرد رؤیتگر
پیشنهادی؛ الف) مقادیر واقعی و ب) مقادیر تخمینی در سرعت پایین
و بار نامی با  %10خطای مقاومت Rs

از این دو شکل  6و  7میتوان دریافهت کهه رؤیهتگر حلقهه بهاز از
ابتدای شبیه سازی تحت تثثیر خطهای موجهود مقاومهت اسهتاتور قهرار
گرفته و پاسخهای مطلوبی بهرای عملکهرد  DTCارائهه نمیدههد ولهی

Serial no. 86

شکل  :11خطای سرعت رؤیتگرهای؛ الف) حلقه باز و ب) پیشنهادی
در سرعت پایین و  %50بار نامی با  %10خطای مقاومت Rs
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استفاده از روش جابهجایی قطبها . . .

شکل  :12پاسخ گشتاور ،شار و سرعت رؤیتگرهای؛ الف) مرجع [ ]6و

شکل  :15خطای سرعت رؤیتگرهای؛ الف) حلقه باز و ب) پیشنهادی

ب) پیشنهادی در سرعت پایین و  %50بار نامی با  %10مقاومت Rs

شکل  :13پاسخهای گشتاور ،شار و سرعت حاصل از عملکرد رؤیتگر
پیشنهادی؛ الف) مقادیر واقعی و ب) مقادیر تخمینی در سرعت پایین
و بار  %50نامی با  %10خطای مقاومت Rs

شکل  14و شکل  15پاسخهای منتجِ از شبیهسهازی رؤیتگرههای
حلقه باز و پیشنهادی و شهکل  16پاسهخهای حاصهل از رؤیتگرههای
مرجع [ ]6و پیشهنهادی را در سهرعت پهایین و  %10بهار نهامی نشهان
میدهند.

در سرعت پایین و  %10بار نامی با  %10خطای مقاومت Rs

شکل  :16پاسخ گشتاور ،شار و سرعت رؤیتگرهای؛ الف) مرجع [ ]6و
ب) پیشنهادی در سرعت پایین و بار کم با  %10خطای مقاومت Rs

مقدار جابهجایی قطبها ( )kدر رؤیتگر پیشنهادی در این سرعت
برابر با  13است .شکل  17نیهز مقهادیر واقعهی و تممینهی پاسهخهای
رؤیتگر پیشنهادی را نشان میدهد.

شکل  :17پاسخهای گشتاور ،شار و سرعت حاصل از عملکرد رؤیتگر
شکل  :14پاسخ گشتاور ،شار و سرعت رؤیتگرهای؛ الف) حلقه باز و

پیشنهادی؛ الف) مقادیر واقعی و ب) مقادیر تخمینی در سرعت پایین

ب) پیشنهادی در سرعت پایین و  %10بار نامی با  %10خطای Rs

و بار  %10نامی با  %10خطای مقاومت Rs
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Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

 /1671مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

میتوان استنباط کرد که رؤیتگر پیشنهادی در بارهای متوسهط و
ک میتواند تا حدودی نوسانات و اعوجاجهای ناشی از خطای مقاومهت
را نسبت به رؤیتگر حلقه باز حهاف کهرده ،سهرعت همگرایهی پاسهخ
سرعت روتهور را افهزایش داده و دینامیهک پاسهخهای گشهتاور ،شهار و
سرعت را بهبود بمشد.
همچنین میتوان از مقایسه روش فیلتر پایینگار با فرکانس قطع
متغیر در مرجع [ ]6با روش پیشهنهادی بهرای تممهین شهار اسهتاتور،
دریافت که بههطورکلی تحهت بارههای معمهولی (میهانی و که ) ،میهان
پاسخهای حاصل از این دو رؤیتگر تفاوت چنهدانی نیسهت جهز اینکهه
نوسانات حالت گارای شار حاصل از رؤیتگر فیلتر پایینگار در مرجع
[ ]6کمتر است .با بررسی شکلهای  13و  17نیز مشاهده میگردد که
خروجی رؤیتگر پیشنهادی باوجود خطای مقاومت از تقریب مناسهبی
در بارهای ممتلف برخوردار است.

استفاده از روش جابهجایی قطبها . . .

شکل  :19پاسخ گشتاور ،شار و سرعت رؤیتگرهای؛ الف) مرجع [ ]6و
ب) پیشنهادی در سرعت میانی و بار نامی با  %10خطای مقاومت Rs

 -4-3نتایج شبیهسازی در سرعتهای  %50و  %100سرعت نامی
و در بار نامی
رؤیتگرهای حلقهه بهاز ،فیلتهر پایینگهار بها فرکهانس قطهع متغیهر و
پیشنهادی تحت بار نهامی در سهرعتهای میهانی و نهامی شبیهسهازی
شدهاند تا با ارزیابی روش پیشنهادی با این دو رؤیتگر در بازه وسهیعی
از سرعت تحت شرایط بار بحرانی ،بتوان تثثیر روش ارائهشده را بهخوبی
مشاهده کرد.
پاسخهای گشهتاور ،شهار اسهتاتور و سهرعت روتهور رؤیتگرهها در
سرعت میانی ( 780دور بر دقیقه) تحت بار نامی ( )7 N.mبهترتیب در
شکل  18و شکل  19نشان دادهشدهاند .شکل  18بهه نتهایج حاصهل از
رؤیتگر حلقهه بهاز و پیشهنهادی اختصهاص یافتهه و شهکل  19نتهایج
رؤیتگر فیلتر پایینگهار در مرجهع [ ]6و پیشهنهادی را در کنهار هه
نشان میدهد.
همچنین نتایج حاصل از این رؤیتگرها در سرعت نامی ( 1440دور
بههر دقیقههه) تحههت بههار نههامی در شههکلهای  20و  21آورده شههدهاند.
شایانذکر است که مقدار جابهجایی قطبها  kدر سرعت میانی  11/5و
در سرعت نامی  10قرار داده شده است.

شکل  :20پاسخ گشتاور ،شار و سرعت رؤیتگرهای؛ الف) حلقه باز و
ب) پیشنهادی در سرعت نامی و بار نامی با  %10خطای مقاومت Rs

شکل  :21پاسخ گشتاور ،شار و سرعت رؤیتگرهای؛ الف) مرجع [ ]6و
ب) پیشنهادی در سرعت نامی و بار نامی با  %10خطای مقاومت Rs

شکل  :18پاسخ گشتاور ،شار و سرعت رؤیتگرهای؛ الف) حلقه باز و
ب) پیشنهادی در سرعت میانی ( %50نامی) و بار نامی با  %10خطای Rs

Serial no. 86

از شکلهای فوق در سرعتهای میانی و نامی برداشت میشود که
در حضههور خطههای موجههود مقاومههت اسههتاتور ،رؤیههتگر پیشههنهادی و
رؤیههتگر مرجههع [ ]6پایههداری خههود و روش  DTCرا حف ه نمههوده و
پاسخهای مناسبی برای این روش ارائه میدهند که درنتیجهه عملکهرد
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مطلو موتور را در پی دارند و همچنین میتوان مشاهده کهرد کهه در
سرعتهای معمول و باال تفاوت قابل متحظهای میان پاسخهای این دو
رؤیتگر نیست .این در حالی است که رؤیتگر حلقه باز تحت بار نهامی
(شرایط بحرانی) ناپایدار است.

استفاده از روش جابهجایی قطبها . . .
جدول  :4درصد خطای کنترلی رؤیتگر مدل ولتاژ حلقه باز در نقاط
کار مختلف
رؤیتگر مدل ولتاژ حلقه باز
سرعت

 -4-4مقایسه سه رؤیتگر مدل ولتاژ حلقه باز ،مرتبه
10%نامی

کاهشیافته مرجع [ ]6و پیشنهادی
در بمشهای قبل نتایج شبیهسازی حاصل از رؤیتگرهای مهدل ولتهاژ
حلقه باز ،فیلتر پایینگار با فرکهانس قطهع متغیهر ارائهشهده در [ ]6و
مرتبه کاهشیافته پیشنهادی ارائه و بررسهی شهدهاند .در ایهن قسهمت
بهمنظور مقایسه سه رؤیتگر با یکدیگر از میهانگین خطهای کنترلهی و
خطای تممینی پاسخهای گشتاور ،شار و سرعت روتهور اسهتفاده شهده
است .جداول  2و  3و  4بهترتیب درصد خطاهای کنترلی گشتاور ،شار
و سرعت روتور حاصل از این رؤیتگرها در بهازه وسهیعی از نقهاط کهار
(سرعتها و بارهای ممتلف) را نشان میدهند.

50%نامی

نامی

بار

درصد خطای
گشتاور

درصد
خطای شار

درصد خطای
سرعت

10%نامی

0%/51

0%/37

0%/31

50%نامی

0%/12

1%/9

0%/2

نامی (ناپایدار)

98%

89%

5000%

10%نامی

0%/004

0%/14

0%/25

50%نامی

0%/2

0%/48

0%/34

نامی (ناپایدار)

99%

89%

1300%

10%نامی

0%/08

0%/09

0%/26

50%نامی

0%/26

0%/28

0%/8

نامی (ناپایدار)

99%

89%

900%

درصد خطاهای تممینی پاسخهای گشتاور ،شار و سرعت حاصل از
این رؤیتگرها در نقاط کار ممتلف در جداول  6 ،5و  7آمده است.

جدول  :2درصد خطای کنترلی رؤیتگر پیشنهادی در نقاط کار

جدول  :5درصد خطای تخمینی رؤیتگر پیشنهادی در نقاط کار

مختلف

مختلف
رؤیتگر پیشنهادی

سرعت

10%نامی

50%نامی

نامی

رؤیتگر پیشنهادی

بار

درصد خطای
گشتاور

درصد خطای
شار

درصد خطای
سرعت

بار

درصد خطای
گشتاور

درصد خطای
شار

درصد خطای
سرعت

سرعت

10%نامی

0%/29

0%/54

0%/49

10%نامی

28%/4

0%/5

1%/03

50%نامی

0%/02

1%/9

0%/12

10%نامی

50%نامی

6%/6

1%/84

0%/1

نامی

0%/54

3%/8

0%/09

نامی

5%/58

3%/4

0%/01

10%نامی

0%/07

0%/16

0%/02

50%نامی

0%/08

0%/48

0%/14

نامی

1%/8

0%/84

50%نامی

10%نامی

8%/8

0%/11

0%/04

50%نامی

2%/29

0%/42

0%/02

10%/62

نامی

1%/8

0%/73

0%/34

10%نامی

0%/08

0%/11

0%/09

10%نامی

9%/2

0%/05

0%/02

50%نامی

1%/11

0%/34

0%/2

نامی

0%/3

0%/5

0%/4

نامی

50%نامی

2%/1

0%/26

0%/1

نامی

1%/53

0%/04

0%/02

جدول  :3درصد خطای کنترلی رؤیتگر ارائه شده در مرجع [ ]6در

جدول  :6درصد خطای تخمینی رؤیتگر ارائه شده در مرجع [ ]6در

نقاط کار مختلف

نقاط کار مختلف
رؤیتگر ارائهشده در مرجع []6

رؤیتگر ارائهشده در مرجع []6
سرعت

10%نامی

50%نامی

نامی
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بار

درصد خطای
گشتاور

درصد خطای
شار

درصد خطای
سرعت

10%نامی

0%/066

0%/59

8%/56

50%نامی

0%/039

1%/99

0%/26

سرعت

10%نامی

بار

درصد خطای
گشتاور

درصد خطای
شار

درصد خطای
سرعت

10%نامی

29%/22

0%/53

1%/5

50%نامی

6%/7

1%/93

0%/35

نامی

0%/6

3%/86

0%/43

نامی

5%/95

3%/45

0%/62

10%نامی

0%/28

0%/14

0%/36

10%نامی

9%/12

0%/097

0%/111

50%نامی

102%

0%/5

0%/22

50%نامی

2%/3

0%/43

0%/02

نامی

2%/3

0%/85

11%/2

نامی

1%/82

0%/75

0%/323

10%نامی

0%/68

0%/103

0%/55

10%نامی

9%/39

0%/041

0%/041

50%نامی

0%/17

0%/3

0%/48

نامی

0%/3

0%/5

6%/52

50%نامی

نامی

50%نامی

2%/2

0%/22

0%/016

نامی

1%/56

0%/041

0%/0216
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جدول  :7درصد خطای تخمینی رؤیتگر مدل ولتاژ حلقه باز در
نقاط کار مختلف
رؤیتگر مدل ولتاژ حلقه باز
سرعت

10%نامی

50%نامی

نامی

بار

درصد خطای
گشتاور

درصد
خطای شار

درصد خطای
سرعت

10%نامی

29%/6

0%/32

0%/89

50%نامی

6%/8

1%/86

0%/09

نامی (ناپایدار)

7346%

834%

99%

10%نامی

9%/2

0%/1

0%/05

50%نامی

2%/32

0%/42

0%/02

نامی (ناپایدار)

13428%

859%

99%

10%نامی

9%/4

0%/02

0%/02

50%نامی

2%/1

0%/2

0%/006

نامی (ناپایدار)

18415%

861%

100%

با توجه به درصد خطاهای کنترلی و تممینی و نتهایج شبیهسهازی
حاصل از رؤیتگر حلقه باز ،رؤیتگر مرجع [ ]6و رؤیتگر پیشنهادی و
مقایسه آنها با یکدیگر میتوان به جمعبندی زیر رسید:
 رؤیتگر پیشنهادی و رؤیتگر مرجع [ ]6قادر به حفه پایهداری
سیست درایو تحت بار نامی (بار بحرانی) هستند.
در این شرایط ،رؤیتگرهای مرجع [ ]6و پیشنهادی پایدار بهوده و
پاسخهای قابلقبول با درصد خطای ک ارائه میدهنهد .ایهن در حهالی
است که رؤیتگر حلقه باز مهدل ولتهاژ پاسهخهای نهامطلوبی داشهته و
سبب ناپایداری سیست محرکه میگردد.
 عملکرد روش پیشنهادی در سرعتهای پهایین بهخصهوص تحهت
بارهای بحرانی مطلو تر است.
با بررسی نتایج بهدستآمده از شبیهسازی رؤیتگرهای حلقهه بهاز،
پیشنهادی و مرجع [ ]6در سرعتهای پایین بهخصوص تحت بار نهامی
مشههاهده میگههردد کههه پاسههخ گشههتاور حاصههل از عملکههرد رؤیههتگر
پیشنهادی در سیست درایو بهه روش  ،DTCمناسهبتر از دو رؤیهتگر
ماکور است.
 در بههازه سههرعتهای متوسههط تهها نههامی ،پاسههخهای حاصههل از
رؤیتگرهای پیشنهادی و فیلتر پایینگار ارائهه شهده در [ ]6بها
یکدیگر تفاوت چندانی ندارند.
همانطور که از نتایج شبیهسهازی در سهرعتهای بهاال در حضهور
خطای  Rsبرمیآید  ،گشتاور ،سرعت روتور و شار استاتور موتور القهایی
در هههر دو حالههت اسههتفاده از رؤیههتگر پیشههنهادی و رؤیههتگر فیلتههر
پایینگار با فرکانس قطع متغیر ،مشابه با یکدیگر هستند .با توجهه بهه
اینکههه در روش ارائهشههده در مرجههع [ ،]6فرکههانس قطههع فیلتههر ()c
مضربی از سرعت سنکرون بوده ( ،)c=Kdsلاا به تممین این سهرعت
وابسته است .همچنین تعیین ضریب  Kdمناسب برای این روش مشکل
است.
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 -4-5ارزیابی پاسخ دینامیکی گشتاور
شکل  22لحظات اولیه پاسخ گشتاور رؤیتگرهای پیشهنهادی و مهدل
ولتاژ حلقه باز و مرجع [ ]6که پیشتر در شکلهای 10و  12نشان داده
شدهاند را ارائه میدهد.

شکل  :22پروفایل دینامیک گشتاور حاصل از عملکرد رؤیتگرهای
حلقه باز و پیشنهادی و مرجع [ ]6در حضور  %10خطای مقاومت Rs

با بررسی این شبیهسازی مشاهده میگهردد کهه دینامیهک پاسهخ
رؤیتگر پیشنهادی بهطور قابل قبولی در مقایسه با دو رؤیهتگر دیگهر
بهبودیافته است.
 -4-6حساسیت به پارامترهای موتور القایی
با توجه به اینکه رؤیتگرهای موجهود بهرای تممهین شهار اسهتاتور از
معادالت دینامیکی موتور بهدست میآیند ،معادالت آنها به پارامترهای
موتور وابسته هستند .سادهترین رؤیتگر موجود (مدل ولتاژ حلقه بهاز)
به مقاومت استاتور حساس است .این نکته از نتایج شبیهسازی فوق نیز
مشمص است و بهعلت تثثیر مقاومت بر آن ،در شرایط بحرانی ناپایهدار
میشود.
رؤیههتگر پیشههنهادی شههار اسههتاتور در ایههن مقالههه از نههوع مرتبههه
کاهشیافته بر مبنای مدل ولتاژ است .لاا پارامتری که رؤیتگر بهه آن
حساسیت نشان میدهد ،مقاومت استاتور است .البته باید به این نکتهه
اشاره نمود که کل سیست درایو مطرحشده در این مقاله بها توجهه بهه
روش تممین سرعت روتور به مقاومت روتهور نیهز وابسهته اسهت ولهی
رؤیتگر پیشنهادی به این پارامتر وابسته نیست.
میههزان حساسههیت روش پیشههنهادی و کههل سیسههت درایههو بههه
پارامترهای موتور (مقاومت استاتور و مقاومهت روتهور) در سهرعتهای
پایین و در بارهای ممتلف بررسی و در جدول  8جمعبندی شده است.
علت انتما شرایط با سرعت پهایین بهرای سهنجیدن میهزان مقاومهت
رؤیتگر به این پارامترها ،افت ولتهاژ قابهل قیهاس بها ولتهاژ محرکهه در
سرعتهای پایین است .در سرعتهای باالتر این افت ولتاژ با توجه بهه
مقدار ولتاژ محرکه قابلچش پوشی است.
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جدول  :8میزان حساسیت رؤیتگر پیشنهادی به پارامترهای
ماشین
رؤیتگر پیشنهادی
تغییر Rs

تغییر Rr

10%بار نامی

440%

400%

50%بار نامی

140%

300%

بار نامی

41%

150%
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اعوجاج و نوسانات کمتری در مقایسه با رؤیتگر مدل ولتاژ حلقهه بهاز،
در بارهای میانی و ک هستند .پس نتیجه گرفته میشود کهه عملکهرد
روش  DTCبا استفاده از این رؤیتگر بدون نیهاز بهه تطبیهق مقاومهت
بهبود مییابد.

پیوستها
جدول  :1پارامترهای ماشین برای شبیهسازی

با توجه به نوع رؤیتگر (مرتبه کاهشیافته) ،بهه مقاومهت اسهتاتور
وابسته بوده و عملکرد سیست درایو نسبت بهه تغییهرات آن حسهاستر
است .رؤیتگر ارائهشده در مرجهع [ ]6تحهت شهرایط یکسهان باههدف
مقایسه بین دو رؤیتگر ،شبیهسازی شده و مشاهده شد که حهد مقهام
بودن رؤیتگر بهه تغییهرات مقاومهت اسهتاتور و روتهور برابهر بها نتهایج
بهدستآمده برای رؤیتگر پیشنهادی است .ههر دو روش بهه مقاومهت
استاتور وابسته بوده و مستقل از مقاومت روتور هستند زیهرا بهر اسهاس
معادله ولتاژ بهدستآمدهاند.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،یک رؤیتگر حلقه بسته جدید شهار اسهتاتور بهر مبنهای
مدل ولتاژ (مرتبه کاهشیافته) برای کهاربرد در روش کنتهرل مسهتقی
گشتاور ( )DTCموتورهای القایی پیشنهاد گردیهد .در ایهن رؤیهتگر از
روش جابهجایی قطبهای تابع تبدیل با استفاده از سیگنالهای فیدبک
خطای جریان و خطای شار اسهتاتور ،بههمنظور افهزایش پایهداری آن و
بهبود عملکرد روش  DTCاستفاده شده است.
صحت و درستی عملکرد این رؤیتگر با استفاده از شبیهسهازی در
نقاط کار ممتلف مورد ارزیابی قهرار گرفتهه اسهت .همچنهین بههمنظور
بررسی محاسن و معایب رؤیتگر پیشنهادی ،عملکرد آن با دو رؤیتگر
مدل ولتاژ حلقه باز و رؤیتگر فیلتر پایینگار با فرکانس قطع متغیر با
حلقه تصحیح آفست مقایسه شده است .نتایج بهدستآمده بیانگر ایهن
نکته هستند که تحت بارهای بحرانی (تحت بارهای زیاد تا مقدار نامی)
رؤیتگر حلقه باز مدل ولتاژ ناپایدار شده و عملکهرد سیسهت کنترلهی
ماشین مطلو نمواهد بود .این در حالی است که رؤیتگرههای مرتبهه
کاهشیافته پیشنهادی و مرجع [ ]6قهادر هسهتند تحهت ایهن شهرایط
پایداری خود و همچنین سیست را بهدون نیهاز بهه تممهین و تطبیهق
مقاومت حف نمایند .نتایج شبیهسهازی بیهان میکننهد کهه رؤیهتگر
پیشنهادی در سرعتهای پایین بهخصوص تحت بار نامی پاسخ گشتاور
مطلو تری دارد و دینامیک پاسخ حاصل از این رؤیتگر بهبهود یافتهه
است.
با توجه به اینکه فرکانس قطع رؤیهتگر فیلتهر پایینگهار مهاکور
مضربی از فرکانس سنکرون است ،رؤیتگر بهصورت مستقی به تممین
سرعت سنکرون که در گام آخهر در سیسهت محرکهه انجهام میشهود،
وابسته خواهد بود .لاا رؤیتگر پیشنهادی از این نظر برتهری دارد زیهرا
تممین سرعت در گام آخر سبب بروز خطای انباشته میشود .همچنین
نتایج نشان میدهند که پاسخهای حاصل از رؤیهتگر ارائهشهده ،دارای
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مقادیر نامی پارامترهای ماشین

Rs  5/46 (

)Pn  1/1 (kW

R r  4/45 (

)V n  380 (V

)Ls  0/492 (H

)I n  2/77 (A

)Lr  0/492 (H
)Lm  0/475 (H
p 2

)n  1440 (rpm
)f sn  50 (Hz
)T n  7 (N.m
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Off-set
Adjustable speed drive
3
Direct torque control
4
Full-order
5
Reduced-order
6
Low pass filter
7
Model reference adaptive system
8
Luenberger
9
Sliding mode
10
Kalman filter
11
proportional integral
12
Voltage source inverter
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