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()DTC-SVM
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چكيده :در پژوهش حاضر روش کنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با مدوالس يون ب ردار فض ايي ( )DTC-SVMاراي ه ش ده
است .به علت مشخصه غيرخطي سيستم ،کنترلکنندههای کالسيک ،عملکرد خوبي در شرايط مختلف کاری ندارند .در اين مقاله
از الگوريتم بهينهسازی تجمع ذرات ( )PSOبرای تنظيم بهينه ضرايب کنترلکنندهای کالسيک تناس بي -انتگ رالگي ر  PIش ار و
گشتاور استفاده شده است .همچنين ،در ادامه با ثابت در نظر گرفتن ضرايب کنترلکننده شار به دست آمده از الگ وريتم  ،PSOاز
يک کنترلکننده فازی برای تنظيم ديناميک ضرايب کنترلکننده  PDگشتاور اس تفاده ش ده اس ت .عملک رد دراي و پيش نهادی ،در
شرايط مختلف بهرهبرداری آزمايش و نشان داده شده است که استفاده از کنترلکننده  PDفازی خود تنظيم ( )STFPDگش تاور،
شرايط مطلوبتری را در مقايسه با کنترلکننده کالس يک گش تاور ف راهم آورده و پاس

دين اميکي و مان دگار دراي و را بهب ود

ميبخشد .نتايج شبيهسازی به دست آمده ،درستي روش ارايه شده را تاييد ميکند.
واژههايكليدي :کنترلکننده  PDفازی خود تنظيم ،کنترلکننده کالسيک  ،PIالگ وريتم تجم ع ذرات ،کنت رل مس تقيم گش تاور،

مدوالسيون بردار فضايي.

 -1مقدمه
1

در سه دهه گذشته موتورهای  ACبه طور چش مگي ری
با موتورهای  DCجايگزين ش دهان د ،ک ه عل ت اص لي آن
توس ه و رش د تط ات نيم هه ادی م درن ،ب هوي ژه
ترانزيستورهای دوتطب ي ب ا گي ت ع ايه ش ده ( )IGBTو
پيشرفت پردازنده های س يگنال ديجيت ال ( )DSPاس ت .در
اين ميان ،موتورهای القايي ( ،)IMبه خاطر مزاي ای ش ناخته

ش دهش ان از جمل ه س اختار س اده ،تابلي ت اطمين ان ب اال،
استحکام و هزينه پ ايين ،کاربرده ای ص ن تي وس ي ي پي دا
کردهاند .اما استفاده از  IMدر درايوهای ص ن تي ب ا ک ارايي
باال ،مشکالت کنترل ي خ اخ خ ود را ب ه هم راه دارد .در
روش های کنترل برداری ع الوه ب ر کنت رل ان دازه ولت ا و
فرک ان  ،همانن د روشه ای اس کالر موت ي ت لحظ های
بردارهای ولتا  ،جري ان و ش ار کنت رل ش ده ،ک ه ب ه ط ور
چشمگيری رفتار ديناميکي درايو را بهبود ميبخشد .نخستين
روش کنترل برداری موتور القايي ،کنترل با جهتي ابي ش ار

تاري ارسال مقاله 1392/04/25 :

( 1)FOCبوده است که روش مستقيم آن توسط بلش ک ]1

تاري پذيرش مقاله 1394/07/21 :

و روش غي ر مس تقيم توس ط ه

 ]2در اواي د ده ه 70

نام نويسنده مسئول  :محمد علي شمسي نژاد

ميالدی ارايه شدهاس ت .عملک رد  FOCوابس ته ب ه تب ديد

نشاني نويسنده مسئول  :ايران – بيرجند – دانشگاه بيرجند –
دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

مختصات دتيه و تخمين زاويه شار است ،که در اين حال ت
محاسبات پيچيده بوده و همچنين درايو حساس به تغيي رات
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شاخصهای موتور است .به همين علت ،در سالهای اخي ر

ميشود .پ ژوهشه ای زي ادی ب رای بهب ود ک ارايي DTC

پژوهشهای فراواني برای پيدا کردن راه حلي ،ب رای کنت رل

کالسيک ترکيبي با  SVMانجام شده اس ت .در  18و ،]19
4

ماشين با دستيابي به پاس گش تاور س ريع و دتي ه همانن د

از کنترلکننده بدون نوسان برای توليد فرمان ولتا مدوالتور

روشهای برداری انجام ش ده اس ت ،ک ه ع الوه ب ر پاس

 SVMاستفاده شده است .اين روش ب ر پاي ه کنت رل ب دون

ديناميکي سريع ،ب ه ک اهش پيچي دگي سيس تم کنترل ي ،ب ر

نوسان خطاهای شار و گشتاور است و عملکرد دين اميکي و

خالف روشهای کنترل برداری منجر شود .در نيمه دهه 80

حالت ماندگار خوبي را با کاهش در اعوجاج جري ان ف از و

ميالدی استراتژیهای جديدی برای کنترل مستقيم گشتاور و

پاس سريع گشتاور ،عرضه ميکند .به هر حال اين روش در

شار استاتور بهوسيله تاکاشي به عنوان کنترل مستقيم گشتاور

مدت زمان انجام و ميزان حجم محاسبات به عل ت پيچي ده

( ]3 )DTCو توسط دپنبرک به عنوان کنترل خودی مستقيم

بودن م ادالت محدود است که به محاسبه م ادالت پيچي ده

( ،]4 )DSCاراي ه ش دهاس ت .کنت رل ش ار و گش تاور در

بيدرنگ ختم ميشود .در  ،]20يک کنترلکنن ده پ يشب ين

درايوهای مبتني بر  DTCکالسيک  ]3بر خالف روشهای

برای توليد فرمان ولتا مدوالتور بردار فضايي استفاده ش ده

کنترل برداری متداول ،به شکد کنترل حلق ه بس ته و ب دون

است .در هر صورت اي ن ط ر ه ا ب ه محاس بات پيچي ده

استفاده از کنترلکنن ده جري ان و مدوالس يون پهن ای پ ال

بي درنگ نيازمن د اس ت و در ع ين ح ال وابس ته ب ه دت ت

( )PWMاس ت .اص والً ،در  DTCفق ط ني از ب ه دانس تن

شاخص های  IMاست .در  ]21از سيس تم اس تنتاج ف ازی
5

مقاومت استاتور است که اين موضوع ،حساسيت دراي و ب ه

عصبي وفقي ( )ANFISبرای مجزا ک ردن گش تاور و ش ار

تغييرات شاخصهای ماشين را کاهش م يده د .اس تفاده از

اس تفاده ش ده اس ت .در اي ن حال ت برداره ای ولت ا در

کلي دزني

مختصات تطبي شکد مي گيرند ،که عملکرد حالت مان دگار

نمونهگي ری

و دينامي ک خ وبي را نتيج ه م يده د .اس تفاده از

است ،منجر ميشود  .]5همچنين ،برای پيادهسازی ديجيتال،

کنترل کنندههای  ،PIب رای کنت رل گش تاور و ش ار اس تاتور

نمونه گيری سيستم برای محاسبه شار و گشتاور ب ه

موتور در دس تگاه مرج ع چرخش ي در  ]26 -22پيش نهاد

منظور برآورده شدن رديابي خوب و محدود ک ردن خط ای

شدهاند .در اين طر ها از يک يا دو کنترلکننده  PIبه ج ای

شار و گشتاور درون باند م ين ش ده ،باي د زي اد باش د .]6

کنترلکنندههای هيسترزي

برای توليد مؤلفههای مس تقيم و

مشکالت اصلي در حالت ماندگار موتور ،عالوه بر فرک ان

عمودی ولتا اعمال شده به  SVMبه ره ب رده ش دهاس ت.

کليدزني متغير ،نوسانات باالی گشتاور ،شار و جريان است.

بردارهای ولتا در مختصات دکارتي يا تطبي بس ته ب ه ن وع

بهتازگي ،بيشتر کوشش ها برای بهبود عملکرد  DTCبهويژه

سيستم کنترلي پياده سازی شده ش کد م يگيرن د .از جمل ه

کليدزني همسو

مشخصات اين روش ها مي توان به حالت گ ذرای کم ابيش

ش دهان د .در  ]7مش کالت مرب و ب ه نوس انات توس ط

خوب ،استحکام و نوسانات پايين گشتاور در حالت ماندگار

مبدل های چند سطحي مخاطب ترار گرفت ه اس ت .در  8و

همراه با فرکان

کليد زني ثابت را نام برد .روش ارايه شده

 ]9از مقايسه کننده ها و جدول کليدزني بهب ود يافت ه ب دون

در اين مقاله مبتني بر طر هايي است که شار و گش تاور ب ه

تغيير در توپولو ی اوليه برای بهبود عملکرد  DTCاس تفاده

شکد حلقه بسته ب ا اس تفاده از کنت رلکنن دهای  ،PIکنت رل

شده است .ولي در چند سال اخير بيشتر نگرشها به ترکيب

مي شوند  .]24استفاده از کنترلکنندههای  PIکالسيک CPI

انتخاب حالت کليد زني مب دل ب ا روش مدوالس يون ب ردار

با ضرايب ثاب ت ،در مقاب د ب ا س اختار غي ر خط ي موت ور

فضايي  )SVM( 2و يا روشهای هوشمند  ]10-17متمرکز

ميتواند بسته به شرايط کاری عملکرد درايو را مخت د کن د،

شده است ،که به کاهش نوسانات ش ار ،گش تاور و جري ان

از اين سو نيازمند اس ت ت ا ض رايب کنت رلکنن دهه ای PI

کلي د زن ي ثاب ت ،منج ر ش ده اس ت .ب ه

متناسب با شرايط کاری موتور ب رای دس تيابي ب ه عملک رد

کنترلکنن ده هيس ترزي

در  ،DTCب ه فرک ان

متغير ،که وابسته به سرعت روتور ،بار ،فرکان
فرکان

برای کاهش نوسانات و ثابت کردن فرکان

همراه با فرکان

3

روشه ای ترکيب ي  DTCو  DTC-SVM ،SVMاط الق

کنترلي خوب ،تغيير کنند .در پژوهش حاضر برای دس تيابي
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به مقادير بهينه ضرايب کنترلکننده کالسيک شار و گش تاور
از الگوريتم  ]27 PSOاستفاده شده است .در ادامه به جای
کنترل کننده کالسيک گشتاور از کنترلکننده  PDفازی خ ود
تنظيم ( 6)STFPDاستفاده شده است .شايان ذکر اس ت ک ه
ضرايب کنترلکننده شار در هر دو حالت يکسان و براب ر ب ا
مقادير به دست آم ده از الگ وريتم  PSOاس ت .نش ان داده
شده است که استفاده از کنترلکننده فازی گشتاور در مقايسه
با نوع کالسيک ،باعث بهبود عملک رد دراي و موت ور الق ايي
ميشود .به طور کلي ،استفاده از کنترلکنندهای فازی نياز به
دانش کاملي از مدل رياض ي دتي ه سيس تم کنت رل ش ونده
ندارد ،در ع و

ب ه تجرب ه و دان ش ک اربر در اس تفاده از

دستگاه ،برای پيادهسازی درست پايگاه ت وانين کنترل ي ني از

()7
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2 2 Ls Lr  Lm 2

Te 

زيرنوي های  dو  qبه ترتيب بي انگر مؤلف ه حقيق ي و
موهومي بردارهای فضايي ولتا  ،جريان و شار در مختصات
مرجع اختياری هستند که در آن  Rsو  Rrبه ترتيب ،مقاومت
استاتور و روتور Lr ،Ls ،و  Lmبه ترتيب اندوکتان

خودی

خ ودی روت ور و ان دوکتان

متقاب د

اس تاتور ،ان دوکتان

ميباش ند r .س رعت زاوي های موت ور ب ر حس ب رادي ان
   

V
I
s
ب ه ترتي ب
الکتريک ي اس ت r ، I s ،  r ،  s .و
بردارهای فضايي شار استاتور ،شار روتور ،جري ان اس تاتور،
جريان روتور و ولتا استاتور هستند.

است.
در بخش ب دی به مدل ديناميکي موت ور الق ايي اش اره
شده است .در بخش  ،3اصول اوليه کنترل مس تقيم گش تاور
توصيف شدهاست .در بخش  ،4روش کنترلي DTC-SVM

موتور القايي که ش امد دو کنت رلکنن ده انتگرال ي -تناس بي
است ،توصيف شدهاست .همچنين ،مدوالسيون بردار فضايي
در اين بخش ارايه شده اس ت .در بخ ش  5و  6ب ه ترتي ب

 -3كنترلمستقيمگشتاورموتورالقایی 
دياگرام بلوکي  CDTCدر ش کد ( )1نش ان داده ش ده
است .مدار کنترل از سه تسمت اصلي تشکيد ش ده اس ت:
 -1باند هيسترزي

شار و گشتاور  -2ج دول کلي دزني -3

تخمينگر شار استاتور و گشتاور.

نحوه کاربرد کنترل ف ازی و الگ وريتم  PSOپي اده ش ده در
سيستم کنترلي  DTC-SVMارايه شده اس ت .در بخ ش ،7
نتايج شبيهس ازی ب ا اس تفاده از کنت رلکنن دهه ای ف ازی و
کالسيک گشتاور در عملکرد درايو موتور القايي نشان داده و
با هم مقايسه شدهاند .در نهايت ،نتيج هگي ری کل ي از اي ن
مقاله در بخش  8آمده است.

 -2م ادالت ديناميکي موتور القايي سه فاز
م ادالت موتور القايي در مختصات فض ايي ب ا س رعت
مرجع اختياری  عبارت است از :]28
()1
()2
()3
()4
()5
()6
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شكل(:)1مدارشماتيکDTCكالسيکموتورالقایی 


تاعده اصلي  ،CDTCبا مجزا کردن و کنت رل لحظ های
بردارهای شار استاتور و گشتاور ماشين حاصد ميشود .]3
با استفاده از مبدل منبع ولتا ( )VSIدو س طحي 8 ،ترکي ب
متفاوت کليدزني مطابه شکد ( )2م يتوان د انتخ اب ش ود
 .]29ش ار اس تاتور و گش تاور م يتوانن د ب ا اس تفاده از
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پيکربندی کليدزني مناسب مبدل ،به طور مس تقيم و مس تقد
کنترل شوند.

بر تغيير اندازه شار ،گشتاور نيز افزايش (کاهش) مييابد .در
شکد ( )2فر

شده که بردار ش ار اس تاتور در تط اع اول

ترارگرفته باشد .با در نظر گرفتن بردار شار روت ور و ثاب ت
ماندن آن در يک پريود نمونهگيری (ثابت زماني شار روت ور
بزرگ تر از ثابت زماني شار استاتور است) ،ش ار اس تاتور و
گشتاور تواما ،متناسب با اندازه و جهت بردار فض ايي ولت ا
دست خوش تغيير م ي ش وند .مط ابه ش کد( ،)2ب ردار V2

موجب افزايش گشتاور و شار ،بردار  V3افزايش گش تاور و
کاهش شار ،بردار  V6کاهش گش تاور و اف زايش ش ار و در
نهايت ،بردار  V5موجب کاهش گش تاور و ش ار م يش ود.
شكل(:)2بردارهايفضاییولتاژVSIدوسطحی 

اعمال بردار صفر ب ه ک اهش گش تاور و ثاب ت مان دن ش ار
استاتور منجر ميشود .با در نظر گرفتن  6تط اع و خروج ي

گش تاور الکترومغناطيس ي ب ر حس ب برداره ای ش ار
استاتور و روتور برابر است با:
()8

گشتاور را با انتخاب درست بردار ولتا در محدوده ت ري ف

3 P Lm
 s . r . sin 
2 2 Ls Lr

Te 

 :Pت داد تطبهای ماشين :δψ ،زاويه بين بردارهای شار
L2 m
استاتور و روتور است) .
L s Lr

(    1 به عنوان ضريب

نشتي موتور القايي شناخته ميشود.
مطابه شکد ( )1محدوده تغييرات خطای شار و گشتاور
با استفاده از مقايسهگرهای هيسترزي

گشتاور (سه سطحي)

و شار استاتور (دو سطحي) مشخص مي شوند .م ادل ه (،)8
نشان ميدهد که اندازه گشتاور الکترومغناطيسي توليد ش ده،
وابسته به اندازه شار استاتور و روتور و زاويه فاز بينشانδψ ،

است .با در نظر گرفتن شکد گسس ته رابط ه  ،1در دس تگاه
مختصات ساکن ( )ω=0خواهيم داشت:
()9

مقايسه گرهای هيسترزي

شار و گشتاور ،م ي ت وان ش ار و





 s
Vs 
 Rs I s
t

همچنين ،با صرف نظر از اف ت ولت ا دو س ر مقاوم ت
استاتور در رابطه ( ،)9دي ده م يش ود ک ه ،تغيي رات ب ردار

شده باند هيسترزي

کنترل کرد.

 -4كنترلمستقيمگشتاوربامدوالسيونبردار
فضایی 
 -1-4مدوالسيونبردارفضایی
در روش  ،SVMبرای هر لحظه تصميم گرفته ميش ود
که کدام يک از بردارهای فضايي ولتا سوئيچ ش ود (ش کد
( .))2به اين ترتيب که با سوئيچ شدن ي ک ب ردار م ين در
خروجي ،وض يت همه کليدها در همه فازها به طور همزمان
مشخص ميشود .نحوه انتخاب بردار در مدوالس يون ب ردار


فضايي با در نظر گرفتن يک بردار ولتا مرجع (  ) Vrefانجام
ميشود .بردار ولتا مرجع در واتع همان بردار انتق ال يافت ه
سه موج سينوسي حوزه زمان به دستگاه  است .]22
 vaN 


 vbN 
 3 / 2 
 vcN 

 1/ 2

()10

 1/ 2
3/2

1
V  2 
  
V  3 0


فضايي شار استاتور با بردار ولتا اعمال شده به موتور رابطه

()11


Vref  V 2   V 2 

مستقيم دارد .طبه روابط ( )8و ( )9اگر يک بردار ولتا ک ه

()12

)   tan 1(V / V

عالوه بر تغيير در اندازه شار استاتور باعث افزايش (کاهش)
زاويه بين بردارهای شار استاتور و روتور شود ،آنگاه عالوه
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که در آن  ، زاويه بردار ولتا مرجع با مح ور حقيق ي
مختص ات س اکن اس ت .س ه ولت ا مرج ع سينوس ي
(  ) vaN ,VbN , vcNدر حوزه زمان پ
ساکن ،به عن وان ب ردار ولت ا رف رن

از تبديد به دس تگاه


(  ) Vrefدر ص فحه

مختصات ظاهر ميشود (شکد (.))3

تلفات کليدزني اينورتر و ک اهش  THDو اس تفاده م ؤثر از
روشن بودن سوئيچها ،م موالً ب ردار


V

ب ا دو ب ردار اکتي و

مجاور به عالوه دو بردار غير اکتيو ،تخمين زده ميشود .اين
روش م مولترين حالت در بهک ارگيری برداره ای فض ايي

ب رای تخم ين ب ردار  Vrefاس ت .در پ ژوهش حاض ر ،از

الگوريتم توالي متقارن برای ت والي ب ردار ه ا اس تفاده ش ده
است .شکد ( )4نحوه پيادهسازی الگوريتم توالي متق ارن را
در تطاع اول نشان ميدهد .]30

شكل(:)3كنترلحلقهبستهشاراستاتور 
شكل(:)4توالیكليدزنیدرقطاعاولباالگوریتمتوالی

هدف روش مدوالسيون بردار فضايي تقريب زدن بردار

متقارن 

ولتا مرجع با استفاده از الگ وی کلي دزني  8ب ردار فض ايي
ولتا است .يک روش آسان برای پياده سازی و تقريب ولتا
مرجع بر اساس متوسطگيری از ولت ا خروج ي اين ورتر در
يک دوره زم اني نمون ه گي ری ( )Tsاس ت .در وات ع ولت ا
خروجي ،با ولتا مرجع در دوره زماني مورد نظر تقريب زده
ميشود  .]10به اين م ني ک ه در فاص له زم اني ي ک دوره


زماني نمونه گيری ،بردار ولتا خروجي مبدل  ، Vمي تواند با
انتخاب صحيح بردارهای ولتا  ،با بردار مرج ع تقري ب زده
شود .بنابراين داريم:

 T  T 
T 
Vref  V  0 V0  1 V1  .... 7 V7
Ts
Ts
Ts

()13

(  ) T0 ,T1,...,T7بيانگر مدت زمان روشن بودن برداره ای


 

(  ) V0 ,V1,...,V7هستند .تجزيه ب ردار
     

(  ) V1 ,V2 ,V3 ,V4 ,V5 ,V6و غي


V

ر اکتي

ب ه برداره ای اکتي و
و (  ) V0 ,V7ش

امد

را هکارهای متفاوتي است .به ه ر ح ال ب ه منظ ور ک اهش

 -2-4روشDTC-SVMباكنترلحلقهبستته
شاروگشتاور 
بلوک دياگرام روش کنترل حلقه بسته شار و گشتاور در
سيستم مختصات شار اس تاتور ( ]25 )ω=ωsدر ش کد ()5
نشان داده شده است .خروجي کنترلکنن دهه ای  PIش ار و
گشتاور ،به عنوان مؤلفه های ولتا اس تاتور مرج ع

*
*
Vqs
,Vds

در مختصات شار استاتور در نظر گرفته م ي ش وند .س پ ،
ولتا های فرمان  DCبه مختصات ساکن (  ) منتقد شده،
وپ

از آن مق ادير فرم ان

ميشوند.

V*s ,V*s

ب ه  SVMارس ال

کنترل فازی موتور القايي به روش کنترل مستقيم گشتاور با مدوالسيون بردار فضايي ()DTC-SVM
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شكل(:)5طرحDTC-SVMباكنترلحلقهبستهشاروگشتاور 

در استراتژی به کار ب رده ش ده  ]24برداره ای فرم ان
Vs , V*s

ولتا

در مختصات چرخشي با فرک ان

زاوي های

شار استاتور ،با جه تي ابي ش ار اس تاتور (مختص ات ش ار

از رواب ط ( )16و ( ،)17گش تاور الکترومغناطيس ي در
حوزه الپالس به شکد زير نتيجه ميشود:
()18

استاتور) توليد ميشوند .ميتوان گفت اساس اي ن روش ب ا
 FOCرابطه تنگاتنگي دارد.
جهتيابي با شار استاتور بر مبنای همجهتي ب ردار ش ار
استاتور با محور  dاست .ي ني:
 ds   s , qs  0

()14

d s
dt

()15

Vds  Rs ids 

()16

Vqs  Rsiqs  s s

()17

3P
 siqs
2 2

Te 

1 3P
)) s (s)(Vqs (s)  s s ( s
Rs 2 2

Te ( s) 

مطابه با اصول  DTCپايه  ،]3اگ ر ان دازه ب ردار ش ار
استاتور ،ثابت بوده و برابر با مقدار مرجع * sباشد ،با توجه
به رابطه ( )18گشتاور ماشين القايي ،مرتبط با ولتا مؤلفه q
است .بنابراين ،گشتاور الکترومغناطيسي ميتواند با مؤلف ه q

بردار ولتا استاتور کنترل شود .شکد ( )7رابطه بين گشتاور
ماشين Te ،و ولتا مؤلفه Vq(s) ،qرا نشان ميدهد ،که ي ک
سيستم م ادل مرتبه اول با اغتشاش ) Eq(sاست.

از رابطه  ،15استنبا مي شود که شار اس تاتور متناس ب
با مؤلفه  dولتا استاتور است .با اعمال تبديد الپالس ،شکد
( ،)6ارتب ا ب ين  ψsو  Vdsرا در ح وزه الپ الس نش ان
مي دهد؛که يک سيستم م ادل مرتبه دوم ب ا اغتش اش )Ed(s

شكل(:)7كنترلحلقهبستهگشتاور 

است ،S .بيانگر عملگر الپالس است.

برای محاسبه سرعت چرخش شار استاتور  ،  sباي د از

موت يت زاويهای بردار فضايي ش ار اس تاتور  sدر ت اب
مرجع س اکن مش ته گرفت ه ش ود .موت ي ت زاوي های ش ار
استاتور از رابطه زير به دست ميآيد:
شكل(:)6كنترلحلقهبستهشاراستاتور 

()19






  s
  .s  arctan 

 s
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با توجه به شکد ( )5مؤلفه ) e s (sب ه عن وان ي ک

به تغييرات شاخصهای موتور است ،الزم است ک ه از ي ک

اغتشاش است که برای ح ذف آن اي ن مق دار ب ا خروج ي

ديناميکي ،برای تنظ يم ض رايب کنت رلکنن ده (در اي ن ج ا

کنترلکننده گشتاور جمع شده تا اث ر آن را ب ه ط ور نس بي

کنترلکننده گشتاور) مطابه با س اختار غي رخط ي مجموع ه

حذف کند .با توجه به اينکه از کنترلکننده  PIب رای تنظ يم

کنترلي اس تفاده ش ود .يک ي از راهکاره ای پي اده ش ده در

گشتاور استفاده شده است ،دتت محاسبه س رعت چ رخش

پ ژوهش حاض ر اس تفاده از منط ه ف ازی اس ت .س اختار

شار استاتور چندان ضروری نيست زيرا کنترلکننده  PIحتي

کنترلکننده فازی از  4بخش اصلي تشکيد شده است که در

در صورت وجود خطا در محاس به س رعت چ رخش ش ار

شکد ( )8نشان داده شده اس ت -1 :ف ازیس از  -2پايگ اه

استاتور ،مقدار گشتاور را تصحيح خواهد کرد.

تواعد  -3موتور استنتاج  -4غير فازیساز .]30

همچنين ،سادهترين راه برای حذف اغتش اش ) Eq(sدر
کنترل شار ،محاسبه افت ولتا  Rs .isdو اضافه کردن آن ب ه
مؤلفه حقيقي ولتا است .اما اين روش نياز به انتقال جري ان
استاتور به تاب مرجع شار استاتور دارد که عمد زمان ب ری
است .با اين روش حساسيت کنترل شار ب ه تغيي ر مقاوم ت
استاتور افزايش مييابد .همانگونه که در مورد جمله وابسته
به سرعت شار استاتور ) e s (sدر رابطه ( )18عمد شد
استفاده از کنترلکننده  PIبرای تصحيح خطاها ک افي اس ت.
بنابراين داريم:
مؤلفه  qبردار فضايي ولت ا اس تاتور مطل وب در ت اب
مرجع شار استاتور توسط کنترلکننده  PIبرابر است با:
()20

K 

)Vsq ( s)   K PT  IT (Tref  Te )  e s ( s
s 


شكل(:)8ساختاركنترلكنندهفازي 


ساختاركنترلكنندهPDفازيخودتنظيم 

-1-5
منظور از کنترلکننده  PDفازی خود تنظيم اين است که
ضرايب کنترلکنن ده  )KD ،KP( PDب ا اس تفاده از منط ه
فازی تنظيم شوند  .]30اساس ساختار کنترلکننده STFPD

گشتاور در شکد ( )9آورده شده است.

در ضمن ،مؤلفه حقيقي ب ردار ولت ا اس تاتور در ت اب
مرجع شار استاتور توسط کنترلکننده  PIعبارت است از:
()21

K I 

) ( ref  s
Vsd ( s)   K P 
s 


مؤلفههای حقيقي و موهومي بردار ولتا استاتور مطلوب
توسط روابط ( )20و ( )21محاسبه شده و پ

از تب ديد از

مختص ات  dqب ه مختص ات س اکن بل وک  SVMوارد
مي شوند .همان طور که در بخش  1-4توصيف ش د بل وک
 ،SVMولتا محاسبه شده را در يک دوره زماني نمونهگيری
تقريب زده و متناسب با آن سيگنالهای ،مورد نياز مب دل را
توليد ميکند.

طراحیكنترلكنندهPDفازيخودتنظيم 

-5
از آنجا که ساختار سيستم کنترلي غير خطي و حس اس

PD

Controller

كنترلكنندهPDفازيخودتنظيم 

شكل(:)9


که در آن  eTو  deT/dtبه ترتيب بيانگر خطای گش تاور
و مشته خطای گشتاور ميباشند .در اي ن ص ورت ض رايب
کنترلکننده  PDبا استفاده از استنتاج فازی به صورت تاب ي
غير خطي متناسب با مقدار خط ا و مش ته خط ای گش تاور
تنظيم ميشوند.

ساختاركنترلكنندهPDفازيخودتنظيم 

-2-5
سيستم کنترل کننده فازی شکد ( ،)9شامد دو ورودی و

کنترل فازی موتور القايي به روش کنترل مستقيم گشتاور با مدوالسيون بردار فضايي ()DTC-SVM
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دو خروجي است .خروجيها مط ابه ب ا کنت رلکنن ده ،PD

بر چسب زماني بهکار برده شده برای توابع عضويت در

’ KPو’ KDهس تند .از م دل مم داني ب ه عن وان س اختار

شکدهای ( )11و ( )12برابر هستند با:

استنتاج فازی استفاده شده است .بلوک استنتاج ف ازی ب رای

NB: Negative Big; NM: Negative Medium; NS:
;Negative Small; ZE: Zero; PS: Positive Small
PM: Positive Medium; PB :Positive Big

طراحي کنترلکننده در شکد ( )10نشان داده شده است.

همچنين ،بازه تغييرات ورودی ها با استفاده از گين خطا
و گين تغييرات خطای گشتاور در بازه  ]-1 ،1نرماليزه شده

Self-Tuning
PD
)(mamdani

است .انتخاب اندازه گين به سيستم مورد نظر بس تگي دارد.
که وابسته به تجربه و دانش ک اربر اس ت .در ض من تواب ع
عضويت خروجيه ای ’ KPو ’ KDدر ش کد ( )13نش ان

شكل(:)10بلوکاستنتاجفازي 

داده شده است.



با ت ريف محدوده تغييرات ضرايب کنترلکننده  PDب ه
ش کد  ،]KDmin, KDmax ،]KPmin, KPmaxمح دوده
تغييرات خروجي کنترل کنن ده ف ازی(’ )KD’ ،KPدر ب ازه
 ]0-1نرماليزه شده است ،در نتيجه خواهيم داشت:
()22

KP  KPmin
KP  15

KPmax  KPmin 400  15

KP' 

()23

KD  KDmin
KD  200

KDmax  KDmin 1200  200

KD' 

پ

داريم:

()24

KP  385KP'15

()25

KD  285KI '15

شكل(:)13توابععضویت’KPو’KD

برچسب فازی توابع عضويت خروجيها به ش کد زي ر
ت ريف ميشود:
S: Small; MS: Medium Small; M: Medium; MB:
Medium Big; B: Big

به طور کلي ،نوع انتخاب تواب ع عض ويت ورودیه ا و
توابع عضويت ورودیه ای مجموع ه ف ازی در ش کد

خروجيها و در نهايت چگونگي پيادهس ازی ت وانين ف ازی

( )11و ( )12به ترتيب برای خطای گشتاور و مشته خطای

وابسته به نوع سيستم کنترل ش ونده ،ن وع کنت رلکنن ده( PI

گشتاور ارايه شدهاند.

 ),PID ,PDو تجرب ه عمل ي ک اربر دارد .ت وانين ف ازی
کنترلکننده پياده شده ،در اين مقاله ب ه ش کد زي ر ت ري ف
ميشوند:
IF e(t) is Ei and Δe(t) is ΔEj then UP is X and
UD is Y.

شكل(:)11توابععضویت) e(t


ک ه در آن Ei :و  Ejبرچس ب ف ازی ورودیه ا و UP

و UDبرچسب زماني خروجي ها هستند .از آنجا که  7متغير
برای ورودی و  5متغير برای خروجي ت ريف ش ده اس ت،
ب رای ه ر ي ک از خروج يه ای ’ KPو ’ 35 ،KDت انون
ت ري ف ش ده اس ت .ت وانين کنترل ي اس تفاده ش ده ب رای
کنترلکننده  PDخود تنظ يم گش تاور ب ر اس اس تجرب ه در
جدولهای ( )1و ( )2آورده شدهاست.

شكل(:)12توابععضویت de(t)/dt

93

هوش محاسباتي در مهندسي برق ،سال ششم ،شماره سوم ،پاييز 94
جدول(:)1قوانيناستنتاجفازي’KP

ميشود .و بهت رين م وت يتي ي ک ذره در ب ين تم ام ذرات
تجربه کرده است با  Xgbestنش ان داده م يش ود .اگ ر ت ابع
هدف را با  Hنشان دهيم مقدار تابع ه دف در  Xب ا  ،Hدر
 Xbestبا  Hbestو در  Xgbestبا  Hgbestنم ايش داده م يش ود.
موت يت ب دی ذره ) X(t+1ب ا عل م از موت ي ت ف ل ي ذره
) X(tو سرعت حرکت ذره در  t+1ام ين مرحل هV(t+1) ،

ت يين ميش ود V(t+1) .ب ا اس تفاده از موت ي ت ف ل ي ذره

جدول(:)2قوانيناستنتاجفازي’KD

) ،Xbest ،Xgbest ،X(tو ) V(t+1حاصد شده از مرحله تب د
محاس به م يش ود .در نخس تين مرحل ه اج رای الگ وريتم
موت يت ذرات و سرعت حرکت به ط ور تص ادفي انتخ اب
ميشوند .اگر ت دد ذرات را براب ر ب ا  dو ت داد جم ي ت
ذرات را که هر کدام برابر با  dذره ميش وند را ب ا  nنش ان
دهيم ،سرعت حرکت و موت يت ب دی ذره ب ا رواب ط زي ر
محاسبه ميشوند:

برای تبديد مقادير فازی به مقادير حقيقي از روش مرکز
جرم استفاده شده است.

()26

V [t  1]  WV [t ]  c1 r1 ( X
m
j

)] [t ]  X [t
m
j

gbest
j

c 2 r2 .( X

j  1,2...d m  1,2...n

 -6الگوریتمبهينهسازيتجمعذرات( )PSO
جيمز کندی و راسد سي ابرهات ص احبان اص لي اي ده
الگوريتم  PSOهستند  .]27در الگوريتم  PSOموج وداتي
وجود دارند ،که آنها را ذره ميناميم و در فضای جستجوی
تاب ي که تصد بهينه کردن مقدار آن را داريم ،پخش شدهاند.
هر ذره مقدار تابع هدف را در م وت يتي از فض ا ک ه در آن
ترار گرفته است ،محاسبه ميکند .سپ  ،با استفاده از ترکيب
اطالعات محد ف لياش و بهترين محلي که تبالً در آن بوده
است و همچنين ،اطالعات يک يا چند ذره از بهت رين ذرات
موجود در جمع ،جهتي را برای حرکت انتخاب ميکند .همه
ذرات جهتي را برای حرکت انتخاب ميکنند و پ

[t ]  X [t ]) 
m
j

m ,best
j

m
j

از انجام

حرکت ،يک مرحله از الگوريتم به پايان ميرسد .اين مراحد
چندين بار تکرار ميشوند تا آن ک ه ج واب م ورد نظ ر ب ه
دست بياي د .در وات ع انب وه ذرات ک ه کمين ه ي ک ت ابع را
جستجو ميکنند ،همانند دستهای از پرندگان عمد م يکنن د
که به دنبال غذا ميگردند .اگر موت يت هر ذره را با  Xنشان
ده يم ،آنگ اه بهت رين م وت يتي ک ه ه ر ذره تاب ه ح ال در
الگ وريتم  PSOتجرب ه ک رده اس ت ب ا  Xbestنش ان داده

()27

m
m
Xm
]j [t  1]  X j [t ]  V j [t  1

j  1,2...d m  1,2...n

در رواب ط ب اال W ،ض ريب اينرس ي r1 ،و  r2اع داد
تصادفي در بازه ] [0,1با توزيع يکنواخت ،و همچنين c1 ،و
 c2به نام ضرايب ي ادگيری ش ناخته م يش وند c1 .ض ريب
يادگيری برای هر ذره و در نقطه مقابد  c2ضريب ي ادگيری
برای کد مجموعه ذرات است.
در اين پژوهش ،ذرات ،بيانگر ضرايب کنت رلکنن دهای
شار و گشتاور هستند که ت داد آنها برابر با  )d=4( 4است.
ت داد جم يت و تکرار در الگوريتم  PSOبه ترتيب برابر ب ا
 50و  40در نظر گرفته شده است .به عل ت ک اهش فض ای
جستجو ضرايب کنترلکنن دهه ا ي ا ذرات ،مق دار آنه ا در
بازهای محدود شده است ] .[Xmin, Xmaxدر وات ع انتخ اب
اين بازه به دانش کاربر در مورد نوع سيس تم م ورد مطال ه
بس تگي دارد .ت ابع ه دف در انتخ اب ض رايب بهين ه در
الگوريتم  ،PSOانتگرال تدر مطله خطای  )IAE( 7گش تاور
و شار است.
()28

IAE   e(t ) dt
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آمده در شکد ( )15به ترتيب برای مقادير گشتاور مرج ع و

نتایجشبيهسازي 

-7

شار  15 Nmو  0/8Wbاس ت .دي ده م يش ود ک ه پاس

شبيهسازی در محيط شبيهسازی نرم اف زار متل ب ب رای
يک موت ور الق

ايي 460V ,3 ,5HP,4 pole,1750rpm

ديناميکي در هر دو حالت برابر بوده است .اين مه م از اي ن

انج ام

موضوع نتيجه ميگيرد که ضرايب بهينه کنترلکننده  CPIب ا

شده است .شاخصهای موتور القايي عبارتند از:
Rs  1.115

Ll s  .005974H

استفاده از مقادير شار و گشتاور مرجع مورد بررسي ،ت ي ين

Rr  1.083

ش ده و ب دين ترتي ب در اي ن م ورد پاس

Ll r  .005974H

بهين های از

کنترلکننده نوع کالسيک انتظ ار م ي رود .ب ه هم ين عل ت

J  .02kg  m2 Lm  .2037 H

استفاده از تابع ه دف  IAEپاس

دين اميکي بهين های را در

همگرايي جواب با استفاده از الگوريتم  PSOدر نقط ه ک ار

نتايج شبيهسازی يک بار بر مبنای استفاده از کنترلکننده

مورد نظر منجر شده و تابد تياس با نوع فازی کنت رلکنن ده

 PIکالسيک شار و گشتاور و در حال ت دوم ب ا اس تفاده از

گشتاور است .در شکد ( )16پاس حال ت پاي دار گش تاور،

کنترلکننده  PDف ازی خ ود تنظ يم ب رای کنت رل گش تاور

نشان داده شده است .واضح است که استفاده از کنترلکنن ده

الکترومغناطيسي انجام شده است .کنترلکننده شار در هر دو

 STFPDهمگرايي تابد تياسي را نسبت ب ا ن وع کالس يک

حالت يکسان و از نوع کالسيک هس تند .نت ايج ع ددی ب ه

فراهم ميآورد.

دست آمده با استفاده از الگوريتم هوش مند  PSOب رای ب ه
دست آوردن ضرايب بهينه کنترلکنندههای ش ار و گش تاور،
در جدول ( )3ارايه شده است .در ض من مق دار گش تاور و
شار مرجع در اين جدول آم ده اس ت .همگراي ي الگ وريتم

CPI

 PSOدر شکد ( )14برای ت يين ض رايب ،نش ان داده ش ده

STFPD

است.
كنندههاباالگوریتم PSO
كنترل 

جدول(:)3ضرایب
KIΨs
2000

KPΨs
3000

KDTe
700

*
sΨ
0/8Wb

KPTe
70

Sec.
*

Te
15Nm



كنندهCPIو
كنترل 

شكل(:)15پاسخگشتاورموتوربا
STFPDدرراهاندازيدرگشتاورمرجع 15Nm
STFPD

Tref

CPI

Sec.


شكل(:)14همگراییالگوریتم PSO

كنترلكنندههاي

شكل(:)16پاسخگشتاورالكترومغناطيسبا
CPIوSTFPDدرحالتدایمدرگشتاورمرجع 15Nm

ش کد ( )15ب ه ط ور همزم ان پاس

گش تاور

الکترومغناطيس ي موت ور را در دو حال ت اس تفاده از

تنظيم ضرايب کنترلکننده نوع کالس يک در ي ک نقط ه

کنترلکننده کالسيک و فازی نشان ميدهد .نتيجه ب ه دس ت

کار ماشين (  ) Te  15Nm , s  0.8Wbب ر خ الف ن وع

40

30

20

10

0
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فازی تابليت تطبيهپذيری با تغيير نقطه کار و ش اخصه ای

مقدار مرجع  1 Nmنشان مي ده د ،ب دين منظ ور ض رايب

ماشين را نداشته و از اين لح ا م يتوان د در ش رايطي ب ه

کنترلکننده کالسيک گشتاور طوری تنظيم ش ده ت ا در ح د

ناپاي دار ش دن ماش ين منج ر ش ود .در ش کد ( )17مق دار

امکان پاس ديناميکي گشتاور در هر دو حالت برابر باشند.

گشتاور مرجع در  1 Nmتثبيت شده اس ت .تغيي ر در نقط ه
CPI

ک ار موت ور ،تطبي هپ ذيری کنت رلکنن ده ف ازی و ع دم
تطبيهپذيری کنترلکننده کالسيک را به همراه دارد .در شکد
( )17ديده ميشود که استفاده از نوع فازی پاس

STFPD

دينامي ک

بهتری از گشتاور را به همراه دارد .پاس داي م آن در ش کد
( )18نشان داده شده است.

Sec.

شكل(:)19پاسخدیناميكیگشتاورباتغييرضرایب
STFPD

CPI

كنترلكنندهكالسيکدرگشتاور 1Nm


ولي آنچ ه مس لم اس ت تنظ يم ض رايب کنت رلکنن ده
کالسيک ميتواند ت ثثير س ويي را در کنت رل موت ور داش ته

Sec.

باشد .تثثير اين موضوع در ش کد ه ای ( )20و ( )21نش ان
داده شدهاند.

رراهاندازيومرجع 1Nm
شكل(:)17گشتاورموتورد 


Teref=1Nm

STFPD

CPI
CPI

Sec.
0. 15

Sec.

0

شكل(:)20گشتاورموتورباگشتاورمرجع 1Nm


شكل(:)18پاسخدائمگشتاورموتوردرمقدارمرجع 1Nm

مشاهده م يش ود مق دار نوس انات گش تاور در حال ت
ماندگار ،هنگامي که از کنترلکننده  STFPDاس تفاده ش ده،
کاهش يافته است .اين امر باعث افزايش ک ارايي موت ور در
سرعتهای پايين ميشود .در گشتاور مرجع  1 Nmبه علت
عدم تطابه پذيری ضرايب کنترلکننده کالسيک گشتاور ،ب ا
تغيير نقطه کار ماشين ،پاس ديناميکي آهسته تری به نس بت
با نوع فازی در شکد ( )18شاهد هستيم .شکد ( )19پاس
ديناميکي گشتاور بهبود يافته موتور را ب ا ن وع کالس يک در

Sec.
0. 15

0

شكل(:)21سرعتموتوردرگشتاورمرجع 1Nm

شايد پاس حالت گذرا با توجه ب ه ش کد ( )19بهب ود
يافته باشد ولي باعث ناپايداری موتور ميشود .ش کد ()20
و ( )21به ترتيب گشتاور و سرعت ماشين را نشان ميده د.
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همين طور تثثير تغيير ضرايب کنترلکننده کالسيک گش تاور
Nm ) در مقدار گشتاور مرج ع22( در مرحله تبد در شکد

 مشاهده ميشود ک ه در مقايس ه ب ا.نشان داده شده است15
 ولي نوس انات،نوع فازی هر چند موتور ناپايدار نشده است
) اف زايش يافت ه16( گشتاور به شدت در مقايس ه ب ا ش کد
 که عملکرد نامطلوبي بر ک ارايي موت ور م يگ ذارد و،است
. کالسيک نشان ميدهدDTC پاسخي مشابه با روش

CPI

STFPD
Sec.

0

0. 15



كنترلكننده

گشتاورموتورباتغييرضرایب:)22(شكل
 كالسيک


يجهگيري
  نت-8
 روش کنترل مستقيم گشتاور موتور القايي،در اين مقاله
با استفاده از مدوالسيون بردار فضايي ارايه و منطه ف ازی و
 ب رای ت ي ين ض رايب بهين ه. توصيف ش دPSO الگوريتم
 اس تفادهPSO کنترلکننده های شار و گش تاور از الگ وريتم
 به علت ساختار غير خط ي سيس تم از منط ه، همچنين.شد
.فازی برای ت يين ضرايب کنترلکننده گشتاور اس تفاده ش د
 نت ايج ش بيهس ازی ب رای مقايس ه عملک رد کنترل ي، سپ
کنترلکننده گشتاور کالسيک و خود تنظيم از نوع ف ازی در
 نت ايج نش ان م يدهن د.حالت گذرا و پايدار انجام شدهان د
،کنترلکننده فازی خود تنظيم در مقايس ه ب ا ن وع کالس يک
تطبيهپذيری بهتری را بهويژه در حالت دينامي ک موت ور در
.شرايط متفاوت بهره برداری به همراه دارد
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