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 مستقيم شده، روش كنترل استفاده واقع مورد اخير دهه دو طی كه القايی موتور كنترل درايوهای جهت كارآمد های بسيار روش يکی از - چکيده

 بردار كه توسط گردند می محسوب مرجع های كميت عنوان به الکترومغناطيسی گشتاور و موتور شار در اين روش، .باشد می  DTC1 يا گشتاور

 دامنه ولتاژ، و فركانس بر عالوه است، القايی موتور كنترل برداری روش يك  DTC آنجائيکه شوند. از می كنترل مستقيما اينورتر ارسالی به ولتاژ

 و حفظ كنترل به قادر پايدار گذرا و حالت طی روش اين دارد، در نتيجه را ولتاژ فضايی ای بردارهای لحظه ای زاويه موقعيت كنترل قابليت

است. در اين مقاله رفتار يك موتور القايی سه فازه در پاسخ به   موتورالقايی رفتار در موثر فضايی بردارهای بين مطلوب و صحيح ای زاويه موقعيت

به دليل پاسخ سريع به تغييرات گشتاور   DTCكه استفاده از روش  نجر می شوده اين نتيجه مسرعت و گشتاور در حاالت مختلف بررسی شده و ب

  و سرعت روش مناسبی برای  كنترل موتور های القايی سه فازه می باشد.
 

 .شار، كنترل مستقيم گشتاور، گشتاور الکترومغناطيسی، موتور القایی -كليد واژه

 

 مقدمه -1

ميالدی  60غير برای اولين بار دهه سرعت مت ACموتور های      

معرفی شدند اما قيمت و ابعاد آنها برای بسياری از كاربردها 

مناسب نبود، همچنين بدليل فركانس كليدزنی عملکرد چندان 

با افزایش قيمت انرژی و  80مطلوبی نداشتند. در اوایل دهه 

پيشرفت فناوری توجه به این موتور ها افزایش یافت و طی دهه 

فراگير شد و اساساً جایگزین  ACاستفاده از درایو های  90

 جاروبک دار   DCروشهای سنتی كنترل سرعت و موتورهای 

)شامل موتور و مبدل  ACگردید. در حال حاضر محركه های 

قابل مقایسه و حتی  DCهای قدرت( از نظر قيمت با محركه

هداری به نگ ACارزانتر از آنهاست. عالوه بر این، درایو های 

ن ابعاد و قابليت اعتماد بيشتری دارند همچنيكمتری نياز داشته، 

 با توان مشابه است.  DCكمتر از موتورهای  ACوزن موتورهای 

نياز به روشهای كنترلی  ACموتورهای  سرعت و گشتاوركنترل 

دارد كه فقط با  DCتری نسبت به موتورهای بسيار پيچيده

یع ميسر شده است. در واقع دو پردازشگرهای دیجيتال بسيار سر

عامل اساسی باعث پيشرفت درایو های الکتریکی در سالهای اخير 

 شده است:

هادی قدرت با توانائی تحمل جریان و ولتاژ ساخت ادوات نيمه -1

 زنی باالزیاد و همچنين سرعت كليد

پيشرفت قابل توجه در ساخت مدارات مجتمع برای پردازش  -2

 [.1سيگنال دیجيتال ]

 

 DTCبرای اولين بار مفهوم كنترل مستقيم گشتاور یا همان 

و دانشمند آلمانی آقای  Takahashiتوسط دانشمند ژاپنی آقای 

Depenbrock  مطرح گردید. حدود ده سال بعد  1986در سال

 . [2]گردید DTCموفق به ساخت اولين نوع درایو  ABBشركت 

يسی را بصورت شار و گشتاور الکترومغناط DTCدرایو های 

مستقيم و جداگانه كنترل می كنند. این كار توسط اعمال بردار 

آید. خطای شار و ولتاژ مناسب توسط اینورتر به موتور بدست می

ی گشتاور توسط رگوالتورهای هيسترزیس در یک محدوده

شوند. با استفاده داشته میخاصی موسوم به باند هيسترزیس نگه

ژ خروجی اینورتر، زمان مناسب اعمال این از كنترل بردارهای ولتا

توان كارایی درایو شامل: بردارها و باند هيسترزیس رگوالتورها می

پاسخ سریع به تغييرات گشتاور، فركانس كليدزنی اینورتر، 

 DTCكنترل گشتاور و سرعت موتورهای القايی سه فازه با استفاده از روش 

 3، سعيد جوادی 2، محمد جواد نوردی*1محمود مرئوسی نوش آبادی
 ousi@Yahoo.comrM.Maدانشگاه آزاد اسالمی كاشان ، برق دانشجوی دكتری 1
 commailG@Navardi.دانشگاه آزاد اسالمی كاشان ، گروه برق عضو هيئت علمی 2

 Yahoo.com@anirS_javadi_aدانشگاه آزاد اسالمی كاشان ،  گروه برق عضو هيئت علمی 3
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نوسانات گشتاور، نوسانات جریان و تلفات ناشی از آن را بهبود 

 [.2بخشيد]

 كنترل مستقيم گشتاور -2

بر اساس كنترل شار استاتور و گشتاور  DTC( طرح 1شکل )

دهد. در این شکل از یک اینورتر الکترومغناطيسی را نشان می

شود. مقدار شار و برای تغذیه موتور استفاده می منبع ولتاژی

گشتاور محاسبه شده با مقادیر مرجع خود مقایسه شده و 

- سيگنالهای خطا توسط رگوالتورهای هيسترزیس محدود می

ین سيگنالهای خطا به همراه زاویه بردار شار استاتور شوند. ا

 می جهت اعمال بردار ولتاژ مناسب وارد یک جدول كليدزنی

را شوند. این جدول نيز بردار متناسب با تغييرات شار و گشتاور 

 [.  3]اینورتر ارسال می كند  به

بطور خالصه ویژگيهای اصلی روش كنترل مستقيم گشتاور 

 عبارت اند از:

 تنظيم مستقيم شار استاتور و گشتاور؛ -1

 شکل موج تقریباً سينوسی جریان و ولتاژ؛ -2

پاسخ سریع به تغييرات گشتاور حتی در حالت روتور قفل  -3

 شده؛

 تنظيم غيرمستقيم ولتاژ و جریان استاتور؛ -4

 
 DTC  :  بلوک دیاگرام طرح 1شکل

رل كنت اصولدرک بهتر طریقه عملکرد این روش مفاهيم جهت 

در ادامه آورده شده است. شار و گشتاور  
 

 اصول كنترل شار -2-1

اینورتر ولتاژی، با تغيير حالت  درموتورهای تغذیه شده توسط

به موتور تغيير می كند. اگر كليدزنی اینورتر، بردار ولتاژ اعمالی 

ند، ثابت بماآرایش كليدزنی  Tcفرض كنيم در طول مدت زمان

 داریم: با استفاده از روابط ولتاژ استاتور در دستگاه مرجع ایستا

 

       (1)  
 

اگر افت  باشد.ردار ولتاژ اعمال شده ازطریق اینورتر میب Vs كه

ولتاژ روی مقاومت استاتور كوچک باشد معادله فوق را بصورت 

 توان نوشت:زیر می
 

 

       (2)                                        

  
 

 K+1 شار استاتور در لحظه نمونه برداری ،Tcبرای مقادیر كوچک 

 بصورت زیر محاسبه می شود: 

 

       (3)                 
 

K ام است  K معرف لحظه  زیرنویس    

 

مقدار لحظه ای ولتاژ بردار ها بصورت  (4)شماره  رابطهبا توجه به 

 می باشد: یرز

 

       (4)         

  

 

انتخاب آرایش غيرصفر، بردار شار را در جهت ولتاژ اعمال شده به 

  موتور به حركت وا می دارد، در حاليکه انتخاب آرایش صفر بردار
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اندازه تغييرات شار متناسب  متوقف می كند. dqشار را در صفحه 

بردارها می باشد كه در رابطه  با بردار ولتاژ و زمان اعمال این

 ه شده است:نشان داد 5شماره 

 

     (5)                             

 

توان بردار فضایی با انتخاب مناسب و متوالی آرایش اینورتر، می

هدایت كرد. همانطوركه در شار استاتور را در هر مسير دلخواهی 

ولتاژ نشان داده شده است، با اعمال مناسب بردارهای  (2)شکل 

شکل هدایت یک مسير دایره ای  توان مکان هندسی شار را درمی

باشد. با كم شدن كرد. این كار به منزله ثابت نگهداشتن شار می

رهای با دقت باالتر بدست می مدت زمان اعمال هر بردار مسي

آید

 
 

   TC: مسير شار استاتور به ازای مقادیر مختلف2شکل

 

ولتاژ، پس با اعمال مقدار و مدت زمان مناسب بردارهای        

با توجه به تعداد بردارهای  توان كنترل كرد.بردار شار را می

به شش  dqو غير صفر اینورتر در صفحه مختلط، صفحه  خروجی

را در  60شود كه هر بخشتقسيم می (3مطابق شکل ) بخش

 .[4]گيرددر بر می dqصفحه 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
d-q 

 

 
 

 

  ی: مکان هندسی شار در صفحه 3شکل 

 
 

اصول كنترل گشتاور -2-2   
توان استفاده كرد. در این طه ذیل میابجهت محاسبه گشتاور از ر

ممان  Jسرعت مکانيکی روتور،  Wmrتعداد قطب،  Pرابطه 

 باشند.گشتاور بار می Tlاینرسی روتور و 
 

     (6)  

 

 Is و sتوان به صورت ضرب خارجی دو بردار رابطه باال را می

 بصورت زیر نوشت:

      

                                (7)  

 

كه در این رابطه 
s

ds

s

qss j 
و   

s

ds

s

qss jiiI 
 

 می باشند.

 

 ودامنه گشتاور عبارتست از:

 

    (8)  

 

 

می باشد.  زاویه ميان شار استاتور و روتور كه در این معادله   

را نشان  (8)نمودار برداری )دیاگرام فازوری( معادله  (4)شکل 
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آید، افزایش شار روتور ، دهد. همانطور كه از این معادله برمیمی

شار استاتور ، وجریان استاتور ، باعث افزایش گشتاور می گردد. 

،  Vsشار استاتور بوسيله ولتاژ استاتور و شار روتور ثابت بماند اگر

افزایش می یابد و  به اندازه  ایش یابد آنگاه زاویهافز

 [5بنابراین افزایش مقدار گشتاور به صورت زیر بدست می آید: ]
 

 

(9)  

 

 
 dq : دیاگرام برداری شاراستاتور، شار روتور و جریان استاتور در صفحه4شکل 

 

ری كه باعت افزایش زاویه بين بردار شار بنابراین هر بردا       

استاتور و روتور گردد سبب افزایش گشتاور خواهد شد. با توجه 

اگر بردار شار را در بخش اول و جهت چرخش را  4به شکل 

سبب افزایش  گشتاور و   V2جهت مثلثاتی فرض كنيم.  بردار

زاویه ميان   V2شود. چرا كه بردار سبب كاهش آن می V6بردار 

سبب  V6دهد ولی بردار شار استاتور و روتور را افزایش می

 گردد.كاهش زاویه بين دو بردار شار می

 

 

 

 DTCاجزای كنترلی روش  -3

برای  1از رگوالتورهای هيسترزیس گشتاوردر كنترل مستقيم 

كنترل شار مغناطيسی استاتور و گشتاور الکترومغناطيسی 

این نوع رگوالتور  گویای عملکرد (5)شکل استفاده می كنيم. 

باشد. تا وقتی كه سيگنال ورودی به رگوالتور از حد نقطه می

-می High خاموش شدن كمترنشود، خروجی همچنان در حالت

ماند و بالعکس تا هنگاميکه سيگنال ورودی از حد نقطه روشن 

 ماند.می Lowشدن باالتر نرود خروجی رگوالتور همچنان 

بزرگتر از حد نقطه خاموش  بایستیحد نقطه روشن شدن می 

روشن شدن و نقطه خاموش شدن  حد فاصل نقطه شدن باشد و

 .[6] گویندرا پهنای باند هيسترزیس می
 

 
 : كنترلر هيسترزیس5شکل 

 رگوالتور شار -3-1

ssمقدار خطای شار یعنی  Eبا فرض اینکه  *  باشد. كه
*
s وs به ترتيب مقادیر شار مرجع و شار محاسبه شده می-

باشند. اگر HBE    1آنگاهH  و اگر HBE  

تور پهنای باند رگوال HB2در اینجا  می باشد. 1Hآنگاه 

( این نوع 6خروجی رگوالتور می باشد. شکل ) Hشار و

 دهد. رگوالتور را نشان می
 
 
 
 
 
 
 

 كنترلر هيسترزیس شار: 6 شکل 
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 رگوالتور گشتاور -3-2

باشد؛ مقدار خطای سيگنال گشتاور می eETهمانند قبل مقادیر 

*مرجع  كه برابر اختالف مقدار گشتاور
eT  و گشتاور محاسبه شده

eT باشد. می
eTHB2 پهنای باند كنترلرگشتاور و

eTH  خروجی

 [.3باشد]رگوالتور می

( رگوالتور گشتاور را نشان می دهد، خروجی 7در شکل شماره )

دازه و زاویه شار را به جدول سویيچينگ رگوالتورها  تغييرات ان

دهد به عنوان مثال هرگاه خروجی رگوالتور شار برابر انتقال می

بایستی با + باشد نشان دهنده اینست كه شار كاهش یافته و می1

 اعمال بردار ولتاژ مناسب، مولفه شعاعی شار افزایش یابد. 

ا در جدول تعيين تغييرات بردار شار بر اساس خروجی رگوالتوره

( آمده است. همچنين هنگامی كه مقدار شار تخمينی 1شماره )

ی باند هيسترزیس قرار در مقایسه با شار مرجع در محدوده

شوند و اگر زمان داشته باشد، بردارهای صفر به اینورتر اعمال می

اعمال این بردارها بطول انجامد باعث كاهش تدریجی شار و 

ورت مدار كنترلی دوباره به راه گردد كه در اینصگشتاور می

 [.7خواهد افتاد]

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 كنترلر هيسترزیس گشتاور: 7کل ش

 
 استاتور روی شار تاثير خروجی رگوالتورها بر: 1دول شماره ج

 خروجی مقايسه گرها آرايش كليدزنی انتخاب شده

1C افزايش مولفه شعاعی
 

1C كاهش مولفه شعاعی
 

 1TC افزايش مولفه مماسی
 0TC بدون تغيير

 1TC كاهش مولفه مماسی

 

 3جدول سويچينگ -3-3
 

گذارد. به عنوان بردار ولتاژ بر روی مقادیر شار و گشتاور تاثير می

واقع باشد مثال اگر بردار شار در بخش اول صفحه مختلط 

(3030   اعمال بردار )V2  باعث افزایش شار و

شود. كنترل اینورتر بر اساس خروجی رگوالتورها و گشتاور می

بسته به محلی كه بردار شار موتور در آن واقع است مطابق با  

 گيرد.صورت میجدول سویيچينگ  یا همان (2شماره )جدول 

  

( عمل  V7و  V0تاژ صفر )بردارهای با انتخاب بردارهای ول 

كليدزنی متوقف می شود در اینصورت بردار شار بصورت ثابت 

افتد كه مقدار می ماند و این در صورتی اتفاق می dqروی صفحه 

گشتاور در محدوده باند هيسترزیس رگوالتور خود باقی بماند. 

البته با گذشت زمان مقدار شار و گشتاور به آهستگی كم می 

 kشود.د و اینورتر دوباره توسط سيستم كنترلی فعال میشون

روشن است كه شماره  باشد.نمایانگر شماره بخش )سکتور( می

 [5باشد. ]می 6تا 1بخشها عددی بين 

 

 
: انتخاب بردار مناسب جهت اعمال تغييرات شار و گشتاور  2جدول شماره 

 )جدول سویيچينگ(

 التورنوع رگو خروجی

1 0 1 
1k 70 گشتاور or

 1k 
2k 70 or 2k 

1  1 شار 

 

 

 شبيه سازی -4

بررسی شده در مقاله  در این قسمت با توجه به معادالت    

، شبيه سازی حاضر و معادالت حاكم بر موتور سه فازه القایی

الگوریتم كنترل مستقيم گشتاور در محيط سيمولينک كه زیر 

می باشد، انجام شده است. نمای  MATLABمجموعه نرم افزار

قابل ( 8شکل شماره ) دروریتم شبيه سازی شده كلی الگ

eTH

eT
eTHB

eTHB

1
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ستفاده دراین شبيه موتور مورد ا ، همچنينمی باشد  مشاهده 

 زیر می باشد:سازی دارای مشخصاتی به شرح 

Pn= 4kw              Ls=58/ 2mH                              

Lm= 56mH                             Lr =58/ 2mH       

 Rs =0/ 51Ω                           POLE = 4 
 

      
متر و  -نيوتن 25وبر، گشتاور مرجع  56/0مقدار شار مرجع 

( و 9باشد. در شکلهای شماره )ولت می  220ولتاژ نامی برابر

( مقادیر شار و گشتاور تخمين زده شده توسط الگوریتم 10)

DTC   شده استدور بر دقيقه  نشان داده  1000برای سرعت. 

در حدود جریان نامی  می بایستجریان گذرنده از موتور القایی 

( جریان گذرنده از 11)شماره موتور و یا كمتر از آن باشد. شکل 

 دهد.یک فاز موتور القایی را نشان می

 در محيط متلب DTC: نمای الگریتم 8شکل شماره 

 

 
 

كالسيک  DTC  : شارتخمين  زده  شده توسط الگوریتم 9شکل  شماره 

 r.p.m 1000درسرعت 

 
كالسيک  DTC: گشتارو تخمين  زده شده توسط الگوریتم  10شکل شماره 

 r.p.m 1000درسرعت 

 

 
 r.p.m 1000: جریان گذرنده از یک فاز در سرعت 11شکل شماره 

 

ا درهنگام  تغيير  بار،  ب DTCجهت  سنجش كارآرایی الگوریتم  

 -نيوتن   25-تا  25+ازمقدار   رودی،اعمال یک گشتاور پله  به و

ثانيه از مقدار نامی  5/0متر استفاده می شود.  گشتاور در زمان 

كند. نتایج اعمال این نوع تا منفی مقدار نامی گشتاور تغيير می

در سرعت  ،( آمده است. این بار14( تا )12های )بار در شکل

كه از این  دور بر دقيقه اعمال شده است.  همانطور 1000ثابت 

آید بدليل اینکه شار و گشتاور دكوپله هستند، در ها بر میشکل

ماند. تغييرات هنگام تغيير گشتاور، شار استاتور ثابت باقی می

 گردد.گشتاور توسط جریان استاتور جبران می

باید بتواند در هر سرعت  DTCدر كاربردهای عملی، درایو       

جاز سرعت موتور قرار داشته باشد،  ی مدلخواه كه البته در محدود

گشتاور مرجع را به موتور اعمال كند. بدین منظور از یک 

شود. جهت اعمال گشتاور مرجع به موتور استفاده می PIرگوالتور 

های این رگوالتور اختالف سرعت مرجع و سرعت واقعی ورودی

باید  DTCباشد. هنگام تغييرات سرعت مرجع، روش موتور می

تغييرات سرعت را به موتور اعمال نماید. برای بررسی این  بتواند

( به 15ای شکل همانند شکل )موضوع، سرعت مرجع ذوزنقه

 گشتاور، شار، و جریانسرعت، گردد. تغييرات موتور اعمال می
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( 91( تا )16های )موتور در اثر اعمال این مرجع سرعت در شکل

صورت بی بار راه اندازی باند. در این حالت موتور نشان داده شده

 شده است.

 
كالسيک در اثر اعمال  DTC: گشتاور تخمينی توسط روش 12شکل شماره 

 ایبار پله

 

 
 

كالسيک در اثر اعمال بار  DTC :  شار تخمينی توسط روش 13شکل شماره
 ایپله

 
 ای: تغييرات جریان استاتور هنگام اعمال بار پله14شکل شماره 

 

 
 : سرعت مرجع اعمال شده به موتور15شکل شماره 

 
ای و در : تغييرات سرعت موتور با اعمال سرعت مرجع ذوزنقه16شکل شماره 

 باریحالت بی

 

 
 

ای و در حالت : گشتاور موتور با اعمال سرعت مرجع ذوزنقه17شکل شماره 

 باریبی

 
-ت بیای و در حال: شار استاتور با اعمال سرعت مرجع ذوزنقه18شکل شماره 

 باری
 

 
ای و در حالت جریان موتور با اعمال سرعت مرجع ذوزنقه : 19شماره شکل 

 باربی
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هنگام كار موتور در سرعت ثابت، روش كنترلی باید بتواند در 

را به  لحظه تغييرات بار، با اعمال بردار ولتاژهای مناسب موتور

بت به نسجهت ارزیابی كارآیی موتور  برساند. اعمالی گشتاور بار

( به موتور اعمال 20گشتاور باری به شکل شماره )این تغييرات 

مقدار گشتاور تخمينی، ( 23( تا )21های )شود. در شکلمی

 .سرعت و شار استاتور نشان داده شده است
 

 
:  گشتاورلحظه ای اعمالی به موتور20شکل شماره   

 

 
تاور:  گشتاور تخمينی هنگام اعمال تغييرات گش21شکل شماره   

 

 : سرعت موتور هنگام اعمال تغييرات گشتاور22شکل شماره
 

 

 
 شار استاتور هنگام اعمال تغييرات گشتاور  :23شماره شکل 

 

 

 نتيجه گيری -5
یکی از روشهای كنترلی كارآمد  DTCكنترل مستقيم گشتاور یا 

باشد. می موتور كنترل مستقيم و جداگانه شار و گشتاور جهت

در این الگوریتم خطای سيگنالهای شار و  كه می كنيممشاهده 

گشتاور توسط رگوالتورهای هيسترزیس در مقادیر از پيش تعيين 

تخمين شار تنها با استفاده از مقادیر  گشته همچنينشده محدود 

 گردد.ولتاژ و جریان استاتور انجام می

شود. خروجی رگوالتورها بر اساس مقادیر سيگنال خطا تنظيم می

مکان بردار شار و خروجی رگوالتورها، بردار ولتاژ  با توجه به

گردد،  ک جدول كليدزنی انتخاب میمناسب با استفاده از ی

طوریکه مقدار شار و گشتاور در مقادیر مرجع، ثابت نگه داشته ب

شده و بردار ولتاژ مناسب توسط سيگنالهای فرمان مبدل اعمال 

 :این الگوریتم مزایای زیادی از جمله شود.می
 

 عدم نياز به سنسور مکانيکی؛ -1

تنظيم مستقيم و مستقل شار استاتور و گشتاور  -2

 الکترومغناطيسی موتور؛

 شکل موج تقریباً سينوسی جریان و ولتاژ؛ -3

پاسخ سریع به تغييرات گشتاور حتی در حالت روتور قفل  -4

 شده؛

 عدم نياز به تبدیل مختصات مرجع؛ -5

 عدم نياز به بلوک مدوالتور ولتاژ؛  -6

 ؛ PIDنياز به كنترلرهای عدم  -7

 باشد.فقط نياز به اندازه گيری ولتاژ و جریان استاتور می -8
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های انجام شده عملکرد مطلوب ماشين در سازینتيجه شبيه

سرعتهای پایين و باال، حالت گذرا، ماندگار، تغييرات ناگهانی بار و 

 سرعت را به ما نشان می دهد. 
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 معرفی نماد ها

sψ: شار استاتور 

SV : لتاژ اعمالی وبردار 

SR  :مقاومت استاتور 

SI : از استاتور جریان عبوری 

J ممان اینرسی : 

P تعداد قطب های موتور : 

mrω سرعت مکانيکی موتور : 

erω  :یکی موتورسرعت الکتر 

dcv  : ولتاژ منبعdc 

cT  :زمان اعمال بردار 

LT  :گشتاور بار 

mL  :اندوكتانس مغناطيس كنندگی 

rL  :اندوكتانس رتور 

sL  :اندوكتانس استاتور 
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