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ترل کن برای دینامیکی لغزشید و روش م یکمقاله  ایندر  -یدهچک

نسبت  نهادییشارائه گردیده است. کنترل کننده پ ییموتور القا درایو

 ینو همچن یپارامتر و اغتشاش خارج ییراز تغ یناش یتبه عدم قطع

اال فرکانس ب یها ینامیکاز د یاشن یافتهساختار  یرغ یتعدم قطع

 پدیدهود بهب برای انتگرالی،مقاوم است. با در نظر گرفتن سطح لغزش 

ینگ دل م یها ینامیکبه عنوان جبران ساز د یاضاف ینامیکاز د چتر

 اده ازبا استف پیشنهادیکنترل روش  پایداریشده و  استفادهنشده 

یکنترل کننده  یکاثبات گردیده است.  یاپانوفل تئوری د و م انجر

ده ش طراحی القاییموتور  درایوبه منظور بهبود عملکرد  نیز لغزشی

ظر گرفتن با در نینامیکی د یلغزش دو کنترل م سازی شبیه نتایجاست. 

عملکرد مناسب روش   از یحاک،در مدل یتو عدم قطع اغتشاش بار

 است. یشنهادیکنترل پ

ینگ، دینامیک-یدیکلمات کل  های مدل نشده، کنترل پدیده چتر
یان، موتور القایی  . دینامیکی د لغزشیو م، کننده جر

  مقدمه -١

اي هالقایی به دلیل ویژگی ها و مزایایی که نسبت به موتور هاي موتور

تعدد در کاربردهای صنعتی استفاده د بصورت مندار  جریان مستقیم

د به همین دلیل کنترل عملکرد آن در کاربرد های گوناگون از اهمیت نشومی

اشي از ن تغییر پارامتر بدلیل عملکرد موتور القاییویژه ای برخوردار است. 

ه با نوعی عدم قطعیت ساختار یافت سالخوردگي و یا تعمیرات اساسي موتور

 عدم قطعیت غیرو خارجی  اتاغتشاشتحت تاثیر همچنین  وهمراه بوده 

کنترل درایو موتور  کردعمل حالي است کهدر  . این ساختار یافته قرار دارد

 مچنین هالقایی نسبت به تغییر پارامتر و ثابت زمانی روتور حساس است و 

دم قطعیت، روش های کنترل عویژگی غیر خطی بودن و وجود بخاطر 

در پژوهش هاي نوین تالش نمی کنند.  تضمینخطی، عملکرد مناسبی را 

ور عملکرد موت کنترل کننده های غیر خطیگردیده است تا با استفاده از 

د. یکی از این کنترل کننده ها، بخشنهای مختلف بهبود  القایی را از جنبه

د لغزشی است که مزیت آن حساس نبودن به تغییر پارامتر و وروش کنترل م

روی سطح لغزش  حالت مسیرهایسبب شده تا  اغتشاش خارجی است که

ئیچینگ کنترل سو بهرهد لغزشی توسط وباقی بمانند. عملکرد مقاوم کنترل م

محدودیت فرکانس سوئیچینگ اغلب باعث  ،می شود اما در عمل تضمین

نمانده و در اطراف  باقي بر روی سطح لغزش مسیرهاي حالت می شود که

لی این نوسانات باعث افزایش فعالیت کنترآن نوسان کنند (پدیده چترینگ). 

امیک دین که مدل نشده اند، می شوند. ،و تحریک دینامیک های فرکانس باال

فرکانس باالی مدل نشده مجددا باعث به وجود آمدن نوسانات و های 

 دنشویمبه عنوان عدم قطعیت غیر ساختار بیان  که انحراف بیشتر می شوند

. به منظور کاهش این دندار کنترل کننده ردنامطلوبی در عملک تاثیر و

د ونوسانات و بهبود پدیده چترینگ روش های مختلفی از جمله کنترل م

ه علت است. ب گسسته ارائه شدهد لغزشی زمان ولغزشی مرتبه دوم، کنترل م

اینکه محاسبه دقیق میزان عدم قطعیت ها امکان پذیر نیست، در روش های 

در نظر گرفته شده محدوده کاملی را برای پوشش  ذکر شده، باند عدم قطعیت

کند و در نتیجه دینامیک های فرکانس باال باعث رفتار نمی تضمیننوسانات 

در کنترل ساختار متغیر اصلي فرض ]. ۲-۱[ نامناسب کنترل کننده می شوند

این است که تابع سوئیچینگ بتواند با وقفه زمانی صفر از یک مقدار به مقدار 

ئیچ کند، اما در عمل به دو دلیل دست یافتن به چنین تابع دیگر سو

 شی از محاسباتنااهد بود. اول اینکه وقفه زمانی سوئیچینگی آسان نخو

ی عملگر مورد استفاده وجود وجود دارد و دوم اینکه محدودیت فیزیکی رو

د لغزشی برای سیستم های می نیمم واغلب روش های کنترل م .]۳[ دارد

کمتر از مرتبه سیستم قابل اعمال هستند. اما برخی از این روش  فاز با درجه

فاز نیز  نیمم د لغزشی دینامیکی برای سیستم های غیر میوها مانند کنترل م

جهت تثبیت دینامیک های داخلی زمانی که خطای ردیابی خروجی تمایل 

ایسه مق .]۴[ شونددارد بصورت مجانبی به سمت صفر برود، استفاده می

 Indirect Field( ی شار غیر مستقیمادرایو های کنترل جهت گربین 

Oriented Control( کنترل گشتاور مستقیم و )Direct Torque 

Control( ی یک برا، از نظر عملکرد و حساسیت نسبت به تغییر پارامتر

رسد کنترل  ینجام شده است که به نظر ما] ۵در مرجع [ یکیالکتروسیله 

دارد.  مینسبت به کنترل گشتاور مستق یاییمزا یمستقم یرشار غ ایجهت گر

 وتورم یودرا یعملکرد باال یبرا یممستق یرشار غ ایروش کنترل جهت گر

القایی توسط دکوپله سازی شار روتور و گشتاور تولیدی اجزای جریان 

ی شار غیر مستقیم محبوب تر از کنترل اکنترل جهت گر .]۶[ استاتور است
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یم است و به روش استاندارد تبدیل شده است. کنترل ی شار مستقاجهت گر

ی شار غیر مستقیم در برابر تغییر پارامتر مقاوم تر بوده و در آن اجهت گر

بوده که بصورت ثابت و معادل با شار  dشار روتور هم تراز شار محور 

در  ].۷[ تنظیم شده است dمطلوب بطور غیر مستقیم توسط جریان محور 

تم د لغزشی سیسوویکرد جبری و دیفرانسیلی از کنترل میک ر ]۸مرجع [

 یک خروجی ارائه شده است، همچنین در -های غیرخطی یک ورودی

یک روش کنترل غیر خطی برای بدست آوردن عملکرد باال  ]۹مرجع [

 رعتسد لغزشی استاتیکی و دینامیکی برای کنترل وتوسط اعمال کنترل م

ارائه شده ) Variable Reluctance Motor(موتور رلوکتانس متغیر 

کنترل  یوکنترل سرعت درا یبرا یفاز ید لغزشوکنترل کننده م یکاست.  

کاهش حساسیت  به منظور ییموتور القا یممستق یرشار غ ایجهت گر

] مورد استفاده ۱۰در [ نسبت به تغییر پارامتر و اغتشاش بار ارائه شده است

ی شار غیر مستقیم اکنترل جهت گرز یک ] نی۱۱مرجع [در  .قرار گرقته است

فاز طراحی شده که موجب کاهش جریان های  ۶ساده برای موتور القایی 

هارمونیک روتور و کاهش جریان هر فاز بدون افزایش ولتاژ هر فاز شده 

برای کنترل سرعت و موقعیت درایو  است. یک جبران ساز با تکنیک 

اعمال شده  ]۱۲[در  القایی ی شار غیر مستقیم موتوراکنترل جهت گر

ی شار غیر مستقیم بر روی موتور القایی اکنترل جهت گر ]۱۳[ در .است

د لغزشی انتگرالی برای درایو مربوطه طراحی واعمال شده، سپس کنترل م

شده و یک الگوریتم تطبیقی برای بدست آوردن تابع سوئیچینگ نرم 

د لغزشی فازی برای واستفاده شده است و در نهایت یک کنترل کننده م

د ویک کنترل م ]۱۴[ مرجع در جبران عدم قطعیت اضافه شده است.

لغزشی بدون سنسور با سطح سوئیچینگ انتگرالی برای کنترل سرعت 

موتور القایی طراحی شده و سرعت روتور توسط یک رویتگر تطبیقی 

کنترل شار و سرعت موتور القایی توسط  ]۱۵[ تخمین زده شده است. در

شباع در ا د لغزشی ارائه شده که اثر چترینگ را با استفاده از تابعورل مکنت

نیز الگوریتم کنترل ] ۱۶همچنین  در [روش ساختار متغیر کاهش داده اند. 

ای محدود کردن اثرات چترینگ مطرح ابع اشباع برد لغزشی همرا با توم

تنظیم  ییک روش کنترل با کنترل کننده منطق فازی برا ]۱۷[ شده است. در

سرعت موتور القایی ارائه شده و سپس عملکرد کنترل کننده منطق فازی با 

به منظور حل مشکالت  ]۱۸[ د لغزشی مقایسه می شود. دروکنترل کننده م

ناشی از چترینگ، از یک قانون مبتنی بر انتخاب یک ترم نمایی که با 

سیستم  ]۱۹[ تغییرات سطح لغزشی متناسب است  استفاده شده است. در

د لغزشی همراه با شبکه عصبی برای کنترل درایو جهت گیری شار وکنترل م

غیر مستقیم موتور القایی ارائه شده است. کنترل موقعیت و سرعت موتور 

 القایی بدون سنسور با روش تزریق فرکانس باال در فرکانس های پایین در

لغزشی د ویک کنترل کننده م ]۲۱[ طراحی شده است. همچنین در ]۲۰[

د ومقاوم برای کنترل برداری درایو موتور القایی ارائه شده است. کنترل م

لغزشی دینامیکی که تئوری آن برای سیستم های غیرخطی در سال های 

اخیر ارائه شده است، برای بهبود پدیده چترینگ بسیار موثر است که با در 

ران ساز جب نظر گرفتن سطح لغزش انتگرالی، از دینامیک اضافی به عنوان

دینامیک های فرکانس باالی مدل نشده استفاده شده و عملکرد بسیار مقاوم 

تری نسبت به روش های قبلی دارد. استفاده از  ساختار درایو کنترل جهت 

ب سبد لغزشی وی شار غیر مستقیم همراه با کنترل کننده جریان ماگر

لکرد عمموجب بهبود هارمونیک در پاسخ سیستم شده است و کاهش 

البته در عمل بدست آوردن یک کنترل سوئیچینگ  خواهد شد.موتور القایی 

ایده آل که با وقفه صفر از یک مقدار به مقدار دیگر سوئیچ کند آسان نیست 

اما با این حال با توجه به نتایج بدست آمده این روش در عمل، عملکرد 

ذکر است که  زم بهمقاومی دارد و پدیده چترینگ را کاهش داده است. ال

د لغزشی دینامیکی پیش تر نیز ارائه شده است و در این وم کنترلتئوری 

مقاله با تغییر در ساختار و محاسبات این روش کنترلی و اضافه کردن کنترل 

 .د لغزشی سعی در بهبود عملکرد این روش شده استوکننده جریان م

کنترل  ۲ گردیده است؛ در بخش یر سازماندهیادامه مقاله بصورت ز

 تشریح گردیده است. در بخش القاییجهت گراي شار غیر مستقیم موتور 

شبیه سازي ها  ۴ ننده موقعیت آورده شده و در  بخشساختار کنترل ک ۳

 جمع بندی ۵ زارش گردیده است و نهایتا در بخشانجام شده و نتایج آن گ

 آورده شده است .  

 اییالق موتور مستقیم غیر شار گرای جهت کنترل  -٢

 :بصورت زیر بیان می شود سه فاز موتور القایی مدل دینامیکی

)۱(  

شار  ولتاژ ها و جریان های استاتور و  و  ،  ،  که 

 مقاومت روتور،  مقاومت استاتور،  روتور است.  dمحور 

اندوکتانس متقابل هستند..  اندوکتانس روتور و  اندوکتانس استاتور، 

سرعت سنکرون (الکتریکی) و  سرعت روتور،  

 ضریب شار فاصله هوایی هستند. 

که  است dی شار روی محور ااین استراتژی کنترل مبتنی بر جهت گر

 :دمی تواند بصورت زیر بیان شو
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)۲(  

روتور است. گشتاور  qشار محور  بردار شار روتور و  

 ) قابل بیان است:۴) و (۳الکترومغناطیسی با روابط (

)۳(  

)۴(  

ضریب اصطکاک،  اثر اینرسی،   موقعیت روتور، بطوریکه 

سرعت لغزش و ثابت زمانی  گشتاور بار هستند. تعداد قطب ها و  

 :) بیان می شوند۶) و (۵با روابط (روتور 

)۵(  

)۶(  

) ساده ۷) را بصورت رابطه (۴) و (۳روابط گشتاور الکترومغناطیسی (

 ) تعیین شده است:۸توسط رابطه ( سازی می کنیم و 

)۷(  

)۸(  

 ذکر شده اند: ۱در جدول پارامتر های موتور القایی مورد استفاده، 

 پارامتر های موتور القایی :۱ جدول

 موقعیت کننده کنترل ساختار -٣

) ناشی از تغییرات پارامتر ۷با در نظر گرفتن دینامیک هایی که در رابطه (

بل پیش بینی می توانند وجود ها، اغتشاش بار و عدم قطعیت های غیرقا

 :[1] ) باز نویسی می کنیم۹) را بصورت رابطه (۷داشته باشند، رابطه (

)۹(  

مقادیر   و  ،  بطوریکه 

، عدم قطعیت های ناشی از تغییرات  به همراه  و  ،  عددی و 

است. اکنون رابطه  پارامتر های مکانیکی و اغتشاش بار هستند و 

 کنیم:) بیان می۱۰) را برحسب عدم قطعیت ها بصورت رابطه (۹(

)۱۰( ϑ 

 سطح لغزش انتگرالی -١-٣

 ) بیان شده است:۱۱زش توسط رابطه (سطح لغ

)۱۱(  

که خطای موقعیت است و  ثابت و مثبت هستندعدد های   و  

با توجه به دینامیک های عملکرد درایو (حالت گذرا، حالت ماندگار و باال 

 اریم:دش ذکر شده مشتق بگیریم زدگی) تعیین می شوند. اگر از سطح لغز

)۱۲(  

 قانون کنترل -٢-٣

هدف از طراحی قانون کنترل، ردیابی موقعیت مطلوب توسط موقعیت 

روتور موتور القایی است بطوریکه موقعیت روتور روی سطح لغزش 

 ی شود:موردنظر بماند، بنابراین تابع خطا بصورت زیر تعریف م

)۱۳(  

موقعیت روتور است. با توجه به رابطه  موقعیت مطلوب و  

 ) داریم:۱۳) و رابطه خطای موقعیت (۱۲(

)۱۴(  

تق سطح ) ، مش۱۴) در رابطه (۹از رابطه ( سپس با جایگذاری 

 لغزش بصورت زیر باز نویسی می شود:

)۱۵( 
 

یک قانون کنترل ایده آل، دینامیک های عملکرد درایو را روی سطح 

از رابطه زیر  ،  سوئیچینگ مشخص می کند. با در نظر گرفتن 

 :بدست می آید

)۱۶(  

 قانون کنترل مورد نظر بصورت رابطه زیر طراحی شده است:

)۱۷(  

قانون کنترل و کران باالی عدم  بهره تابع عالمت و  که 

 :[1]قطعیت ها است 

)۱۸(  

) سیگنال ۱۶بنابراین با توجه به قانون کنترل طراحی شده و رابطه (

 بصورت رابطه زیر بیان می شود: کنترلی 

 اندازه پارامتر

  6.3 )مقاومت استاتور (

  3.6 )مقاومت روتور (

 .kg 0.038 )اینرسی (

 N.m/rad/sec 0.0085 )ضریب اصطکاک (

 4 )تعداد قطب ها (

 Hz 50 )فرکانس (

 mH 480 )اندوکتانس (

 mH 464       )اندوکتانس متقابل (
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)۱۹( 

 

مورد نظر برای از بین بردن اثر عدم  قانون کنترل با توجه به بهره کنترل 

      ،قطعیت های غیر قابل پیش بینی طراحی شده بطوریکه برای 

واضح است که انتخاب بهره کنترل بزرگ که اغلب به خواهد بود.  

طح لغزش منظور حداقل کردن زمان رسیدن مسیرهاي حالت روی س

استفاده شده است و به میزان عدم قطعیت ها وابسته است، برای کاربردهای 

عملی بسیار دشوار است و انتخاب نادرست بهره کنترل به انحراف از سطح 

در ادامه با در نظر گرفتن لغزش و ایجاد پدیده چترینگ منجر خواهد شد. 

بت به عدم قطعیت های عملکرد مقاوم نس  بهره کنترل دینامیکی 

 غیر ساختار یافته تضمین می شود.

 آنالیز پایداری -٣-٣

پایداری سطح لغزش بیان شده را با توجه به سیگنال کنترلی بدست 

)، با تعریف یک تابع لیاپانوف بررسی می کنیم. تابع ۱۹آمده در رابطه (

 گیریم.) درنظر مي۲۰لیاپانوف بصورت رابطه (

)۲۰(  

) ۱۹) و (۱۵با مشتق گرفتن از تابع لیاپانوف و با استفاده از رابطه (

 داریم:

)۲۱( 

 

است  مثبت معین است و  )، ۱۸با توجه به رابطه (

) را صفر ۲۱مسیر های حالتی که رابطه () برقرار است. ۲۱ن رو رابطه (از ای

ش بنابراین پایداری مجانبی سطح لغزمی کنند نقاط تعادل سیستم هستند، 

 تضمین می شود.

 مود لغزشی دینامیکی پیشنهادی کنترل  -۴-٣

پایداری سطح لغزش و بهبود  بهبودبه منظور کاهش پدیده چترینگ، 

ود لغزشی دینامیکی با استفاده از دینامیک های عملکرد، روش کنترل م

یکی بصورت رابطه زیر بیان سطح لغزش دیناماضافی طراحی شده است. 

 :می شود

)۲۲(  

مشتق سطح لغزش ثابت و مثبت هستند. عدد های   و  که 

) بصورت رابطه زیر نوشته ۱۵) و (۱۰) ، (۹دینامیکی با استفاده از روابط (

 :می شود

)۲۳( 

 

 

،  ،  بطوریکه 

) بهره کنترل ۲۳هستند و با توجه به رابطه ( و 

 دینامیکی بصورت زیر بیان می شود:

)۲۴(  

است،  ، که  با در نظر گرفتن 

) نیز توسط ۲۲بنابراین پایداری مجانبی سطح لغزش دینامیکی در رابطه (

قانون کنترل مود لغزشی دینامیکی تضمین می شود که در رابطه زیر بیان 

 خواهد بود: ،  شده است، بطوریکه برای 

)۲۵(  

 بصورت زیر بدست آمده است: که 

)۲۶( 
 

ا توجه به اضافه شدن دینامیک های جبران ساز در سطح لغزش دینامیکی ب

باند عدم قطعیت  و قانون کنترل ذکر شده در رابطه فوق، بهره کنترل 

مناسبی را ایجاد نموده بطوریکه دینامیک های فرکانس باال را نیز پوشش می 

ن یافته و نگهداشتدهد و موجب از بین رفتن اثر عدم قطعیت غیر ساختار 

مسیرهاي حالت روی سطح لغزش دینامیکی شده در نتیجه پدیده چترینگ 

بطور محسوس کاهش یافته و یک کنترل عملی مناسب بدست آمده است. 

مود لغزشی دینامیکی پیشنهادی برای درایو موتور القایی در  ساختار کنترل

  نشان داده شده است: ۱شکل 

 
ر درایو موتو  :ساختار کنترل مود لغزشی دینامیکی برای۱ شکل

یان مود لغزشی  القایی همراه با کنترل کننده جر
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 کنترل کننده جریان -۵-٣

خطای میان جریان های مطلوب استاتور و جریان های اندازه گیری 

 ) تعریف می کنیم:۲۷شده استاتور موتور القایی را بصورت رابطه (

)۲۷(  

  

 ) می نویسیم:۲۸) را بصورت رابطه (۲۷سپس رابطه (

)۲۸(  

  

در نهایت ولتاژ های مطلوب خروجی کنترل کننده جریان مد لغزشی 

 :[14]) نوشته می شوند ۲۹بصورت رابطه (

)۲۹(

 

 
 

 ضرایب مثبتی هستند که باید تعیین شوند. وکه 

 ها سازی شبیه انجام  -۴

در این بخش نتایج شبیه سازی کنترل کننده پیشنهادی اعمال شده به 

درایو موتور القایی در سیمولینک متلب بررسی شده است و نتایج بدست 

ود توسط کنترل م ییت روتورده از بخش های مختلف، شامل ردیابی موقعآم

 نترلک، نمودار مقایسه خطای ردیابی میان لغزشی و مود لغزشی دینامیکی

 ، خطای ردیابی موقعییت روتور،دینامیکی و کنترل مود لغزشیمود لغزشی 

ده نشان داده ش ۷ الی ۲شکل های در  و شار روتور به ترتیب dجریان محور 

 اند:

 
حت بار ت مود لغزشی کنترل وسطموقعیت روتور ت:ردیابی ۲ شکل

 خارجی و عدم قطعیت

نشان داده شده است که با استفاده از کنترل مود لغزشی  ۳در شکل 

 رینگ بطور محسوسی کاهش یافته است.دینامیکی پدیده چت

 

 

 
 یکیمود لغزشی دینام توسط کنترل روتور یتموقع یابی:رد۳ شکل

 یتو عدم قطع یبار خارج تحت

) مقایسه خطای ردیابی Histogramنمودار هیستوگرام ( ۴در شکل 

محور افقی میزان خطا و محور عمودی  موقعیت روتور نشان داده شده است.

 مدت زمانی است که هر مقدار خطا باقی می ماند.

 
رل کنت میان یت روتورموقع یابیرد خطای یسهمقا نمودار:۴ شکل

 )SMC( لغزشی) و کنترل مود DSMC( ینامیکید یمود لغزش

 دینامیکی روش مود لغزشی در اجرای شبیه سازی، ثانیه ۱۴ در مدت

متوسط ردیابی،  مدت زمان رادیان بوده و در 0.7، کمتر از حداکثر میزان خطا

صورتی . در باقی می ماندحول صفر و  بوده رادیان 0.3کمتر از  میزان خطا

بوده و متوسط رادیان   1.9حدود حداکثر میزان خطا که در روش مود لغزشی

بنابراین  .باقی می ماندرادیان  0.8 ردیابی، حول زمان مدت میزان خطا در

 ، عملکرد مناسب تری دارد.روش پیشنهادی با خطای بسیار کمتر

 
ی مود لغزش توسط کنترل روتور یتموقع یابیرد ی:خطا۵ شکل

 دینامیکی
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با استفاده از کنترل کننده جریان مود که  مشاهده می شود ۶در شکل 

 لغزشی، جریان موتور القایی از لحظه راه اندازی محدود شده است.

 
یان استاتور (محور ۶ شکل ) تحت بار خارجی و عدم d:جر

 قطعیت

 

 قطعیتو عدم  خارجی:شار روتور تحت بار ۷ شکل

 یبند جمع -۵

 القایی با هدفد لغزشی دینامیکی برای کنترل درایو موتور وروش م

گیری از کاهش پدیده چترینگ و بهبود عملکرد دینامیکی ارائه شد که با بهره

جبران ساز دینامیک های فرکانس باال در شرایط وجود اغتشاش بار، عدم 

قطعیت پارامتری و غیر ساختار یافته، نتایج بدست آمده عملکرد مقاوم را 

 کندمي نتضمیموتور القایی ی شار غیر مستقیم ابرای درایو کنترل جهت گر

. ستیافته ابطور محسوسی بهبود  پدیده چترینگ و پایداری سیستم و

ی ادرایو کنترل جهت گرها حاکي از آن است که نتایج شبیه سازيهمچنین  

اال د لغزشی برای عملکرد بوشار غیر مستقیم به همراه کنترل کننده جریان م

در پاسخ سیستم و پاسخ گذرای ها  کمناسب بوده و موجب کاهش هارمونی

 دارد. یو مناسب عملکرد مقاوم پیشنهادی کنترل و روش سریعتر شده است
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