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 هقدهه -1

ّب ثزخی هحذٍدیتْبیی هثل: تَلیذ عِ فبس در ػولىزدّبی هختلف ارتمب هی یبثٌذ. ایي اپلیىیؾي acّبی اپلیىیؾي هبؽیي

دارا ّغتٌذ. ثٌبثزایي،  dcّبرهًَیه، هقزف ثیؼ اس حذ تَاى راوتیَ ٍ هؾىل هزثَط ثِ وٌتزل عزػت در همبیغِ ثب درایَّبی 

ی ٍ آًبلیش ٍ تدشیِ ٍ تحلیل رفتبر آًْب ٍ ػولىزد هغلَة در ًبحیِ acّبی ی ػویك ثز رٍی ایي هبؽیيهغئلِ ی اهزٍسی، هغبلؼِ

 اًذاسُ وَچه، ون ّشیٌِ ىبم خَة،یی ثِ دالیلی ًظیز اعتحهَتَرّبی المب  acػولىزدی هختلف را ًیبسهٌذ اعت. اس درایَّبی 

هؾىل هزثَط ثِ وٌتزل (B.K Bose, 1986)ثیؾتز در فٌبیغ ثزق اعتفبدُ هی ؽَد.  ،ثَدى ٍ ًیبس ووتز ثِ تؼویز ٍ ًگْذاری 

خزیبى هزثَط ثِ تَلیذ گؾتبٍر ٍ خزیبى هزثَط ثِ تَلیذ ؽبر وِ اس ّن خذا ًیغتٌذ، ًْفتِ ت ّبی المبیی عِ فبس ، در حمیمهَتَر

اعت. اهب ایي هؾىل ثب هؼزفی تىٌیىْبی وٌتزلی ثْتز ًظیز وٌتزل ثزداری حل ؽذُ اعت. اعبط افلی وٌتزل ثزداری هزثَط ثِ 

تحزیه هغتمل پبیجٌذ اعت. ثٌبثزایي  dcذ هَتَر اخشای خذا اس ّن ٍ عپظ هغتمل ثَدى وٌتزل ّز یه اس هَلفِ ّب ّوبًٌ

 عیغتن درایَ ثب پبعخ دیٌبهیىی خَة ،خْت پبعخگَیی ثِ تغییزات ثبر یب عزػت هزخغ را هی تَاى تَعؼِ داد. 

خْت وٌتزل عزػت درایَ هَتَر المبیی اعتفبدُ هی ؽَد.  PI( ، یه وٌتزلز RFOCدر عزاحی وٌتزلز عزػت هؼوَلی اس یه )

هَخت ایدبد هؾىالت سیبدی هثل اضبفِ خْؼ ثبال )اس حذ خبرج ؽذى( ، ًَعبى عزػت ٍ گؾتبٍر ثب تَخِ  PIاس وٌتزلز اعتفبدُ 

ثِ تغییزات ًبگْبًی در ثبر ٍ اختالالت خبرخی ؽذُ اعت. تَاًبیی ضؼیف در هیزاعبسی ثب ػذم لغؼیت عیغتن )ثزخی چیشّب وِ 

( ٍ تغییزات پبراهتز ٍ اختالالت خبرخی ، یه ًوی تَاًذ هیزا وٌذ ایي ػذم لغؼیتْب را PIدر عیغتن ًبهؾخـ ّغتٌذ وٌتزلز 

( ثبػث ثذتز ؽذى ػولىزد درایَ هی ؽَد. رٍػ PIهحغَة هی ؽَد. رفتبر وٌتزلز )هٌظَر وٌتزلز  PIًمغِ ضؼف وٌتزلز 

ّوچٌیي اًتظبر هی  (F.BLASCHKE, 1972 )وٌتزل هؼوَلی ثِ دلت هذل ریبضی عیغتن تَعؼِ دادُ ؽذُ، ٍاثغتِ اعت. 

رٍد ػولىزد هَتَر ثِ دلیل ٍخَد اغتؾبػ ثبر ٍ اؽجبع هَتَر ٍ تغییزات حزارتی هٌبعت ًجبؽذ. وٌتزل خغی والعیه ، ػولىزد 

خَة هَتَر را تٌْب در یه عزػت ػول ًؾبى هی دّذ. )یؼٌی تٌْب در یه عزػت خبؿ ػولىزد هَتَر خَة اعت(. در ایي 

ّبی َّػ ی ثغیبر دؽَاری اعت. وٌتزل پیؾزفتِ ثزاعبط رٍػضزایت هٌبعت ثب تغییزات پبراهتزّب هغئلِوٌتزل ، اًتخبة 

( ّغتٌذ. )وبروزد PIّبی تغجیمی هؼوَلی )ّوبًٌذ هقٌَػی، وٌتزل َّؽوٌذ ًبهیذُ هی ؽًَذ. وٌتزل َّؽوٌذ ثْتز اس وٌتزل

ثبؽذ(. هٌغك فبسی یه تىٌیىی ّوبًٌذ تدغن بی هؼوَلی هیّّبی َّؽوٌذ خیلی ثْتز اس وٌتزلّب یؼٌی وٌتزلایي وٌتزل

تفىز اًغبى ثِ یه عیغتن وٌتزلی هی ثبؽذ )آًغَر وِ هب ثِ یه عیغتن وٌتزلی فىز هی وٌین اس آى ًؾأت گزفتِ ؽذُ اعت(. 
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(,1995Z Ibrahim and E.Levi ,2et al, 200 M Nasir Udin)ٌتزل هٌغك فبسی ثزای درایَّبی عزػت هَتَر المبیی ثغیبر و

ّب ًیبس ثِ هذل دلیك ریبضی هَتَر ًیغت. یه وٌتزل گزا )هذاری( هَتَر المبیی عِ فبس ثب یه هفیذ ٍ هٌبعت اعت ٍ ثزای آى

 وٌتزلز هٌغك فبسی در ایي همبلِ پیؾٌْبد دادُ ؽذُ اعت.

 جهت شار هیداى روتور روی هوتور القایی -2

گز )ًبظز( ؽبر ثِ دعت آهذُ اعت ، خْت هیذاى ثزاعبط ثزدار ؽبر رٍتَر ایدبد هی ؽَد. همذار ؽبر رٍتَر اس عزیك یه هؾبّذُ

اهب فزوبًظ هیذاى رٍتَر ًِ هحبعجِ ٍ ًِ ثزآٍرد ؽذُ اعت ٍلی آى ٍاثغتِ ثِ همذار گؾتبٍر ثبر هی ثبؽذ. ثِ ػٌَاى هثبل فزوبًظ 

 (. هذل ریبضی هَتَر المبیی ثِ فَرت سیز هی ثبؽذ:  ؽبر رٍتَر ثِ دعت هی آیذ. )ساٍیِ لغشؽی تزویت ؽذُ ٍ هَلؼیت 

(B.K Bose, 1986- Gilberto et al,1995- Mariun,N,2004- Arun Kumar R and Febin Daya J L,pp62-67) 

   ∫   ∫                                                                                     1  

 ثبؽذ:ثِ فَرت سیز هی d-qهؼبدالت هذار رٍتَر هَتَر المبیی در چبرچَة 

    

  
 

  

  
    

  

  
                                                                             2  

    

  
 

  

  
    

  

  
                                                                              3  

 ( ثبیذ رٍی   لزار ثگیزد ٍ خشء گؾتبٍر خزیبى )   ( ثبیذ در ٍعظ هحَر    ثزای وٌتزل هدشا، خشء ؽبر اعتبتَر خزیبى )

 ؽَد عپظ:هی         ٍ  (      ثبؽذ، آى هٌدز ثِ     هحَر

  

  
 
   

  
                                                                                                            4  

 گزدد:فزوبًظ لغشؽی ثِ فَرت سیز هحبعجِ هی

   

 
     

    
                                                                                                                     5  

 ی لغشؽی ثبال ثزای ایدبد خْت هیذاى هَرد اعتفبدُ لزار گیزد.عزػت ساٍیِتَاًذ ثِ دعت ثیبیذ وِ هیسهبًی  ایي خذایی 

ٍ هؾتك آى ًغجت ثِ سهبى )     رٍتَروٌتزل ؽبر 
   

  
ثِ  خبیگشیي ًوَد ٍ ثٌبثزایي ؽبر رٍتَر  4ی تَاى در هؼبدلِ(را هی

 ؽَد:تٌظین هیفَرت سیز 

                                                                                                                               6  
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 ؽَد:گؾتبٍر الىتزٍهغٌبعیغی تَعؼِ دادُ ؽذُ در هَتَر ثِ فَرت سیز هی

   
3

2

 

2

  

  
(       )                                                                                                    7  

 اعت. در ػَك:            اهب 

   
3

2

 

2

  

  
(       )                                                                                                      8  

تحت تبثیز     خشء ؽبر خزیبى اعتبتَر اعت. ثؼالٍُ، ؽبر پیًَذی ثب تغییز در     ، خشء گؾتبٍر خزیبى اعتبتَر ٍ     در ایٌدب، 

  L.Zhen and L.Xu, 2000- Sreejeth,2012)) گیزد )ایي یؼٌی خذا ؽذى ٍ هدشا ثَدى(زار ًویل

 طراحی کنترلر هنطق فازی -3

ارائِ ؽذُ اعت. در ایي هذل ارائِ ؽذُ، عیگٌبل خغبی عزػت ٍ هؾتك ًغجت ثِ  1دیبگزام وٌتزل هٌغك فبسی در ؽىل  َنثل

سهبى آى ثِ ػٌَاى هتغیزّبی ٍرٍدی اختقبؿ دادُ ؽذُ اعت. خغبی عزػت ثب ثبسخَرد )فیذثه( عیگٌبل عزػت همبیغِ ؽذُ 

عبسی ؽَد وِ تبثیز هغتمین ثز رٍی پبعخ عیغتن ٍ ثْیٌِاًدبم هیی هٌبعجی آیذ. یه ًزهبلیشٍُ عزػت هزخغ ثِ دعت هی

 (Magzoub et al , 2013- Divya Rai, et al,2012) .الگَریتن دارد

 بلوک دیاگرام از کنترل هنطق فازی: ١شکل 

 

)هتَعظ  NM)ثشري هٌفی( ،  NBؽَد: تبثغ ػضَیت در داخل هحذٍدُ ًزهبل ثزای دٍ هتغیز ٍرٍدی ثِ فَرت سیز تؼزیف هی

ٍ  e(pu)ّبی )ثشري هثجت(.  ّفت تبثغ ػضَیت ثزای عیگٌبل PB)هتَعظ هثجت( ٍ  PM)وَچه هٌفی( ،  NSهٌفی( ، 

de(pu) ؽَد. ّوِ ٍ ّفت تبثغ  ثزای خزٍخی اًتخبة هیMF  .ّب ثزای همذارّبی هثجت ٍ هٌفی هتغیزّب هتمبرى ّغتٌذ

7ثٌبثزایي لبًَى   7  تؾىیل ؽذُ اعت.  49 
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ّبی ًزهبلی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. ّز دٍ ثخؼ)الف(،)ة(،)ج(  2ی هتغیزّبی ٍرٍدی ٍ خزٍخی در ؽىل تؼزیف تبثغ ػضَیت ثزا

عبسًذ. فزآیٌذ فبسی عبسی در فؼبل وزدى ّز دٍ ّبی هبؽیي آالت هختلف را هیوٌتزلی ثحث ؽذُ ، وٌتزل آعبى ثزای لغوت

ثبؽذ. هتغیز خزٍخی ًیش عویٌبى اس لبثلیت وٌتزلز فبسی الحبلی هغلَة هیدٌّذ. ایي هَرد خْت اتبثغ ػضَیت ًتیدِ هی

                                                                                                                                                                                                                                          ؽَد ٍ ًمؼ افلی ثزای وٌتزلز فبسی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.ًزهبلیشُ هی

                                    

)الف(                                                           )ة(            

 

 

                                                                   

 )ج(                                                              

 توابع عضویت برای هتغیرهای ورودی و خروجی: 2شکل 

آٍردُ ؽذُ اعت. ثب ایي حبل،  1ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. پبیِ افلی وٌتزلز فبسی در خذٍل  3عغح وٌتزل عِ ثؼذی در ؽىل 

 49عپظ ثزای وٌتزل فبسی خْت وٌتزلز عزػت -ثبؽذ ثِ عَریىِ لَاًیي اگزهی  "الگَریتن هوذاًی "اعتزاتضی اعتٌجبعی 

  ثبؽذ.لبًَى هی

 

 سطح سه بعدی هتغیر کنترل: 3شکل 
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 :هبنای قانوى کنترل کننده فازی1جدول

 

 نتیجه و بحث -4

عبسی ّز دٍ وٌتزلز عبسی ؽذُ اعت. ؽجیِهذل matlab/Simulinkوٌتزل ثزداری گزا هیذاى رٍتَر غیز هغتمین ثب ًزم افشاس 

PI  ِوٌتزلش هٌغك فبسی تَعؼِ دادُ ؽذُ رٍی وٌتزل ثزداری غیز هغتمین هَتَر المبیی اًدبم ؽذ. پبراهتزّبی هَتَر المبیی و ٍ

 ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. 2در ؽجیِ عبسی اعتفبدُ ؽذُ اعت در ؽىل 

 ده در شبیه سازی هوتور القایی:پاراهترهای استفاده ش2جدول 

 11 اعت ثخبر

 461 ٍلتبص خظ ثِ خظ  هٌجغ تغذیِ

 p 4ثذٍى لغت/ 

 F/ 61فزوبًظ

 RS(ohm) 136837همبٍهت اعتبتَر/

 LIS(H)/ 13114152ًؾت المبیی اعتبتَر

 Rr(ohm) 13451همبٍهت رٍتَر/ 

 LIr(H) 1311415ًؾت المبیی رٍتَر/ 

 Lm(H) 131486اًذٍوتبًظ هتمبثل/ 

 kg.m2 1315)ایٌزعی/)

 NmS 1311814)افغىبن )

e       de NB NM NS ZE PS PM PB 

NB NB NB NB NB NM NS ZE 

NM NB NB NB NM NS ZE PS 

NS NB NB NM NS ZE PS PM 

ZE NB NM NS ZE PS PM PB 

PS NM NS ZE PS PM PB PB 

PM NS ZE PS PM PB PB PB 

PB ZE PS PM PB PB PB PB 
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 1761 دٍر هَتَر

 

 

 دّذ.رادیبى ثز ثبًیِ ثذٍى ؽزایظ ثبر را ًؾبى هی 121ثب عزػت فزهبى  PI  ٍFLCعبسی ثب وٌتزل ًتبیح ؽجیِ 4ؽىل 

 

 )الف(                                                           )ة(                              

 )ب(PIنتایج با کنترلر هنطق فازی)الف(نتایج با کنترلر : 4شکل

ًؾبى  دّذ. ًتبیحرا ًؾبى هی 121r/sثزای یه هزحلِ ٍرٍدی  PI  ٍFLCتغییزات عزػت رٍتَر ثزای ّز دٍ وٌتزلز  5ؽىل 

ّب در گؾتبٍر هزثَط ثِ حبفل ًؾذُ اعت، اهب ریش هَج PIدّذ، ّز چٌذ ثْجَدی سیبدی در سهبى پبعخ ًغجت ثِ وٌتزلز هی

یبثذ. ًتبیح را رٍػ تَعؼِ دادُ ؽذُ ٍ ّوچٌیي عزػت حبلت پبیذار )هبًذگبر( در ایي رٍػ در حبل حبضز ثغیبر سیبد وبّؼ هی

 ػضَیت ثْجَد ثخؾیذ.عبسی تَاثغ تَاى ثب ثْیٌِهی

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  

 

 

 

 

 

 121r/sبرای یک هرحله ورودی  FLCو  PIتغییرات سرعت روتور برای هر دو کنترلر : 5شکل

 

 ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. 3ًتبیح ثِ دعت آهذُ ثزای هذل پیؾٌْبدی در خذٍل 

 3جدول

 FLCوٌتزلز  PIوٌتزلز  ٍاوٌؼ پبراهتزّب

 1313 1316 سهبى خْؼ/ ثبًیِ

 1315 135 ثبًیِتٌظین سهبى/ 

 

 گیرینتیجه -5

ٍ وٌتزلز هٌغك فبسی تَعؼِ  PI( هَتَر المبیی ثب اعتفبدُ اس وٌتزلز RFOCهذل عیوَلیٌه هتلت وٌتزل گزای هیذاى رٍتَر )

ثْجَد ریپل هحتَای گؾتبٍر ، خزیبى اعتبتَر ٍ پبعخ عزػت حبلت هبًذگبر ٍ پبعخ دیٌبهیىی را  FLCدادُ ؽذ. ًتبیح هذل 

ؽَد وِ خزیبى اعتبتَر ّیچ ػجَری اس حذ هدبس یؼٌی اٍرؽَت ٍ آًذرؽَت را دّذ. اس ًتبیح ثِ دعت آهذُ هؾبّذُ هیًؾبى هی

-تز هیزا هیوؾذ )عزیغثزای هبؽیي عَل هی PIدرفذ اس سهبى ًؾغت وٌتزلز  11دّذ ٍ پبعخ هٌحٌی عزػت تٌْب ًؾبى ًوی

 تَاًذ تَعؼِ دادُ ؽَد.ك فبسی هیّبی تؼوین یبفتِ ثیؾتزی ثب وٌتزلز هٌغؽَد(. هذل
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