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No. F-13-AAA-0000

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون 
جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر

حسین ابوترابی زارچی، حمیدرضا مصدق
دانشکده مهندسی، گروه برق

دانشگاه فردوسی مشهد
ایران-مشهد

)DTC(ین مقاله یک روش کنترل مستقیم گشتاورادر-چکیده
و مدوالسیون خطیPIي کنندهکنترل، ید مبتنی بر کنترل مود لغزشیجد

ماشین القایی از دو سو تغذیه شده جهت درایو )SVM(بردار فضایی
روش پیشنهادي ضمن حفظ. شودمیارائه)BDFIM(بدون جاروبک

اقل پاسخ سریع و حد(خصوصیات برجسته کنترل مستقیم گشتاور 
با کاهش نوسانات شار و گشتاور، رفتار ، )اشینحساسیت به پارامترهاي م

دهنده سازي نیز نشاننتایج شبیه.بخشدمیرا نیز بهبود و گذرا حالت دائم 
. باشدعملکرد دقیق، سریع و مقاوم روش پیشنهادي می

ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون —هاي کلیدي هواژ
خطیPIغزشی، کنترل جاروبک، کنترل مستقیم گشتاور، کنترل مود ل

مقدمه .1
تک القاییماشینیکبدون جاروبکیی دو سو تغذیه شدهماشین القا

آنهادوهروداشتهمتعادلفازسهپیچسیمدوکهاستجاروبکبدونوقابه
طوربهکهاستقدرتپیچسیمآنهاازیکی. شودمینصباستاتوررويبر

- اي از توان، از طریق این سیمعمدهو بخششودمیمتصلشبکهبهمستقیم

مبدلیکطریقازکه دیگرپیچسیم. شودپیچ، بین شبکه و ماشین تبادل می
گردیده متصلشبکهبهماشینظرفیتازکمترظرفیتیباپشتبهپشت
سمت ماشین وظیفه کنترل مبدل. ]1[شودمینامیدهکنترلپیچسیماست،

سمت شبکه اما مبدل.ین را برعهده داردسرعت روتور و توان راکتیو ماش

، با تزریق و یا جذب توان راکتیو، ولتاژ پایانه DCضمن کنترل ولتاژ لینک 
BDFIMبهکنترلپیچسیمظرفیتالزم به ذکر است که . ]2[کند، را تنظیم می
داردبستگیراکتیوتوانهاينیازمنديهمپنینونیازموردسرعتيمحدوده

]3[  .

BDFIMتعمیرات کم و افزایش (مانند حذف جاروبک به دلیل مزایایی
درصد 30و استفاده از اینورتري با ظرفیتی در حدود ) قابلیت اطمینان
در چند سال اخیر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است تا ظرفیت ماشین،

هاي بادي بهکاربردهاي صنعتی نظیر توربینبتوان این ماشین را در برخی از
موضوعی که باید به آن توجه داشت رفتار دینامیکی این البته. ]1[کار برد

هاي مرسوم کنترلی بر روي این ماشین است که باعث شده تا اجراي روش
متنوع کنترلی هاي هاي اخیر روشبا این وجود در سال. ماشین دشوار گردد

اجرا شده BDFIMبر روي گشتاورروش کنترل مستقیماز جمله 
.]4[است

هر چند با کمک روش کنترل برداري، امکان کنترل مستقل گشتاور و 
درامکانایناماشدفراهمالکتریکیهايشار مغناطیسی براي انواع ماشین

پارامترهايبهزیادوابستگیعالوه،به. گرددنمیمحققشار،گذرايشرایط
شار يال مجزبه کنتریابیبه منظور دستتیموقعيماشین، نیاز به حسگرها

انتقال زیوگشتاور، رگوالتورهاي اضافی براي کنترل جریان موتور و ن
گشتاورمستقیمکنترلروشازاستفادهبهرامحققینمختصات،هايدستگاه

روشسازيادهیپسادگیبرعالوه. کرده استترغیببرداريکنترلجايبه
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DTCاز ذراگطیو شرابه کنترل مطلوب گشتاور در حالت دائم یابی، دست
.باشدیمیروش کنترلنیاهايیژگیوگرید

کنندهاستفاده از کنترللیبه دلکیکالسDTCحال روشنیابا
پیچیدگی کنترل شار و همچونايشناخته شدهبیمعايداراسیسترزیه

هايجریانوشارگشتاور،درزیادریپلپائین،بسیارهايگشتاور در سرعت
کم،هايسرعتدرزیاداغتشاشمیزانمتغیر،کلیدزنینسفرکااستاتور،

.می باشد،یصوتزینوجادیمستقیم بر روي جریان و الکنترامکانعدم
عملکردبهیابیکالسیک براي دستDTCعالوه بر موارد اخیر، روش

باندیکدرگشتاوروشارخطاينمودنمحدودوگشتاورکنترلمناسب
].5[داردزیادبردارينمونهفرکانسبهنیازهانآتخمیننیزومشخص

- فوقمشکالتبهبودراستايدراياخیر، تحقیقات گستردههايسالدر

، اصالح]6[اصالح شدهکلیدزنیجداولازاستفاده. استشدهانجامالذکر
هیسترزیسمحدودهبدونوباهاکننده، اصالح مقایسه]7[الگوهاي کلیدزنی

استفاده،]9[فازي–عصبی وفازيهايروشاعمال،]8[حیسطسهودو
هايسرعتدرآنهاعملکردبهبودبرايشارشدهاصالحگرهايتخمیناز

و نیز]11[PWM،SVMبرمبتنیهايروشاعمالباالخرهو، ]10[پائین
.اندبراي تثبیت فرکانس کلیدزنی  مطرح شده]12[بین کنترل پیش

کنترل ،یبر کنترل مود لغزشیمبتندیجدDTCروش کیمقاله، نایدر
که در گرددیمهارائBDFIMویجهت دراییبردار فضاونیو مدوالسیخط

تیو حداقل حساسعیپاسخ سر(DTCبرجسته اتیحال که خصوصنیع
با کاهش نوسانات شار و گشتاور، کند،یرا حفظ م) نیماشيبه پارامترها

. بخشدیبهبود مزیرفتار حالت دائم را ن

معرفی ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون .2
جاروبک

BDFIMعملکرد . 1.2

پیچ مجزاء تشکیل شده است که براي استاتور این ماشین از دو سیم
. هاي متفاوتی دارندپیچ، تعداد قطبجلوگیري از کوپالژ مستقیم بین دو سیم

یسی بر ري روتور، اختالف همچنین به منظور کاهش نیروهاي الکترومغناط
:]13[پیچ استاتور باید بزرگتر از یک باشد هاي دو سیمزوج قطب

)1(121  PP

ترین متداول.شوداي خاص طراحی میگونهروتور این ماشین نیز به
-nested(اي رود روتور آشیانهساختاري که در روتور این ماشین به کار می

loop (برابر با است هاي روتور قطبکه همان تعدادها د آشیانهتعدا. است
باعث ایجاد باشد تا پیچ قدرت و کنترل میهاي سیممجموع زوج قطب
.]2[گرددپیچ قدرت و کنترل میان دو سیمکوپالژ غیر مستقیم

ویژه روتور، مدهاي کاري متفاوتی براي این ماشین به دلیل ساختار 
. شوددر مد سنکرون حاصل میBDFIMعملکرد اما بهترین. آیدبدست می

پیچ قدرت به واسطه کوپالژ غیر در این مد، فرکانس ولتاژ القایی در سیم
. باشدپیچ قدرت میپیچ کنترل برابر با فرکانس منبع ولتاژ سیممستقیم با سیم

گردد که هاي استاتور میپیچاین شرایط منجر به ایجاد دو میدان توسط سیم
هاي روتور، همچنین با توجه به تعداد قطب. چرخندبا روتور میسرعتهم

به منظور دستیابی به کوپالژ غیر مستقیم که اساس تولید گشتاور در این 
پیچ قدرت نسبت باشد، جهت چرخش نیرو محرکه مغناطیسی سیمماشین می

پیچ کنترل به روتور، مخالف با جهت چرخش نیرو محرکه مغناطیسی سیم
:]13[در این شرایط خواهیم داشت. ودخواهد ب

)2()( 2211 rr PP  

:]1[شود به صورت ذیل تعریف میبنابراین سرعت سنکرون روتور 

)3(
21

21

PPr 







اي و زوج قطب به ترتیب سرعت زاویه1Pو 1، )3(که در رابطه 
پیچ کنترل سیماي و زوج قطب سرعت زاویه2Pو  2درت و پیچ قسیم
تواند با توجه به توالی فازها، مثبت و یا منفی می2و 1مقادیر . باشدمی

باشد بنابراین با میپیچ قدرت غالباً مثبت بدلیل آنکه توالی فاز سیم. باشد
عملکرد زیر - 1: پیچ کنترل دو نوع عملکرد داریمتوجه به توالی فاز سیم

عملکرد فوق سنکرون که در -2مقدار منفی دارد و 2سنکرون، که در آن، 
.]12[مقدار مثبت دارد 2آن، 

BDFIMمدل . 2.2

:]1[باشد پیچ قدرت به صورت ذیل میسیمشارقابمدل ماشین در 

)4(
11

1
111 


j

dt

d
IRV 

)5(rr ILIL 1111 

)6(
2211

2
222 ))(( 


rPPj

dt

d
IRV 
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)7(rr ILIL 2222 

)8(
rr

r
rrr Pj

dt

d
IRV 


)( 11 

)9(2211 ILILIL rrrrr 

پیچ ي سیمدهندهبه ترتیب نشانrو 2، 1که در معادالت فوق زیرنویس 
.باشدپیچ کنترل و روتور میقدرت، سیم

:آید، بدست می)10(ي گشتاور الکتریکی مطابق  رابطه

)10(   *
2221

*
11 Im

2

3
Im

2

3
IPIPTe  

:معرفی شده است) 11(معادله مکانیکی ماشین نیز در رابطه 

)11(
dt

d
JBTT r

rLe


 

.باشدگشتاور بار میLTضریب اصطکاك و Bممان اینرسی،Jکه در آن 

) 1(، در جدول )9(تا ) 4(پارامترها و متغیرهاي به کار رفته در معادالت 
:اندمعرفی شده

معرفی پارامترها و متغیرها: 1جدول

,, IVولتاژ ، جریان و شار

rRRR ,, 21
پیچ کنترل و روتورپیچ قدرت، سیممقاومت سیم

rLLL ,, 21
استاتور و روتورهايپیچاندوکتانس خودي سیم

rr LL 21 استاتور و روتورهايپیچاندوکتانس متقابل سیم,

کنترل ساختار متغیر.3
هاي الکتریکی، چنانچه ولتاژ مرجع ماهیت غیرخطی ماشینبا توجه به

هاي غیرخطی تولید گردد، عملکرد کنندهپیچ کنترل توسط کنترلسیم
کننده مود در این میان کنترل. آیدتري از درایو الکتریکی بدست میمطلوب

هاي موجود در لغزشی به علت مقاوم بودن نسبت به تغییرات و نامعینی
سیستم تحت کنترل و پاسخ دینامیکی سریع و همچنین توانایی پارامترهاي 

ها مورد توجه محققین درایوهاي جبران اثرات اغتشاش و عدم قطعیت
کننده تنها مربوط به اما مقاوم بودن این نوع کنترل. الکتریکی قرار گرفته است

شود که مسیرهاي اي طراحی میگونهفاز لغزش آن است و فاز رسیدن به
به عبارت . مکانیکی سیستم هر چه سریعتر به فاز لغزش منتهی گرددحالت 

بنابراین . ها به طور کامل مقام نیستدیگر، دینامیک سیستم براي تمام زمان
باشند که هاي مود لغزشی متعارف داراي این ضعف اساسی میکنندهکنترل

به کننده نتواند پایداري خود را در فاز رسیدن نسبت ممکن است کنترل
روش مود کنترل بهعیب دیگر همچنین. ها و اغتششات حفظ نمایدنامعینی

.باشدي شوریدگی میلغزشی، وجود پدیده

ي ها و در عین حال حذف پدیدهبه منظور بهبود قوام سیستم به نامعینی
یشوریدگی سیستم کنترلی، در این مقاله یک روش کنترلی که در واقع ترکیب

باشد تحت عنوان کننده مود لغزشی میخطی و کنترلPIي کنندهاز کنترل
در عین سادگی در روش پیشنهاد شده . شودکنترل ساختار متغیر ارائه می

یعنی عملکرد آرام و ي خطی کنندههاي کنترلداراي بهترین ویژگیاجرا، 
ي مود لغزشی یعنی قوام هاي کنترل کننده، و بهترین ویژگیبدون شوریدگی

توان به از دیگر مزایاي این روش کنترلی می. باشدها مینسبت به نامعینی
.عدم وابستگی به پارامترهاي سیستم اشاره کرد

مبتنی بر ساختار BDFIMبلوك دیاگرام کنترل مستقیم شار و گشتاور 
. ده استنشان داده ش) 1(متغیر در شکل 

مبتنی بر ساختار BDFIMبلوك دیاگرام کنترل مستقیم شار و گشتاور : 1شکل
متغیر

BDFIMشار و گشتاور کننده ساختار متغیرکنترل: 2شکل
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.باشدو گشتاور ماشین میپیچ کنترلسیمپارامترهاي کنترلی، دامنه شار
یش داده شده نما) 2(ساختار متغیر که در شکل کنندهوظیفه اصلی کنترل

این . باشدو گشتاور میپیچ کنترلسیمدستیابی سریع به کنترل شاراست،
باشد که مزایایی مانند عملکرد نرم پذیر میانعطافDTCروش کنترلی، یک 

هاي وظیفه تولید سیگنالSVMیک واحد . و مقاوم در مقابل اغتششات دارد
.گیردرا برعهده می) cSو aS،bS(کلیدزنی 

سطح لغزش 
eTjSSS 

2شودبه صورت ذیل تعریف می:

)12(
dt

de
ceS 2

222
.


 

)13(
dt

de
ceS e

eee

T

TTT .

که در روابط فوق،


  222
eو


  eeT TTe

e
پیچ سیمخطاي شار 

وگیري شدهاندازهي مقادیر دهندهنشان^باالنویس . و گشتاور هستندکنترل

هاي طراحیثابت. باشدي مقادیر مرجع میدهندهنشان*باالنویس 
2cو

eTcولتاژ مرجع . شودباعث رسیدن به دینامیک مطلوب در سطح لغزش می
استاتور،   qd jVVV در خروجی کنترلر ساختار متغیر بدست 222

آید که می
dV2و  پیچ کنترلسیمتوسط قانون کنترل شار

qV2 توسط
، در قانون Sgn)(از تابع عالمت، . گردندقانون کنترل گشتاور تولید می

.کنترل استفاده شده است

)14())(..()( 2
2

22 22 


 SSgnKe
S

K
KV VSC

I
Pd 

)15(


  222 ))(..()( TeVSCTeTe
ITe

PTeq SSgnKe
S

K
KV

، 2PK ،2IK ،PTeKعملگر الپالس، Sکه در روابط فوق، 
PITKهاي کنترلر بهرهPI2باشند و میVSCKوVSCTeKهاي بهره

2، )15(همچنین در رابطه . باشدساختار متغیر میکنندهکنترل

^
 دامنه شار

با انتخاب . باشد که باید مقدار مرجع را به خوبی دنبال کندپیچ کنترل میسیم
ی بهترین ي مود لغزشکنندهي خطی و کنترلکنندهضرایب مناسب براي کنترل

- پاسخ از لحاظ قوام سیستم و همچنین بهترین پاسخ زمانی بدون عیب پدیده

در تنظیم نمودن ضرایب باید در نظر داشت . ي شوریدگی قابل حصول است
بایست میPIي خطی غالب است و ضرایب کنندهکه در حالت گذرا کنترل

ر حالت پاسخ دینامیکی بدست آید و دبه نحوي تعیین شوند که بهترین
ي مود لغزشی غالب است و بهترین پاسخ حالت دائمی با کنندهدائمی کنترل
.بدست خواهد آمدVSCTeKو 2VSCKتنظیم بهینه

شبیه سازي.4
سازي به منظور تایید عملکرد مطلوب روش نتایج شبیه،در این قسمت

- تمامی شبیه. شودارائه میkHz4زنی کنترلی معرفی شده با فرکانس کلید

شود که مقادیر انجام میBDFIMها بر مبناي مشخصات یک نمونه سازي
.گردآوري شده است) 2(پارامترهاي مهم آن در جدول 

BDFIMپارامترهاي الکتریکی : 2جدول

روتورپیچ کنترلسیمپیچ قدرتسیم

Ω(3.21(مقاومت R42 R00013.0rR

mH(83491(اندوکتان خودي .L 73632 .L 044.0rL

)mH(اندوکتانس متقابل
1.31 rL2.22 rL

- انجام میهرتز50ولت و فرکانس 220سازي در ولتاژ همچنین شبیه

زوج 4پیچ کنترل داراي زوج قطب و سیم2پیچ قدرت داراي سیم. پذیرد
دور بر دقیقه و گشتاور نامی BDFIM ،1000سرعت نامی . باشدقطب می

. باشدنیوتن بر متر می27ماشین 

شود، در حالت دائم گشتاور سازي مشاهده میطور که از نتایج شبیههمان
پیچ کنترل ماشین به طور کامل و با کمترین ریپل مقادیر  الکتریکی و شار سیم

mNT(مرجع  e .20
^
وbW .8.02

^
 (کندرا دنبال می .

پیچ قدرت و کنترل نشان داده شده هاي سیمهمچنین جریان) 3(در شکل 
اما . کندنوسان می) هرتز50(پیچ قدرت با فرکانس شبکه جریان سیم. است

، )1(دور بر دقیقه و با توجه به رابطه 600با کنترل سرعت ماشین در مقدار 
هرتز خواهد شد که در شکل 10پیچ کنترل فرکانس نوسان جریان سیم

.شودپیچ کنترل به خوبی مشاهده میمربوط به جریان سیم
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، جریان گشتاور، شار;پاسخ حالت دائم روش کنترلی ساختار متغیر : 3شکل
پیچ کنترلپیچ قدرت و جریان سیمسیم
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شار و گشتاور ;سطح لغزش : 4شکل

نیوتن متر 20تا -20، پاسخ ماشین به تغییر پله گشتاور از )5(در شکل 
شود پاسخ گشتاور به میطور که از شکل دیدههمان. داده شده استنشان

پیچ کنترل به جز در این حالت نیز شار سیم. باشدبسیار سریع میتغییرات
ها به خوبی کند در مابقی زمانمقدار گشتاور مرجع تغییر میلحظاتی که

Wb8.0(مقدار مرجع
^

2 (را دنبال کرده است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


عنوان مقاله
تهران، ایران1392–المللی برق بیست و هشتمین کنفرانس بین

6

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
-20

-10

0

10

20

time (sec)

E
le

ct
ro

m
ag

ne
tic

 T
or

qu
e 

(N
.m

)
0.198 0.199 0.2 0.201 0.202

-20

-10

0

10

20

time (sec)
E

le
ct

ro
m

ag
ne

tic
 T

or
qu

e 
(N

.m
)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0

0.5

1

time (sec)

C
on

tro
l W

in
di

ng
 fl

ux
 (W

b)

0.19 0.195 0.2 0.205 0.21
-10

-5

0

5

10

time (sec)

P
ow

er
 W

in
di

ng
 C

ur
re

nt
 (A

)

0.15 0.2 0.25
-10

-5

0

5

10

time (sec)

C
on

tro
l W

in
di

ng
 C

ur
re

nt
 (A

)

-پیچ قدرت و جریان سیمشار، جریان سیمگشتاور، ;پاسخ پله گشتاور : 5شکل

پیچ کنترل

گیرينتیجه.5
کننده ساختار متغیر جهت کنترل مستقیم گشتاور در این مقاله یک کنترل

ترکیب . ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک ارائه شده است
و مدوالسیون DTCخطی،PIکننده مود لغزشی، کنترل کننده اصولی کنترل

به طور .ر فضایی، یک سیستم درایو ساده و مقاوم را بوجود آورده استبردا
ویژه، کنترل مود لغزشی، درایو را نسبت به اغتشاشات گشتاور و تغییرات 

را ون شوریدگیدعملکرد آرام و بPIسازد، کنترلر نقطه کار مقاوم می
شود و مدوالسیون موجب پاسخ دینامیکی سریع میDTC،کندمیتضمین 

هاي حالت دائم گشتاور، شار و جریان را با کاهش ریپل بردار فضایی، پاسخ
سیستم کنترلی مطلوبدهنده عملکرد سازي نشاننتایج شبیه. بخشدبهبود می

براي ماشین القایی دو سو تغذیه شده بدون جاروبک راکه درایو باشدمی
. زدسابه ویژه کاربرد توربین بادي مناسب میکاربردهاي صنعتی 
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