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 چكيده
بودن  اي موتور سنكرون قطب برجسته به جهت غيراستوانه

روتور داراي پاسخ ديناميكي سريعي بوده و امكان طراحي 
كننده در سطوح ولتاژ، توان،  يوهاي سنكرون خود كنترلدرا

شدن آن نسبت به ديگر  جريان و سرعت باال باعث متمايز
 مقاله، برايدر اين  . و القايي شده استDCدرايوهاي 

 منظور بهيابي شار دور روتور  برداري از روش امتداد كنترل
بودن  به دليل مقاوم .شده استاستفاده كنترل درايو 

هاي فازي در حاالت ايجاد اختالل بار و ايجاد  كننده لكنتر
به . شود ميكننده جهت تنظيم درايو استفاده  نويز از اين كنترل

هاي  كننده منظور تعيين پارامترهاي بهينه و ضرايب كنترل
مقاله، در اين . ايم كردهمعمولي از الگوريتم ژنتيك استفاده 

زي و الگوريتم ژنتيك ها بر اساس منطق فا كننده طراحي كنترل
عملكرد درايو سنكرون در حالت اعمال همچنين  و

نتايج كامپيوتري  بررسي و) FG( 1 ژنتيك_كننده فازي كنترل
 مقالهآمده در اين  در نهايت نتايج بدست. شود ميه يمربوطه ارا

                                                 
1. Fuzzy_ Genetic 

موتور سنكرون قطب برجسته  برداري با نتايج مربوط به كنترل
 جهت كنترل )PI كننده ل كنتر(اول متدهاي  كننده كه از كنترل

 براي اينكه در اجراي .شود درايو بهره گرفته، مقايسه مي
الگوريتم ژنتيك سريعتر به جواب بهينه برسيم پارامترهاي 

هاي معمولي كه با سعي و خطا بدست آمده بود را  كننده كنترل
 بودن ايم؛ همچنين، با توجه به كند هاي اوليه قرار داده در دنباله

افزار   از نرمSIMULINK\MATLABافزار  نرم
Borland C++سازي استفاده شده است  جهت شبيه. 

 
  مقدمه-1

براي دستيابي به كنترل سريع با پاسخ ديناميكي سريع و 
استفاده از حداكثر ظرفيت ماشين الزم است كه كوپل در 

روشهاي زيادي جهت . حداكثر مقدار ممكن خود توليد شود
همگي اين روشها در .  استشدهه ي ارامنظورين دستيابي به ا

يك نقطه مشتركند و آن عمل ماشين در حداكثر جريان 
 كه ماشين را وارد ناحيه اشباع ؛كننده ماشين است مغناطيس

هاي روش .خود زيادتر نشود نكند و ولتاژ ماشين از حد نامي

  98-F-ELM-119 
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 غيرخطي اي كه رابطهتغيير فلوي مغناطيسي براساس  متعددي
 استفاده از رابطهيك روش . دارد؛ ارايه شده استانس با فرك

f
Vm ثابت است كهmV باشد ولتاژ فلوي مغناطيسي ماشين مي .

توان با تقريب  با صرفنظر از اثر مدار استاتور مي
f

Vs اين كار 
اما صرفنظر از مدار . ولتاژ استاتور است sV انجام داد كهرا 

مقدار چنداني ندارد،  sVاستاتور در فركانسهاي پايين كه
شدن  رسد و باعث زير تحريك تقريب نامناسبي به نظر مي

گردد و بنابراين افت شديد كوپل  شديد ماشين مي
بار شدن ماشين توسط كوپل  الكترومغناطيسي و حتي قفل

گيري فلو به صورت  روش ديگر اندازه .]4 و 3، 2[ گردد مي
لي نظير عناصر اثر هال كه يدر اين روش از وسا. مستقيم است

شود و با نصب اين وسايل در  به فلو حساسند، استفاده مي
اين روش ضمن . شود گيري مي قطبهاي ماشين فلو اندازه

ضافي در نمودن سيستم، به دليل نصب تجهيزات ا گرانقيمت
روش ديگر . پذير نباشد ماشين ممكن است بطور عملي امكان

با قراردادن يك . پيچ است گيري فلو استفاده از يك سيم اندازه
گيري جريان يا ولتاژ اين  پيچ كوچك در استاتور و اندازه سيم
اي مستقيم با اين جريان و يا با انتگرال  پيچ، فلو رابطه سيم

م سادگي و هزينه كمتر نسبت به عليرغ. ولتاژ خواهد داشت
، روش ديگر. هم روش غيراقتصادي است روش قبل باز

محاسبه ولتاژ مغناطيسي است كه به المانهاي اضافي روشهاي 
گيري نظير   در اين روش بجاي اندازه.قبل در ماشين نياز ندارد
و محاسبه ميزان افت  sVرا از mVروشهاي قبل كافي است

در اين روش بايد مقاومت و . دست آورد مدار استاتور به
تنها عيب اين . اندوكتانس نشتي استاتور شناخته شده باشد

روش متغيربودن مقاومت استاتور تحت شرايط محيطي مثل 
 ؛باشد برداري مي يابي يا كنترل  امتداد،روش آخر. حرارت است

. ه استانش مورد توجه قرار گرفتي فراوياين روش بدليل كارا
در اين روش براي جريانهاي ماشين دو بردار متعامد بنحوي 

 . گرددDC شبيه ماشين ACشود كه كنترل ماشين  انتخاب مي
با پيشرفتهاي اخير در زمينه پردازش ديجيتال و استفاده از 

كننده، استفاده  سازي مدارهاي كنترل ميكروكامپيوترها در پياده
اي كنترل پيچيده مورد نياز در عملكرد اين نوع از روشه

ه يهر بررسي بر روي اراو  نبوده اي درايوها ديگر مشكل عمده
روشهاي جديدتر در جهت بهبود وضعيت عملكرد سيستم و 

هاي كنترلي مطلوب براي هر نوع كاربرد  دستيابي به مشخصه
كاربرد منطق فازي در اين . تواند صورت پذيرد مورد نظر مي

سازي  شبيهدر  ، تنظيم سرعت و موقعيتمنظور ، بهوع كنترلن
بودن كنترلرهاي فازي  مقاوم. گرفته استقرار مورد استفاده 

نسبت به تغيير پارامترهاي ماشين استفاده از اين نوع كنترلر را 
ترين قسمت كار، تعيين ضرايب  مشكل. سازد پذير مي توجيه

 PI تابع سيستم هر .باشد  ميPIهاي  كننده مربوط به كنترل
)11(عبارت است از 

STc
Gc  كه براي هر كدام بايستي ضرايب +

 براي حصول يك كار پايدار و cT و ثابت زماني cGبهره 
متاسفانه تاكنون . كنترل مقاوم براي سيستم درايو محاسبه شوند

 با روشهاي كنترل اسكالر و  چهACدر خصوص درايوهاي 
برداري يك راه حل تحليلي براي تعيين اين ضرايب  چه كنترل

هاي باال را فراهم آورد پيشنهاد نشده  به صورتي كه خواسته
است كه اگر تنها براساس ؛ دليل اين موضوع اين است

گيري شود و اين  هارمونيك اول متغيرهاي ماشين تصميم
هاي مدار بسته سيستم  دلهسازي معا ضرايب براساس خطي

تواند صحيح باشد كه  تنها در صورتي مي، محاسبه شوند
اطمينان حاصل شود كه مقدار تغييرات متغيرهاي ماشين در 

از آنجا كه درايوها اساسا . اند حول يك نقطه كار كوچك
اند و مخصوصاً آنكه در اينورتر  سيستمهاي غيرخطي

ي سطح ولتاژهاي تغذيه از كننده آنها چون به طور ناگهان تغذيه
توان  يابند، لذا در اينجا نمي يك سطح به سطح ديگر تغيير مي

ثانياً، به خاطر . ها استفاده كرد سازي معادله از روش خطي
وجود هارمونيكهاي اضافي در ولتاژهاي تغذيه استاتور، 
اطميناني وجود ندارد كه ضرايب محاسبه شده براساس 

اشين را با وجود هارمونيك اضافي هارمونيك اول، پايداري م
ها PI به همين منظور براي تعيين ضرايب ]5[نيز تضمين كند 

 همچنين از الگوريتم ؛از الگوريتم ژنتيك استفاده شده است
كردن توابع عضويت منطق فازي استفاده  ژنتيك جهت بهينه

هاي  كننده  براي كنترل سرعت از كنترلمقالهدر اين . شود مي
ترين حلقه را  كننده خارجي ده شده چون اين كنترلفازي استفا
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ها از خروجي  مرجع بقيه حلقه. باشد در فرآيند كنترل دارا مي
شوند و با استفاده از  كننده يعني گشتاور ساخته مي اين كنترل

منطق فازي فرآيند كنترل نسبت به تغيير پارامترهاي موتور 
اينورتر نوع  اينورتر اين درايو از. ]6[مقاومتر خواهد شد

TPWM1 دامنه هارمونيك اول اين نوع . باشد مي منبع ولتاژ
PWM نسبت به انواع ديگر PWM اي سينوسي و پله(ها (

به عنوان ژنتيك الگوريتم از . ]5[بيشتر است% 17در حدود 
سازي جهت تعيين پارامترهاي توابع  يك روش هوشمند بهينه

. رود بكار ميآن  2هاي فازي و پايگاه قوانين عضويت مجموعه
ها به نام كروموزوم  اين الگوريتم بر روي جمعيتي از دنباله

شود و با الگوگرفتن از فرايند تكاملي طبيعي بهترين  اعمال مي
هر كروموزم از تركيب پارامترهايي . كند كروموزوم را توليد مي
توانند اعداد دودويي يا  ژنها مي. شود به نام ژن حاصل مي

 از اعداد دودويي استفاده شده مقاله،ه در اين دهدهي باشند ك
عملگر به نامهاي در الگوريتم ژنتيك دو نوع عملگر  .است

عملگر جابجايي بر  .عملگر جهش وجود داردو جابجايي 
 ابتدا بصورت .شود روي يك جفت كروموزوم اعمال مي

تصادفي يك نقطه تعويض براي هر دو كروموزوم بدست 
نباله از نقطه تعويض به بعد عوض سپس جاي دو د، آيد مي
شود و بطور  عملگر جهش روي ژنها اعمال مي و شود مي

 .شود تصادفي يكي از ژنها انتخاب شده و مقدار آن عوض مي
روي ) نسل(الگوريتم ژنتيك در هر دوره محاسباتي 

اين جمعيت . شود ها اعمال مي اي از كروموزوم مجموعه
ريتم ژنتيك از نسلي به ها توسط عملگرهاي الگو كروموزوم

يابند و در اين تكامل تابع هدفي را  نسل ديگر تكامل مي
تك  در يك دور محاسباتي، ابتدا تك .دهند افزايش مي
شده و تابع هدف مربوط  هاي جمعيت، رمزگشائي كروموزوم

سپس به هر تابع . شود ها محاسبه مي به هر كدام از كروموزوم
شود كه به   نسبت داده ميهدف عددي به نام عدد برازندگي

 :ميانگين جمع هدف در جمعيت مورد نظر بستگي دارد
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 پس از تعيين عدد برازندگي براي هركدام از كروموزومها، با

تعدادي از آنها در ) چرخ رولت(استفاده از مكانيزم انتخاب 
شوند و تعدادي نيز براي بقاي نسل  توليد نسل جديد سهيم مي

هاي الزم براي توليد نسل  پس از انتخاب دنباله. شوند حفظ مي
 ؛گردد جديد، روي هر جفت از آنها عملگر جابجايي اعمال مي

ب جمعيت جديد بدين ترتي. آيد و نسل جديد بوجود مي
شامل مجموعه جديد حاصل از عملگر جابجايي و مجموعه 

سپس جمعيت جديد . باشد انتخابي براي بقاي نسل مي
سازي  گردد و مجددا عمل بهينه جايگزين جمعيت قديم مي

 ژنتيك _ فازيتلفيقي در اين مقاله، از الگوريتم .شود تكرار مي
 .استفاده شده است

 5شود درايو داراي  شاهده ميم) 1(همانطور كه در شكل 
 در PIهاي  كننده باشد كه اگر بخواهيم از كنترل كننده مي كنترل

درايو استفاده كنيم براي تعيين ضرائب آن بايد از روش سعي 
 حتي .]5[ باشد گير مي و خطا استفاده كنيم كه بسيار وقت

ممكن است بعد از صرف وقت بسيار جواب دلخواه بدست 
 PI علت در اين پروژه تعيين ضرايب به همين. نيايد
. شود هاي درايو توسط الگوريتم ژنتيك انجام مي كننده كنترل
توان الگوريتم ژنتيك را روش سعي و خطائي ناميد كه به  مي

رود و اتالف وقت، خطر واگراشدن  شدن پيش مي سمت بهينه
خواهد نچندان بهينه را  جوابها و همچنين پيداكردن جوابهاي نه

.داشت
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 شده با اينورتر منبع ولتاژ با امتداديابي  برداري يك موتور سنكرون قطب برجسته تغذيه نمودار بلوكي كنترل) 1(شكل 
 در راستاي شار دور مغناطيسي روتور

  
 

 قانون استفاده 25 متغير زباني و در نتيجه 5از مقاله، در اين 
و به منظور اند  از قوانين متغير فرض شده نيمي .شده است

كننده متقارن، ساير قوانين از رابطه زير تعيين  داشتن يك كنترل
 :اند شده

)4(                                   )510(6 −−=′ ii ICCI 
 

است و براي PI   شبيه(FLC1)كننده فازي ساختار كنترل
آنكه در پايگاه قوانين، مشكل وجود اپراتور انتگرال را نداشته 

، از ديفرانسيل خطا بجاي انتگرال خطا استفاده كرده و باشيم
در نتيجه در پايگاه قوانين متغيرهاي خطا و تغييرات خطا و در 

موتور سنكرون قطب . خروجي نيز تغييرات خروجي را داريم
 گرفته شده و ]8[برجسته بكار رفته در اين پروژه از مرجع 

 P.Uكميتها  (.آمده است) 1(در جدول مشخصات آن 
 )باشند مي

                                                 
1. Fuzzy Logic Control 

 مشخصات موتور مورد مطالعه) 1(جدول 

377=bw uPrfd .00111.0=0613.01 =rkq 
08.0=LsL uPrkd .024.0= 2896.02 =rkq

77.1=mdL 5.0=H 2=Pole 
1=mqL 00515.0=sr 33.0

1
=lkqL 

0381.0
2
=LkqL137.0=lfdL 08.1=qL 

85.1=dL 334.0=lkdL 5.0=ma 
Hzf 60= KVV 6= MWP 2= 

 

 
  الگوريتم برنامه و شرح انجام كار-2
 اجراي برنامه الگوريتم ژنتيك -2-1

فلوچارت اجراي برنامه الگوريتم ژنتيك رسم ) 2(در شكل 
به منظور كاهش زمان اجراي برنامه الگوريتم . شده است

 24(اجراي برنامه يك هفته . چندين بار اصالح شده است
براي .  شده است اجراP3 800با استفاده از سيستم ) ساعت

 6تا  بار نامي و  براي سرعت نامي  سيستم درايو،هر جمعيت
بعد از آن مقادير سرعت و كوپل هر . شود ثانيه اجرا مي
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mptteشود و مقادير جمعيت چك مي rsss  سرعت ,,,
گردد و با استفاده از تابع هدف زير يك عدد  محاسبه مي

 .  شدبرازندگي به اين جمعيت داده خواهد
)1(             penlessfmpftsftrffobj ++++= .4.3.2.1 

بسته به ميزان اهميت پارامتر مورد نظر 4f تا1f ضرائب
 .دهي ميكند پارامترها را وزن

خطاي   وtr بيشترين وزن به زمان صعودبرنامه،در اين 
نجائي كه تابع هدف آ همچنين از. داده شده استessماندگار

و پارامترهاي تابع هدف داراي ؛ يك عدد بدون واحد است
 راديان ,essmp ثانيه و ,tstr(، واحدهاي مختلفي هستند

كردن پارامترهاي  جهت نرماليزه 4f تا 1fضرائب ) بر ثانيه
 .شوند ميتابع هدف استفاده 

تر به جواب بهينه   آنكه در اجراي الگوريتم ژنتيك سريعبراي
هاي معمولي كه با سعي وخطا  كننده پارامترهاي كنترل؛ برسيم

پس از آنكه  .ايم هاي اوليه قرار داده اند را در دنباله بدست آمده
ها براي   بهترين دنباله،اجرا شدنددنباله اول در برنامه  P كل

 عمل انتخاب .شوند نسل بعد و براي جهش انتخاب مي
 توسط عدد برازندگي انجام ؛همانطور كه قبال گفته شد

هاي جديد   دنباله،هاي ژنتيك و با استفاده از عملگر؛ شود مي
 .شوند توليد مي

 

 شده در اجراي الگوريتم ژنتيك  پارامترهاي بهينه-2-2
 ژن اول مربوط 12باشد كه به تعداد   ژن مي94باله داراي هر دن

 5 از آنجائي كه توابع عضويت .به قوانين كنترل فازي هستند
 عدد خواهد 25 تعداد قوانين ،اند متغيره در نظر گرفته شده

 5 .ايم  قانون را در دنباله قرار داده12 ولي به علت تقارن ؛شد
 e( ،5 (ت خطاي سرعتژن مربوط به پارامترهاي توابع عضوي

ژن مربوط به پارامترهاي توابع عضويت تغييرات خطاي 
 ژن مربوط به پارامترهاي توابع عضويت e∆ ،5 سرعت

 ژن نيز مربوط به فاكتورهاي 3، كننده فازي خروجي كنترل
 ژن هر دنباله 94 ژن از 30، مقياسي پارامترهاي توابع عضويت

 ژن هر دنباله 64بقيه  و كننده فازي سرعت مربوط به كنترل
 .اند   درايو استفاده شدهPIكننده   كنترل4جهت تعيين ضرايب 

 به دو ضريب نياز دارد در الگوريتم ژنتيك براي تعيين PI هر

از . ايم از كدينگ باينري استفاده كرده ضرايب به صورت زير
 دو ژن ،سمت راست ژن اول مربوط به عالمت توان عدد

كننده مقدار توان و پنج ژن بعدي نيز عدد را  عدي مشخصب
 به فرض اگر اين هشت ژن به صورت زير .سازند مشخص مي
  22×102=2200 را نشان خواهند داد 2200باشند عدد 

10110100 
دهنده توان مثبت و اگر يك   نشان،اگر ژن اول صفر باشد

رايب بنابراين محدوده ض .دهنده توان منفي است  نشان،باشد
 . خواهد بود1×10-3=001/0 با گام 31×103=31000ازصفر تا 

 .شود شامل ميرنج وسيعي از اعداد را 
 

  بحث و بررسي نتايج-3
اندازي  راه  بار نامي تحت گشتاور و  ابتدا موتور با سرعت نامي

 خطاي ،كننده فازي سرعت  كنترل،در سيستم كنترل فازي. شد
ه همين دليل گشتاور ب؛ سرعت زيادي را تشخيص ميدهد

ن ميرساند آ   برابر مقدار نامي5/1الكتريكي مرجع را سريعأ به 
صفرشدن  تا رسيدن سرعت موتور به سرعت مرجع و و

؛ خطاي سرعت، گشتاور مرجع را در همين حد نگه ميدارد
سرعت نيز بدنبال گشتاور الكتريكي سريعأ به مقدار مرجع 

مشاهده ) 4(و ) 3( همانطوريكه در شكلهاي .خود ميرسد
 .نماييد مي

 

 
حالت  براي PI و FGمقايسه گشتاورها در دو روش ) 3(شكل 

 اندازي موتور با بار و سرعت نامي  راه
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براي حالت  PI و FGاي در دو روش  مقايسه سرعت زاويه) 4(شكل 

 اندازي موتور در حالت بارداري و سرعت نامي  راه
 

گشتاور الكتريكي ماييد، ن ميمشاهده ) 5(همانطوريكه از شكل 
دهنده  كه نشان؛  نسبت به هم خطي هستندsyiجريان  موتور و

آن است كه استفاده از كنترل فازي درايو را از حالت 
 هايبا توجه به اينكه موتور .برداري خارج نكرده است كنترل

  خود راه انداز نيستندDCسنكرون همانند ماشينهاي القائي و 
لكن چون ؛ اندازي دارند و نياز به روشهاي خاصي جهت راه

پيچ ميراكننده است و فركانس ولتاژ خروجي  موتور داراي سيم
توان موتور  لذا با اين متد مي؛ اينورتر تحت كنترل است

كننده  از آنجا كه پارامترهاي كنترل. كرداندازي  سنكرون را راه
 و  در سرعت ناميهاي معمولي  كننده ضرايب كنترل فازي و

؛ اند دهشتوسط الگوريتم ژنتيك تعيين   تحت گشتاور نامي
نمودن توانائي سيستم كنترل در هنگام تغيير  جهت مشخص
، سرعت مرجع موتور را پس از رسيدن موتور  سرعت مرجع

شود كه موتور  مشاهده مي .به حالت پايدار تغيير ميدهيم
ن موضوع به  براي درك اي.سريعأ به سرعت مرجع ميرسد

 .توجه نماييد) 7( و )6(هاي شكل
موتور در حالت  براي بررسي پاسخ سيستم به اختالل بار،

به موتور اعمال    ثانيه بار نامي6/7پس از   و،اندازي باري راه بي
 . كه باعث افت سرعت موتور گرديدشد؛ 

 
 syiجريان برحسب گشتاور الكتريكي موتور )5(شكل 

 

 
براي حالت  PI و FGاي در دو روش  مقايسه سرعت زاويه) 6(شكل 

 باري و سرعت نامي اندازي موتور در حالت بي راه
 

 
اي حالت  برPI و FGدر دو روش گشتاور مقايسه ) 7(شكل 

 باري و سرعت نامي اندازي موتور در حالت بي راه
 

در كنترل فازي اين افت سرعت بدليل تغيير سريع گشتاور 
مدت زمان جبران  .پريونيت است03/0 در حدود ،كتريكيال

كه ؛ ثانيه است8/0افت سرعت در سيستم كنترل فازي 
 ژنتيك به اختالل _العمل سريع كنترل فازي دهنده عكس نشان
 .نماييد  جزئيات را مشاهده مي)8(  شكل در .استبار 
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 و FGاي ه كننده اي و گشتاور در كنترل زاويه مقايسه سرعت) 8(شكل 

PI باري موتور و همزمان افزايش  اندازي بي راه در حالتlT در زمان 
  ثانيه تا مقدار نامي 6/7

 
يكي از خصوصيات مهم ماشينهاي سنكرون قابليت كار اين 

جهت تست . باشد ها در حالت ژنراتوري و موتوري مي ماشين
ايو را پس از آن كه  در،سازي شده اين قابليت در درايو شبيه

 . به حالت ژنراتوري برديمشد؛اندازي  به صورت موتوري راه
سيستم كنترل نماييد،  مشاهده مي) 9(همانطوريكه در شكل 

نمودن  جهت مشخص. كرده است ژنتيك بخوبي عمل _فازي
 ، ژنتيك_درايو با استفاده از كنترل فازيكارايي ميزان بهبود 

استفاده  PIهاي  كننده كه از كنترل ونتايج بدست آمده را با دراي
در سيستم ) 9( با توجه به شكل .نمائيم مي  مقايسه،كرده است

 و با استاندازي موتور بسيار كند   راهPIكننده  كنترل با كنترل
به  سرعت موتور نيز بكندي توجه به تغييرات كند گشتاور،

بهبود رفتار در حالت بكارگيري  .سرعت مرجع خواهد رسيد
) 2(هاي مشخص بوده و جدول )9( كننده فازي در شكل ترلكن
در هنگام  .دهد را نشان مي PIو ير پاسخ حالت فازي ن) 3(و 

 34/0اختالل بار در سيستم كنترل معمولي افت سرعت 
در صورتي كه در سيستم كنترل فازي افت ؛ باشد پريونيت مي

 03/0 سرعت بدليل تغيير سريع گشتاور الكتريكي در حدود
مدت زمان افت سرعت در سيستم كنترل  .پريونيت است

 . ثانيه است8/0 ثانيه و در كنترل فازي 9/3معمولي 
 

 
اي و گشتاور الكتريكي در  مقايسه سرعت زاويه) 9(شكل 
 سرعتنمودن   در حالت معكوس PI و FGهاي  كننده كنترل

 
 ازياند  در هنگام راهPI فازي وكننده  كنترلپاسخ مقايسه ) 2(جدول

  در سرعت و بار نامي
PI Fuzzy 

4/2 9/0 (Second) tr 
3/3 1/1 (Second) ts 

016/0 0 ).( UPM p 
0001/0 0001/0 ess 

 
  در سرعت ناميPI فازي وكننده  كنترلپاسخ مقايسه ) 3(جدول

 ارداري در حالت ب
PI Fuzzy 

7/1 6/0 (Second) 
tr 

9/1 76/0 (Second) 
ts 

257/0 0 ).( UPM p 

0 0 ess 
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 گيري  نتيجه-3
كننده فازي از  وردن پارامترهاي بهينه كنترلآ به منظور بدست

 .استفاده شده است) ژنتيك-فازي( يك الگوريتم تكاملي
و ترين مبدل انتخاب شد،   به عنوان مناسبTPWMاينورتر 

سپس منطق فازي روي سيستم درايو اعمال و به كمك 
با . سازي شد الگوريتم ژنتيك پارامترهاي مربوط به آن  بهينه

ن روي آتاثير مستقيم  توجه به اهميت حلقه كنترل سرعت و
طق فازي روي اين حلقه كنترل كليه مشخصات درايو، من

كننده به كمك  اعمال گرديده است و كليه ضرايب ديگر كنترل
 نكات اساسي حاصل از .اند سازي شده الگوريتم ژنتيك بهينه

 :توان در موارد زير خالصه نمود اين تحقيق را مي
مشخصه  اندازي شده و راه  ابتدا موتور تحت گشتاور نامي -1

كننده  تري را نسبت به كنترل ر مناسبعملكرد سرعت آن  رفتا
 .عادي نشان داد

كننده فازي در تثبيت  به منظور بررسي توانائي كنترل -2
سرعت در هنگام اختالل بار، سيستم ابتدا در حالت بدون بار 

به موتور   ، بار نامي پس از رسيدن به حالت دائمي اندازي و راه
ييرات گشتاور تغ ي وا بررسي رفتار سرعت لحظه .شداعمال 

موتور مبين توانائي كنترل فازي در رسيدن سريع به وضعيت 
 .باشد جديد موتور مي

در بحث تغيير سرعت مرجع با توجه به تاثير مستقيم اين  -3
كننده ميتوان سيستم را از  مشخصه بر كليه پارامترهاي كنترل

با تغيير ناگهاني سرعت  .ال محك زد جهت توانائي كنترل ايده
از جهت تطبيق سريع  تري را سيستم رفتار مناسب ،مرجع

 .دهد سرعت نشان مي
بدليل لزوم تغيير رفتار ماشين سنكرون از حالت موتوري  -4

كننده بررسي  كنترلحالت نيز براي اين ،به ژنراتوري و بالعكس
 درايو تحت كنترل، ،قبلحالتهاي با در اين حالت مشابه  .شد

 .پاسخ مطلوبي را نشان داد
كننده فازي جهت تنظيم دقيق  به منظور اثبات توانائي كنترل -5

 رفتار گشتاور الكترومغناطيسي ،برداري پارامترهاي روش كنترل
بودن   استاتور رسم شده كه خطيyبرحسب جريان محور 

 .اين منحني بيانگر رسيدن به اين هدف است
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