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هدف، كنترل مستقيم گشتاور با . مقاله يك روش كنترل مستقيم گشتاور موتور القايي رتور سيم پيچي شده بررسي شده است در اين - دهيچك

هاي النتنها سيگ اول اينكه .مهم دارد مزيتاستراتژي كنترل چندين  .با انتخاب بردار مناسب ولتاژ رتور مي باشد رتور در ايجاد ضريب توان واحد
ن يهمچن . يابدكاهش مييچهاي اينورترئبه علت ضريب توان واحد رتور، ظرفيت نامي سو نكهيگر ايد .ي كنترل مورد نياز هستندبك رتور برافيد

امكان پذير بودن  .شونددر شبكه مي يهاي ولتاژ استاتور و جريان به فرم سينوسي هستند كه هركدام باعث كاهش آلودگي هارمونيك شكل موج
  .سازي مورد بررسي قرار گرفته است هدف به وسيله شبيه

  ب توانيچي، ضريم پيي رتور سيم گشتاور، موتور القايكنترل مستق. -كليد واژه
 

 مقدمه -1

 استاتور يهايچيم پيس (DFM) يچيم پيموتور رتور سدر 
رتور  يهاچيپ ميباشند و سم به شبكه متصل مييطور مستق به

ر نامي مبدل الكترونيك مقادي. نورتر سه فاز متصلندينيز به به ا
پيچي شده به مراتب قدرت مورد استفاده در موتورهاي رتور سيم

باشد چرا كه در اين موتور نامي خود موتور مي ركمتر از مقادي
كه  شودبخش اعظم توان الكتريكي از طريق استاتور مبادله مي

در حاليكه مبدل مورد استفاده در . مستقيماً به شبكه متصل است
هاي قفسه سنجابي بايد كل توان انتقالي به موتور و بار را موتور

از اينرو در توانهاي باال موتور القايي رتور سيم پيچي . تامين نمايد
شده و در توانهاي متوسط و پايين از نوع قفسه سنجابي استفاده 

تاكنون روشهاي مختلفي براي كنترل برداري اين . شودمي
ز آنجائيكه روش كنترل برداري در ا. [1]موتورها ارائه شده است

شرايط گذراي شار امكان كنترل مستقيم گشتاور شار را ندارد و 
  1986به دنبال مطرح شدن ايده كنترل مستقيم گشتاور در سال

استفاده از اين روش مورد توجه محققين و  ،Takahashi توسط
 ABBشركت  1995بطوريكه در سال  .حتي صنايع قرار گرفت

اين  .وارد بازار نمود DTCول خود را بر اساس روش اولين محص
  هايسادگي، عدم نياز به كنترل كننده مزايايي همچون روش از

PI ،وابستگي كمتر به پارامترهاي  ،عدم نياز به حسگر سرعت
محققين روشهاي . باشدبرخوردار مي FOCموتور نسبت به روش 

پيچي سيمرمتعددي را براي كنترل مستقيم گشتاور موتور رتو
  DTCروش] 4[ در مرجع [3-2].اندكنون مطرح نمودهشده تا
شده بررسي شده است و  يچيم پيرتور س ييالقا يهاموتور

ن يشنهاد شده است كه ايب توان استاتور پيم ضريتنظ ياستراتژ
روش . باشدياستاتور و رتور م يرهايازمند متغين نيروش همچن

 ين مقاله استراتژيدر ا. استاي دهيچيپروش  همكنترل مذكور 
شنهاد شده يشده پ يچيم پيسرتور يموتورها يبرا DTCد يجد

ن روش يدر ا. دارد يباالي ياست كه ساختار كنترل ساده و كارائ
ب توان رتور را يب توان استاتور، تنها ضريا ضريشار رتور  يبه جا

ت در اين روش با توجه به عالم. دهديكنترل مد نظر قرار م يبرا
خطاي گشتاور نسبت به مقدار مرجع آن و اختالف فاز بردار شار 

در  ،و جريان رتور بردار مناسب ولتاژ رتور در هر سكتور دلخواه
بر اساس يك جدول كليد زني  ،زير و باالي سرعت سنكرون

  .گرددانتخاب مي
  كنترل مستقيم گشتاور-2

) 1( با رابطه در ماشين هاي القايي توليدي معادله گشتاور
  [5] .مي شودبيان 
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 رتور و
sLاندوكتانس استاتور، θ رتور ه بين شارهايياختالف زاو 

 .استاتور مي باشند و فضايي شار رتور هايبردار  ψs و ψr ،و استاتور
 از افت .چرخد يم 0ω بردار شار استاتور با سرعت سنكرون     
 يديرات توان توليين از تغيلتاژ دو سر مقاومت استاتور و همچنو
ستاتور ثابت فرض شار ا يز چگاليصرف نظر كرد و ن توان يم

- گشتاورتوان گفت كه مي )1( ن بر اساس رابطهيبنابرا. شودمي
-ير مييتغذيه اي تنها با بردار شار رتور تغدو القايي  يموتورها

اي  در جهت مثلثاتي بر روي مسير دايره رتورشار بردار اگر  .كند
و  .مي يابد ش افزاي  گشتاور توليدي θ حركت كند با افزايش

بنابراين با كنترل . شود منجر به كاهش گشتاور مي θ كاهش
. گشتاور را انجام دادمستقيم توان به راحتي كنترل  مي  ،θ زاويه

سرعت  باال و زير هايبراي وضعيت .ايده كنترل گشتاور بيان شده
داده شده  نشان )1(وري در شكلسنكرون با كمك دياگرام فاز

راستاي  d، راستاي محوري دستگاه ساكنα در اين شكل. است
 شار فضايي بردار سرعت 0ω ،محوري دستگاه گردان رتور

ωr ر ،ستاتوا
ω و سرعت رتور  s

  .شدبا سرعت لغزش مي
6تاV1 ولتاژ رتور هايبردار همچنين    V  وV7  وV0 كه  باشندمي

بين جريان زاويه  γ همچنين .دندهرا انجام مي θ هركدام كنترل
s1 سكتورهاي )2( شكل. است و شار رتور irرتور

s6 تا 
 

- وV2(110)وV1(100) اينجا. دهد   مي بردارهاي فضايي را نشان
V3(010)وV4(011)وV5(001) وV6(101)  ،6 فعال بردار فضايي 

بردار ولتاژ صفر  V7(111) , V0(000)  ،2 همچنين. رتور هستند
كه  درشرايطيعملكرد زير سنكرون موتور  )3( شكل. هستند

در اين . دهدرد را نشان ميقرار دا I بردار شار رتور در سكتور
 .شودانتخاب مي V7 اي V0و V3وV4 سكتور بردارهاي فضايي ولتاژ

و  Iرا در هنگام ورود به سكتور )ψr( بردار شار رتور 3(a) شكل
نشان مي اين سكتور را در حال ترك بردار شار رتور (b)3 شكل
آنجائيكه بردار فضايي شار رتور و ولتاژ رتور بر هم  از. دهد

عمودند براي رسيدن به ضريب توان واحد بايد بردار ولتاژ مورد 
شود كه اختالف فاز شار رتور و جريان  انتخاب طوري رتور نظر

ر اين اساس اگر بردار ب. گردد تنظيم درجه 90 رتور روي مقدار
 θبا كاهش  V4 ,V3 باشد اعمال I فضايي شار رتور در سكتور

-باعث افزايش آن مي V7 و V0 گشتاور و اعمال موجب كاهش
با  V4درجه باشد اعمال 90 كمتر از γهياگر زاو همچنين .شوند

شتر يب γهيشود و اگر زاوباعث بهبود ضريب توان مي γافزايش 

تنظيم  ين برايبنابرا. دشويكار برده م به V3 درجه باشد 90 از
بطور متناوب  V4 ,V3 يب توان به مقدار واحد، از بردارهايضر

 نسبيجهت  كه در باالي سرعت سنكرون. شودياستفاده م
اعمال  ،باشدرتور و استاتور عكس يكديگر مي هاي گردانميدان

شتاور و افزايش گ θباعث افزايش I درسكتور V6 وV1 بردارهاي
همچنين . گرددموجب كاهش آن مي V7 و V0 شود و اعمالمي

و  γباعث افزايش V1بردار  درجه باشد 90 كمتر ازγاگر زاويه
كنترل سرعت و  بلوك دياگرام. شود درجه مي 90 رسيدن به

) 5( ضريب توان كه در زير و باالي سرعت سنكرون در شكل
 اثردر اين سكتور V6 درحاليكه اعمال .نشان داده شده است

ω0 اين شكل در .دارد γمعكوس بر روي
 سرعت سنكرون و 

ω* خطاي گشتاور با كمك يك كنترل  .سرعت مرجع است
تعيين مي كند و گشتاور مرجع مورد نياز موتور را  ،PI كننده

زني انتخاب بلوك كنترل مستقيم گشتاور به كمك جدول كليد
به منظور كاهش خطاي گشتاور و تنظيم         بردار مناسب ولتاژ را

 γ و زاويه Te گشتاور تخميني .دهدريب توان انجام ميض
با گشتاور مرجع و ثابت  )ان رتور و شار رتورين جريب اختالف فاز(

 يله كنترلرهايشود و خطا به وسيم سهيدرجه مقا 90
هاي هيسترزيس خروجي بلوك. شونديم يس بررسيسترزيه

مي γ H و HTe  كننده گشتاور و ضريب قدرت به ترتيبكنترل
در صورتيكه سرعت مرجع باالتر از سنكرون باشد خروجي  .باشند

و در غير + 1 زير سنكرون برابر/بلوك مقايسه كننده فوق
 .بود خواهد -1اينصورت

بردار ولتاژ كنترل  Hs , Hγ , HTs از طبق مقادير به دست آمده   
  . تعيين مي شود) 1(بر اساس سكتور بردار شار رتور از جدول

الزم به ذكراست كه با استفاده از يكسو كننده دو جهته براي 
اينورتر اين است كه براي عملكرد زير  dcولتاژ لينك  تامين و

شبكه و براي  به شت توان از رتورسرعت سنكرون امكان برگ
  . اهم باشدفرعملكرد فوق سنكرون آن امكان جذب توان از شبكه 

  
   بلوک ختمينگر شاررتور و گشتاور -3

  براي تخمين شار رتور بر اساس معادالت رتور داريم
 
)2                               (r

r rrdt
d

u R i
ψ

= −  
توان گير ميده ازيك انتگرالبااستفا) 2(كه براساس رابطه 

ئيكه اما ازآنجا. بردار شار رتور در دستگاه ساكن را بدست آورد
راداراست  Driftگير مشكالتي نظير اشباع و استفاده از انتگرال

  گذر با فركانس قطع كوچك استفاده ائينپبجاي آن ازيك فيلتر 
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 (b)رسنکرون،يز (a)اگرام فازور شاريد:١شکل

 ونباالی سنکر

وابستگي شار رتور تخميني به ) 2(ازطرف ديگر رابطه .شودمي  
دهد كه در يك موتور رتور سيم مقدار مقاومت رتور را نشان مي

  .باشدروي مقاومت رتور قابل صرفنظر مييچي شده اثرات دما برپ
erبا توجه به اينكه همواره بردار 

بر بردار  
rψ  عمود است

  .را از رابطه زير بدست آورد erتوان زاويه مي

)3                               (r
r dt

d
e

ψ
= −  

-هاي اندازهتوان با استفاده از شار تخميني رتور و جريانمي
گشتاور توليدي موتور را ) 4(گيري شده رتور بر اساس رابطه 

 .ه كردمحاسب

)4              (3 ( )
2 qr drdr qr

T P i iψ ψ= − −  

كه 
drψ ،qrψ مولفه هايd  وq  شار رتور وidrوiqr

 
  .باشندهاي جريان رتور ميمولفه

اندازه  براي تخمين شار رتور نياز به) 3(از آنجائيكه در رابطه
. باشدتغذيه رتور داريم كه نياز به دو حسگر ولتاژ ميگيري ولتاژ 

براي كاهش تعداد حسگرهاي ولتاژ و افزايش قابليت اطمينان 
توان با استفاده از حسگر ولتاژ براي اندازه مجموعه درايو مي

اينورتر و با دانستن وضعيت سوئيچهاي  dcلينك  گيري ولتاژ
بردار فضايي ولتاژ رتور را بدست ) 5(ز رابطه اينورتر با استفاده ا

  .آورد
)5      (               )(

3
2 2SaSS CBAr

a ++=ν   

Sكه  A
SBو 

SCو
  Cو Bو Aوضعيت سوئيچهاي فاز  

vdcاينورتر مي باشند و    .باشداينورتر مي dcولتاژ لينك  
  

 
 سکتور فيتعر:٢شکل

 
  سنکرون ريبردار ولتاژ رتور در ز:٣شکل
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ولتاژ رتور انتخاب  یبردارها:۴شکل      

  االی سنکرونشده در ب

 

كنترل مستقيم گشتاور و ضريب توان موتور القايي رتور سيم پيچي : 5شكل 
 نكرونسسرعت شده در زير و باالي 

 
 

 
 
 
 

 ولتاژجدول سوئيچ زني بردارهاي ):١(جدول
 اينورتر

 نتايج شبيه سازي -4
 

شبيه سازي كنترل گشتاور و ضريب توان موتور رتور سيم       
با نرم افزار ) 5(بلوك دياگرام شكلپيچي شده بر اساس 

Matlab/Simulink انجام گرفت.  
نشان  در شرايط مختلف موتور را سرعتكنترل  نتايج) 6(شكل 

  . مي دهد
سرعت موتور در زير و باالي سرعت سنكرون ) الف -6(شكل در 

 3 تا 0 در بازه زماني سرعت مطلوب موتور .نشان داده شده است
ثانيه باالي سرعت  10تا  4 سنكرون و در بازه ثانيه زير سرعت

 ه ترتيب گشتاور بارثانيه ب  5و2 در لحظات و سنكرون مي باشد
  . اعمال شده است) نيوتن متر( 20و 45

مقدار گشتاور بار و گشتاور مرجع را نشان مي ) ب -6( شكل
  .دهد
اختالف فاز ولتاژ و جريان رتور در باالي سرعت  )پ -6(شكل

 .سنكرون را نشان مي دهد كه هم فاز هستند
اشي از اختالف فاز ولتاژ و جريان استاتور كه ن) ت -6( شكلدر 

توان راكتيو جذب شده مورد نياز استاتور از شبكه را نشان مي 
  .   دهد
را ) ولتاژ و جريان رتور اختالف فاز بين(γزاويه) ث -6( شكل

 نشان مي دهد كه مقدار آن تقريباً
2
π است.  

 .دهدرتور را نشان مي  q-d منحني شار محور) ج-6( شكل

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-50

0

50

100

150

200

250

t(sec)

w
r-
w

r*

 
 )الف– ۶(شكل
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  )ج-۶(شكل

 شرايط در سنكرون سرعت زير و باال در موتور سرعت كنترل):: 6(شكل 
  بار مختلف

 
 نتيجه گريي -5
 

 كنترل همزمان گشتاور و ضريب توان موتور رتور سيم پيچي      
اين روش با استفاده  در. شده در اين تحقيق صورت گرفته است

بردار مناسب ولتاژ براي كاهش خطاي  ،از يك جدول كليد زني
گشتاور نسبت به مقدار مرجع و هم فاز نمودن بردارهاي جريان 

نتايج شبيه سازي . گرددرتور انتخاب مي رتور و ولتاژ ضدمحركه
 تحتكنترل سرعت اين موتور در زير و باالي سرعت سنكرون 

ي از عملكرد مناسب روشهاي پيشنهادي  بارهاي مختلف حاك
  .باشدمي

 عمراج
[1] R. Cardenas and R. Asher, “MRAS observer for doubly fed 

induction Machines” IEEE Trans. Vol. 19, pp. 467 - 468, 2004. 
[2] Takahashi and T. Noguchi, “A new quick-response and high-

efficiency control strategy of an induction motor” IEEE. Trans. 
on Ind. App. Vol IA-3 1, pp. 636-642, 1995. 

[3] M.G. Jovanovic, R.E. Betz, and Yu Jian Yu, “The use of doubly 
feed machines for large pumps and wind turbines” IEEE Trans. on 
Ind Appl, Vol IA-38, pp. 1508-1516, 2002. 

[4] M. Jovanoic and J. Yu and E. Levi, “A controller for limited speed 
range applications of brushlessdoubly-fed reluctance motors,” 
IEEE /IAS annual .meeting,Vol.3, 3-7 Oct,pp 2403-2410, 2004. 

[5] P.C. Krause, O. Wasynczuk, and S.D. Sudhoff, “Analysis of 
electric machinery and drive systems,” Wiley-IEEE, 2nd ed, 2002 

[6] W.R. Brassfield1, R. Spee2, and T. G. Habetler3, “Direct torque 
control for brushless doubly-fed machines” IEEE Trans. on. 
Industry applications, Vol. 32, pp. 1098-1104.1996. 

[7] K Won-Sang and B. Sung-Tak, “Direct Power Control of a 
Doudly Fed Induction Generator with a Fixed Switching 
Frequency”  IEEE Trans. on. Ind, Appl, pp. 1 - 9, 2008. 

  
  

ωο0
 

 

ωο 

1786




