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 تخمين.( ارائه ميکندDFIM)  يک روش بهبوديافته بهمنظور محاسبه موقعيت روتور و سرعت يک ماشين القايي تغذيه دوگانه، اين مقاله:چكيده
 اين.موقعيت روتور با استفاده از اندازهگيري ولتاژ و جريان استاتور و ولتاژ روتور و بدون نياز به هرگونه اطالعات در مورد شار استاتور انجام ميگيرد
 آن است، يکي ديگر از مزيتهاي مهم اين روش.الگوريتم يک روش ساده و مؤثر است و در آن نيازي به محاسبه مستقيم شار استاتور وجود ندارد
 نتايج حاصله از اين روش در برابر تخمين نادرست پارامترهاي ماشين در استاتور و روتور.که در محاسبات هيچ تقريب و برآوردي استفاده نميشود
 همچنين اين روش نيازي به دانستن.مقاوم هستند و فقط به تخمين نادرست مقدار اندوکتانس القاي متقابل ماشين تا حدودي وابسته است
 عملکرد حالت پايدار و ديناميکي اين روش را در حالت کنترل مستقيم گشتاور بهوسيله مدوالسيون، نتايج شبيهسازي.اطالعات قبلي ماشين ندارد
.( تأييد ميکندDouble Fed Induction Machine) DFIM ( ماشينSVM-DTC) بردار فضايي
. حساسيت پارامتر، کنترل مدوالسيون بردار فضايي،)DFIM(  ماشين القايي تغذيه دوگانه، محاسبه موقعيت روتور:واژههاي كليدي

A New Sensorless DTC-SVM Control Method for DFIM Drives
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Abstract: This paper presents an improved method for calculating the rotor position and speed of a doubly fed induction machine
(DFIM). The rotor position is estimated by means of measured stator and rotor voltages and currents, without need to estimation of
the stator flux. The proposed algorithm is simple and effective and, direct estimation of the stator flux is not required. One of the
most important advantages of this scheme is that the calculations do not use any approximation. This method is robust against
variations of stator and rotor resistances and only error in estimation of the machine mutual inductance can somewhat influence that.
This approach does not need to any initial data of machine. Simulation results validate effectiveness of the proposed sensorless space
vector modulation direct torque control of DFIM under steady-state and dynamic conditions.
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 -1مقدمه
امروزه ماشين القايي دو سو تغذيه کاربردهاي بسياري در صنعت
ازجمله در توربينهاي بادي و ايستگاههاي پمپاژ آبي دارند (شکل ())1
در اين نوع ماشين ،هم استاتور و هم روتور به سيستم برق متصل
ميشوند .وقتي پايانههاي استاتور به يک سيستم قدرت متصل و
درنتيجه آن ولتاژ استاتور توسط شبکه تا حدودي ثابت نگه داشته
ميشود ،توان اکتيو و راکتيو و همچنين سرعت ماشين را ميتوان از
طريق ولتاژ اعمالشده به روتور توسط مبدل پشتبهپشت الکترونيک
قدرت کنترل کرد .استفاده از اين ماشينها مزاياي قابلتوجهي دارد که
در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود [ .]1ازجمله اينکه ،چون تنها
بخشي از توان نامي از طريق مبدل الکترونيک قدرت منتقل ميشود،
تلفات و هزينهها کاهش خواهد يافت .همچنين کنترل مستقل توان
اکتيو و راکتيو استاتور در اين ماشين ،يکي ديگر از مزاياي آن است.

يک روش جديد براي کنترل ماشين القايي تغذيه ...

[ ]21 ،21حلقه باز ميباشند که از برآورد جريانهاي روتور براي اين
منظور استفاده کردهاند و درنهايت موقعيت روتور از مقايسه بين
جريانهاي برآورد شده و اندازهگيري شده روتور به دست ميآيد .در
[ ،]22يک روش بدون سنسور ارائه شده است که از ولتاژ و جريان
اندازهگيري شده استاتور و روتور استفاده ميکند .در اين روش ،نيازي
به محاسبه مستقيم مقدار مشتق شار نيست و توسط معادل تحليلي
بهدستآمده از مقادير اندازهگيري استاتور و روتور جايگزين ميشود،
ولي برآورد نادرست معادل تحليلي آن هنگام تغييرات در شبکه و يا
شار استاتور ،منجر به عملکرد غيرقابلقبول و ضعيف سيستم ميشود.
1
در [ 22و  ]32روش سيستم تطبيقي مدل حلقه بسته مرجع
بررسي شده است .معموالً مدلهاي تطبيقي از روابط بين شار و جريان
استفاده کرده و از جريان يا شار روتور يا استاتور بهعنوان سيگنالهاي
تنظيم مکانيزم تطبيق بهره ميبرند .اين روشها در صورت تخمين
نادرست مقدار راکتانس ماشين نتايج قابل قبولي ارائه نميدهند .برخي
از اين روشها در قاب مرجع روتور [ ]22و برخي ديگر در قاب مرجع
استاتور [ ]24اجرا شدهاند .عامل کليدي در اين روشها ،تفاوت بين
زاويه تخميني بردار شار استاتور و موقعيت واقعي روتور است.

کنترلکننده اين مشاهدهگرهاي  MRASمعموالً يک کنترلر -31[ PI
 ]22و يا يک کنترلر پسماند [ ]33است.

شکل ( :)1بلوک دياگرام يک ماشين  DFIMمتصل به شبکه

روشهاي مختلفي براي کنترل  DFIMوجود دارد .يکي از
سيستمهاي معمول کنترل  ،DFIMکنترل برداري همجهت با شار
استاتور است [ .]2-2روشهاي ديگر مانند کنترل مستقيم توان يا
کنترل مستقيم گشتاور [ ]2-14نيز مورد مطالعه قرار گرفته است.
موقعيت مکانيکي روتور بايد در تمام اين روشها در دسترس باشد ،که
ميتواند يا از يک سنسور موقعيت و يا از يک الگوريتم تخميني به
دست آيد.
با توجه به نصب و راهاندازي راحت ،تعمير و نگهداري ساده،
قابليت اطمينان نسبتاً باال و هزينههاي پايينتر ،روشهاي کنترل بدون
سنسور طي دهههاي گذشته[ ]14-32 ،12ترجيح داده شدهاند.
جنبههاي مختلفي بايد در طراحي يک سيستم کنترل بدون سنسور
موقعيت براي ماشين  DFIMدر نظر گرفته شود .پايداري و دقت از
مهمترين ويژگيهايي است که الگوريتم بايد در هر در محدوده سرعت،
بهويژه در نزديکي سرعت سنکرون داشته باشد .همچنين هنگاميکه
سيستم بعد از دورهاي از زمان شروع به کار ميکند ،موقعيت و سرعت
دقيق ماشين ،بايد بدون آگاهي از هر شرط اوليهاي در دسترس باشد
[.]32 ،21
چندين روش بدون سنسور موقعيت در سالهاي اخير مطرح
شدهاند .اين روشها را ميتوان در درجه اول به دو گروه تقسيمبندي
کرد :حلقه باز و حلقه بسته .روشهاي بـدون سنسور ارائهشـده در
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در [ ،]22مقايسه فاز بين جريان روتور اندازهگيريشده در قاب
مرجع روتور با مقدار تخميني آن در قاب مرجع ديگر بر اساس بردار
توان فاصله هوايي منجر به برآورد زاويه لغزش ميشود ،درحاليکه
[ ]24از مشاهدهگر انطباقي سرعت استفاده ميکند.
نقطهضعف عمده مشاهدهگرهاي  MRASاين است که آنها در
چارچوب مرجع ثابت اجرا ميشوند ،که در آن متغيرهاي الکتريکي در
حالت پايدار معموالً توابع سينوسي متغير با زمان هستند .درنتيجه،
طراحي پارامتر کنترل ميتواند دشوار باشد و مشاهدهگر ممکن است
درنهايت منجر به نتيجه نادرست و يا حتي ناپايدار در اجرا گردد [.]24
در اين مقاله يک روش جديد و ساده براي محاسبه مستقيم
موقعيت روتور بدون نياز به سنسور و همچنين ،بدون نياز به برآورد شار
استاتور ارائه شده است .تجزيهوتحليل حساسيت پارامترها در اين روش
و شبيهسازي آنها نيز انجام شده است .برخالف ديگر مطالعات قبلي،
در اين روش هيچ متغير تخميني استفاده نشده است .محاسبه زاويه
روتور در آن تنها با استفاده از مقادير اندازهگيريشده جريان و ولتـاژ
استـاتور و روتور و بهطور مستقيم انجام ميگيرد .بهمنظور از بين بردن
نوسانات ناشي از مشتقگيرها درروش و به دست آوردن نتايج بهتر ،از
فيلتر پايينگذر در پايان الگوريتم استفاده شده است .از ديگر نقاط
قوت اين روش ميتوان به نتايج نسبتاً دقيق و قابلقبول در مقابل
نوسانات ولتاژ استاتور نام برد .باوجوداينکه اين روش حلقه باز است ،از
انتگرالگيري ولتاژ و محاسبات معکوس مثلثاتي درروش ارائهشده،
استفاده نشده است .اين روش در برابر تخمينهاي نادرست مقاومت
استاتور و روتور مقاوم است .نتايج شبيهسازي ،عملکرد حالت پايدار و
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ديناميکي مطلوب اين روش در محاسبات بدون سنسور سرعت و
موقعيت روتور  DFIMرا نشان ميدهد .درنهايت ،شبيهسازي الزم براي
تأييد کارکرد و مؤثر بودن الگوريتم پيشنهادشده در اين مقاله انجام
گرديده است.
در ادامه اين مقاله به موارد زير پرداخته ميشود .در بخش دوم،
شرح مختصري از الگوريتم محاسبات ارائه شده است .تحليل حساسيت
پارامتري روش معرفيشده ،در بخش سوم آورده شده است .نتايج
شبيهسازي در محيط  MATLAB/Simulinkدر بخش چهارم نشان
داده شده است .بخش پنجم نيز به بيان نتيجهگيري پرداخته است.

 -2الگوريتم محاسباتي
در اين مقاله يک روش جديد براي محاسبه موقعيت مکانيکي روتور
ارائه شده است .متغيرهاي مورد استفاده در الگوريتم براي محاسبه
موقعيت و سرعت روتور عبارتاند از :جريان استاتور  ،isجريان روتور irو
ولتاژ استاتور  .vsشکل ( )2بردار جريان روتور را در چارچوبهاي
مختلف مرجع نشان ميدهد.
زاويه  ،θαزاويه جريان روتور  irبا توجه به محور  αاز قـاب مرجـع
استاتور و زاويه  ،θDزاويه جريان روتور  irبا توجه به محور قـاب مرجـع
روتور است .بنابراين ،اختالف بين زاويه هاي  θαو  ،θDموقعيت موردنياز
روتور را نتيجه مي دهد .در ادامه به تشريح الگوريتم انجامشده پرداخته
ميشود.

يک روش جديد براي کنترل ماشين القايي تغذيه ...

همچنين ،سرعت زاويهاي جريان روتور در قاب مرجع روتور بهصورت
زير به دست ميآيد [ 21و :]22
()3

d
d
) sin( D )  sin( D ) cos( D
dt
dt
قاب مرجع استاتور ( )θαمحاسبه گردد.

) 2  cos( D

در اينجا،
سپس ،بايد زاويه در
زاويه جريان روتور با توجه به محور  αاز قاب مرجع استاتور را ميتوان
بدون نياز به برآورد شار استاتور و يا جريان مغناطيسي استاتور  ،imsو
بدون صرفنظر از مشتق زمان اندازه شار استاتور که در [ ]22ارائه شده
است ،به دست آورد .بايد در نظر داشت که نميتوان مشتق زمان اندازه
شار استاتور را در حالت گذرا و يا زمان وقوع خطا و يا فروپاشي ولتاژ
در سيستم قدرت ناديده گرفت .در غيراينصورت ،منجر به ايجاد خطا
درروش ميشود.
اين روش از مقادير قابلاندازهگيري استاتور و روتور براي محاسـبه
زاويه  θαاستفاده مي کند .مقدار اندازهگيريشده جريان روتور و مشـتق
زماني آن در اين بخش با معادالت ( )1و ( )2جايگزين شدهاند.
معادالت شار مدار استاتور در قاب مرجع اسـتاتور را بـهصـورت زيـر در
نظر بگيريد [:]22
s  Lsis  Lmir

()5

s  Lsis  Lmir 

از معادالت باال ،جريانهاي روتور در قاب مرجع استاتور بهصورت زير به
دست ميآيند [:]22
s  Lsis
Lm

()4

s  Lsis
Lm

ir 
ir  

براي ولتاژهاي استاتور نيز ميتوان در قاب مرجع استاتور نوشت [:]22
d
s
dt
d
vs  Rsis  s
dt
vs  Rsis 

()2

با مشتقگيري از ( )5و جايگزيني ( )2در آنها ،خواهيم داشت:
شکل ( :)2توزيع فضايي بردارهاي جريان روتور

ابتدا ،زاويه در قاب مرجع روتور ( )θDمحاسبه ميشود .ازآنجاکه
ميتوان جريان روتور را اندازهگيري کرد ،بردارهاي  DQجريان روتور در
قاب مرجع روتور با استفاده از تبديل  abcبه  DQمحاسبه ميشوند.
بنابراين sin)θD( ،و ) cos(θDميتوانند بهصورت زير محاسبه شوند
[:]22
()1

irD
ir

cos D 

irQ

sin  D 

ir

()2
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()2

d 

 vs  Rsis  Ls is  
d
dt 

ir  
dt
Lm

مدل رياضي جريان روتور را در قاب مرجع استاتور ميتـوان بـهصـورت
زير تعريف کرد:
ir  ir cos

()8

ir   ir sin 

با مشتقگيري از ( )8خواهيم داشت:
()4

و اندازه جريان روتور نيز از رابطه زير به دست ميآيد [:]22

d 

 vs  Rsis  Ls is 
d
dt 

ir 
dt
Lm

d
d
ir  cos
ir
dt
dt
sin  
1 ir

2
ir  i  irQ
2
rD
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d
d
ir   sin 
ir
dt
cos  dt
1 ir

()11

يک روش جديد براي کنترل ماشين القايي تغذيه ...

( )13به دست آورد .مقادير ( sin)εو ) cos(εمرتبط با موقعيت زاويـه اي
روتور از معادالت زير به دست ميآيند:

با تقسيم ( )4به ( ،)11رابطه زير به دست ميآيد:
d
d
d
ir  sin  ir   ir
dt
dt
dt

()11

cos

رابطه مربوط به سرعت زاويه اي جريان روتور در قاب مرجع اسـتاتور از
به توان  2رساندن روابـط ( )4و ( )11و جـايگزيني آنهـا در ( )11بـه
دست ميآيد:
2

()12

2

2

d  d
 d 
 ir    ir     ir 
 dt   dt   dt 
1 
ir

درنهايت ،با جايگزين کردن ( )4در ( )11و بالعکس ،معادالت موردنياز
براي محاسبه زاويه جريان روتور با توجه به محور  αاز قاب مرجع
استاتور به دست ميآيند .همه اين متغيرها مرتبط با جريانهاي
اندازهگيريشده روتور ميباشند .پس رابطه بين زاويه  θαو ساير مقادير
محاسبهشده بر اساس مقادير اندازهگيريشده جريان روتور را ميتوان
بهصورت زير نوشت:

()13

d
d
d
ir ir  1 ir ir 
dt
dt
dt
cos 
2
2
d 
2
 ir   1 ir
dt


d
d
d
ir
ir   1 ir
ir
dt
dt
dt
sin  
2
2
d 
2
 ir   1 ir
 dt 

در اين مرحله ،زاويه موقعيت روتور ( )θα - θDمحاسـبه مـيشـود.
مقادير سينوسي و کسينوسي موقعيت روتور ( )ε = θα-θDرا ميتـوان بـا
داشــتن مقــادير ( sin)θα( ،cos)θD( ،sin)θDو ) cos(θαاز معــادالت ( )2و

()15

) cos( )  cos( )cos(D )  sin( )sin( D
) sin( )  sin( )cos(D )  cos( )sin( D

سرانجام ،سرعت روتور از رابطه زير به دست ميآيد:
r  1  2
()14
يکي از مزاياي مهم اين روش اين است که در آن نيازي به
محاسبه و برآورد شار استاتور وجود ندارد و زاويه روتور به شيوهاي
ساده محاسبه ميشود .يکي ديگر از مزاياي اين روش اين است که
درواقع هيچ تقريب و برآورد در محاسبات استفاده نشده است.
بهمنظور از بين بردن نويز ،يک فيلتر پايينگذر در انتهاي بلوک
خروجي استفاده شده است .اثرات نويز سيستم و يا خطا در
مشتقگيرهاي روش را ميتوان با استفاده از اين فيلتر کاهش داد.
شکل ( ،)3مکانيزم برآورد موقعيت روتور را با استفاده از الگوريتم
موردنظر نشان ميدهد.

 -3حساسيت پارامتري
براي اجراي الگوريتم پيشنهادي ،پارامترهاي  Ls ،Rsو  Lmماشين مورد
نياز است .از نتايج آزمايشها بر روي ماشين ،تنها مقادير تخميني آنها
در دسترس است .درنتيجه تخمين نادرست پارامترهاي ماشين به دليل
افزايش دما و اشباع مغناطيسي غيرقابلاجتناب بوده و ازاينرو مقادير
بهدستآمده با مقادير واقعي اختالف خواهند داشت .بنابراين ،مطالعه بر
روي تغيير پارامترهاي ماشين مورد نياز است .اثرات هر يک از تغيير
پارامترهاي ماشين در مقادير تخميني سرعت و موقعيت بهوسيله
استخراج رابطه بين آنها بررسي شده است.

شکل ( :)3مکانيزم محاسبات سرعت و موقعيت روتور
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همانطور که در بخش قبلي نشان داده شد ،مقادير استفادهشده
در الگوريتم محاسباتي ،جريان اندازهگيريشده روتور در قاب مرجع
روتور و مشتق جريان روتور در قاب مرجع استاتور هستند .تخمين
نادرست پارامترهـاي مـاشين نميتـواند باعث اشتباه در مقدار جريان
اندازهگيريشده روتور شود .بنابراين ،تنها مشتق محاسبهشده جريان
روتور (در چارچوب مرجع ثابت) تحت تأثير قرار ميگيرد و درنتيجه
منجر به يک خطا در محاسبه موقعيت روتور خواهد شد.
ابتدا ،تأثير تغييرات مقاومت استاتور مورد مطالعه قرار گرفته است.
تغيير در سرعت و موقعيت محاسبهشده روتور ميتواند از روابط تقريبي
زير به دست آيد:
()12
()12

()18

يک روش جديد براي کنترل ماشين القايي تغذيه ...

درنهايت ،اثرات تغيير راکتانس القاي متقابل بررسي شده است.
رابطه تحليلي بين خطاي سرعت زاويهاي جريان روتور و خطاي
راکتانس القاي متقابل به شرح زير استخراج شده است:
()14

2
  d 2  d


  ir    ir    
Lm   dt   dt 

r  
2

Lm1 ir  d
d
d
d
 is ir  is ir  
dt dt 
 dt dt

بر اساس معادله ( ،)14خطاي سرعت روتور متناسب با مقدار
معکوس سرعت زاويهاي روتور است ،که در شکل ( )5نشان داده شده
است .اين بدان معني است که خطا با کاهش سرعت زاويهاي جريان
روتور در قاب مرجع استاتور افزايش مييابد.

Rs  d
d

 is ir  is ir  
Lm1  dt
dt 
d
is
ir  1 ir is 
dt
  cos   
Rs
  d 2
2
Lm   ir   12 ir 
  dt 



r  

Rs

d
ir  1 ir is
dt
  sin    
  d 2
Lm   ir   12 ir
  dt 

is





2

در معادالت باال ،چون ضرايب صورت بسيار کوچکتر از مقادير
مخرج ميباشند Δ(sinθα) ،Δωr ،و ) Δ(cosθαرا ميتوان ناچيز در نظر
گرفت .اين مورد در بخش شبيهسازي نشان داده شده است.

شکل ( :)5تغييرات خطاي سرعت روتور بر اساس عکس سرعت زاويهاي
جريان روتور در صورت تخمين نادرست القاي متقابل بهاندازه %41

در ايـن ميان ،خطـاي انـدوکتانس القاي متقابل داراي تأثير
بيشتري بر روي برآورد سرعت و موقعيت زاويهاي روتور است .براي
نشان دادن اين موارد و بهمنظور بررسي اثر تخمين نادرست پارامترها
روي نتايج حاصل از الگوريتم محاسبات ،شبيهسازيهاي موردنياز انجام
شده است .نتايج بهدستآمده در بخش چهارم ارائه شده است.

شکل ( :)4دياگرام کنترل يک ماشين  DFIMبه روش  SVM-DTCبدون نياز به سنسور
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 -5شبيهسازي
در اين مقاله ،شبيهسازي يک ماشين  DFIMبا روش کنترلي
مدوالسيون بردار فضايي به روش کنترل مستقيم گشتاور ( )DTCبدون
نياز به سنسور انجام شده است که در شکل ( )4نشان داده شده است.
براي اين منظور از نرمافزار  MATLAB/SIMULINKاستفاده شده
است .در روش  ،SVM-DTCگشتاور و شار استاتور بهطور مستقيم و
بهطور جداگانه کنترل ميشوند.
براي کنترل گشتاور و شار ،از دو کنترلکننده  PIاستفاده ميشود.
درواقع واحد  ,SVMاز خروجي کنترلکنندههاي  PIو همچنين ولتاژ
اتصال  DCبهعنوان ورودي استفاده کرده و سيگنال موردنياز براي
کنترل ماشين را توليد کرده و به اينورتر ارسال ميکند.

شکل ( :)8گشتاور الکترومغناطيسي

ماشين DFIM

در شکـل ( )4نيز مشاهـده ميگردد که مقدار توان راکتيو
کنترلشده نزديک به مقدار مرجع خود است.

شکل ( :)4توان راکتيو کنترلشده ماشين تحت سرعتهاي مختلف و مقادير
مختلف گشتاور بار

خطاهاي سرعت و موقعيت زاويهاي برآورد شده در شکل ()11
نشان داده شدهاند .مشاهده ميگردد که سرعت تخمينزدهشده بسيار
نزديک به سرعت واقعي در طول شبيهسازي است و بعد از گذشت
حالتهاي گذرا ,خطاي سرعت کمتر از  ٪4و خطاي موقعيت زاويهاي
کمتر از  8درجه است.

شکل ( :)2مقادير مرجع سرعت و توان راکتيو و مقدار گشتاور بار

براي نشان دادن کارايي روش کنترلي ،مقادير مرجع مختلفي براي
سرعت و همچنين توان راکتيو  Qدر مقادير متفاوت گشتاور اعمال
شدهاند (شکل( .))2اگرچه اين تغييرات سرعت و يا گشتاور بار در
ماشين  DFIMممکن است به وقوع نپيوندد ,ولي بهمنظور نشان دادن
پاسخ ديناميکي مناسب تحت شرايط مختلف در نظر گرفته شده است.
همانطور که در شکل ( )2مشاهده ميگردد ,ماشين تحت شرايط
مختلف و در گشتاورهاي مختلف بار و در حالتهاي باالي سرعت
سنکرون و هم زير سرعت سنکرون بهراحتي به سرعت موردنظر
ميرسد.

شکل ( :)2سرعت

ماشين DFIM

شکل ( )8نيز نشاندهنده گشتاور الکترومغناطيسي ماشين است
که بسيار نزديک به مقدار مرجع خود است.

Serial no. 72

شکل ( :)11خطاي مقادير برآورد شده سرعت و موقعيت زاويهاي روتور

در [ ،]22از مشتق زماني اندازه شار استاتور چشمپوشي شده
است .درواقع ميتوان گفت ،هنگاميکه از کنترل برداري استفاده شود
و هيچ خطايي در سيستم وجود نداشته باشد ،ميتوان از مشتق زماني
اندازه شار استاتور چشمپوشي نمود و نتايج قابل قبولي به دست آورد،
اما درروش  ،SVM-DTCبه علت نوسانات ناشي از سوئيچينگ,
نميتوان از آن چشمپوشي نمود .در شکل ( ،)11نتايج همين
شبيهسازي براي روشي که در آن از مشتق شار استاتور صرفنظر شده
است [ ،]22مشاهده ميگردد و همانطور که مشخص است ،نتايج
حاصل از طرح پيشنهادي بسيار بهتر از روش ديگر است ،بهطوريکه
خطا درروش پيشنهادي در حدود  8درجه و درروش سادهشده ،بيش از
 51درجه است.
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شکل ( :)11خطاي برآوردشده موقعيت زاويهاي روتور وقتي از مشتق شار
استاتور صرفنظر ميشود.

براي اثبات مؤثر بودن روش پيشنهادي در شرايط مختلف ،کنترل
ماشين به کمک روش کنترل برداري انجام گرفته است که نتايج
خطاي موقعيت زاويهاي روتور براي روش پيشنهادي و زماني که از
مشتق شار روتور صرفنظر ميشود ،در شکل ( )12نشان داده شده
است .در اين روش کنترلي به علت ريپل کمتر در خروجي ،خطاهاي
موقعيت و سرعت روتور نيز کمتر است .در اين قسمت خطاي روش
پيشنهادي در حدود  1درجه و خطاي روشي که از مشتق شار استاتور
صرفنظر شده است ،در حدود  2/4درجه است.
همچنين براي نشان دادن کارايي روش در حالتهاي مختلف ،يک
خطاي سهفاز متقارن در زمان  t=1sبه سيستم اعمال شده است که
اندازه ولتاژ استاتور ماشين در شکل ( )13نشان داده شده است .نتايج
خطاي موقعيت زاويهاي روتور نيز درروش پيشنهادي و روشي که از
مشتق اندازه شار استاتور صرفنظر ميشود ،در شکل ( )15و براي
خطاي سرعت روتور در شکل ( )14نشان داده شدهاند .مشاهده
ميگردد که روش پيشنهادي در صورت بروز خطا نيز ميتواند نتايج
نسبتاً قابلقبولتري ارائه دهد.

شکل ( :)15خطاي برآوردشده موقعيت زاويهاي روتور در صورت بروز خطا
) :(aروش پيشنهادي :(b) ،وقتي از مشتق شار استاتور صرفنظر ميشود.

شکل ( :)14خطاي برآوردشده سرعت روتور در صورت بروز خطا ) :(aروش
پيشنهادي :(b) ،وقتي از مشتق شار استاتور صرفنظر ميشود.

شکل ( :)12خطاي موقعيت زاويهاي روتور درروش کنترل برداري؛ ) :(aروش
پيشنهادي :(b) ،وقتي از مشتق شار استاتور صرفنظر ميشود.

شکل ( :)12تأثير تخمين نادرست پارامترهاي ماشين بر روي خطاي
برآوردشده سرعت روتور وقتيکه )،Lm=1/4 Lm*:(a
)Rs=1/4 Rs*:(c) ،Lls=1/4 Lls*:(b
شکل ( :)13اندازه ولتاژ استاتور در هنگام بروز خطا در .t=1s
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 تأثير تخمين نادرست پارامترهاي ماشين بر روي خطاي:)12( شکل
،Lm=1/4 Lm*:(a) برآوردشده موقعيت زاويهاي روتور وقتيکه؛
Rs=1/4 Rs*:(c) ،Lls=1/4 Lls*:(b)

 اثر تخمين نادرست پارامترهاي ماشين بر روي نتايج روش،ًنهايتا
پيشنهادي بررسي شده است که از آن جمله ميتوان به عدم تطابق
 اشاره، و اندوکتانس متقابل، اندوکتانس نشتي استاتور،مقاومت استاتور
، چون احتمال اينکه مقدار تخمين بيشتر از مقدار واقعي باشد.کرد
 بيشتر از%41  اين عدم تطابق را به ميزان، بنابراين،]24[بيشتر است
) نشان12( ) و12(  نتايج در شکلهاي.مقدار واقعي در نظر ميگيريم
 ميتوان مشاهده نمود که روش ارائهشده بيشتر به عدم.داده شدهاند
 بهطوريکه خطاي سرعت روتور در،تطابق القاي متقابل حساس است
. افزايش يافته است٪21 اين حالت تا

 نتيجهگيري-4
اين مقاله يک روش منحصربه فرد و ساده براي برآورد موقعيت و سرعت
 بـدون نيـاز بـه سنسـورDFIM  ماشـينSVM-DTC روتور در کنتـرل
 در اين الگوريتم نيازي به محاسبه شار استاتور وجـود.پيشنهاد ميکند
 همچنـين اثـر تخمـين.ندارد و هيچ تخميني نيز استفاده نشده اسـت
نادرست پارامترهاي ماشين بر روي نتايج روش پيشنهادي مورد بررسي
قرار گرفته و نشان داده شـده اسـت کـه ايـن روش فقـط بـه تخمـين
.راکتانس القاي متقابل تا حدودي بستگي دارد

ضمايم
:DFIM پارامترها و مشخصات

 توان ظاهريS = 111/1/4 kVA,  توان اکتيوP = 111 kW
( ولتاژ ناميstator Y/rotor Y) 511/241 V,  فرکانسf = 21 Hz
Rs = 1/1118p.u.، Rr = 1/1121 p.u.، Lm = 1/4 p.u.
Lls = 1/112 p.u.، Llr = 1/11 p.u.

 ثابت اينرسيH = 1/4 s  و جفت قطبهاnp = 2
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