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گشتاور ارائه شده است .سپس مقايسهای از نظر اعوجاج گشتاور و شار برای روش کنترل پیشبین گشتاور و روش کنترل مستقیم گشتاور
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اعتبار امکانسنجي کنترل پیشبین گشتاور و برجسته نمودن برخي از مسائل مهم مربوط به اجرای آن ،بررسي ميشود.
واژگان کلیدی :راهانداز ،موتور القایی ،کنترل پیشبین گشتاور.

تاريخ دريافت مقاله :

81/22/51

تاريخ پذيرش مقاله :

81/29/51

51

شماره  – 51بهار 89

فصلنامه علمي دريا فنون

با اين حال ،بردار شار استاتور را ميتوان با استفاده از بردار
فضايي مناسب ولتاژ استاتور ،که توسط اينورتر منبع ولتاژ
تولید شده تنظیم نمود و کنترل گشتاور الکترومغناطیسي با
استفاده از ولتاژ استاتور بهدست ميآيد .بهاين دلیل ،بهطوری
که ذکر شد اين نوع از کنترل معموالً به عنوان کنترل گشتاور
مستقیم نامیده ميشود[.]1

 -1مقدمه
روش کنترل مستقیم گشتاو ر 5يک کنترل بر اساس
هیسترزيس غیرخطي است که برای برنامههای کاربردی
راهاندازهای الکتريکي با قدرتهای متوسط و زياد استفاده
ميشود .اين روش پاسخ گشتاور بسیار سريع و کنترل
انعطافپذير در يک موتور القايي را ارائه ميدهد[.]2-5
مدل کنترل پیشبی ن 2يک روش پیشرفته کنترل فرآيند
است که در صنايع فرآيندی ،در کارخانههای شیمیايي و
پااليشگاههای نفت از سال  5892مورد استفاده قرار گرفته
است .همچنین در سالهای اخیر در مدل تعادل سیستم
قدرت از آن استفاده مي شود.
مدل کنترل پیشبین با تکیه بر مدل پويای روندها ،اغلب
مدلهای خطيای هستند که توسط شناسايي سیستم
بهدست ميآيند .استفاده از مدل کنترل پیشبین واقعیتي
است که اجازه ميدهد تا بازه زماني جاری با نگهداشتن
زمانهای آينده در محاسبه ،بهینهسازی شود [.]5-1
اين روش با بهینهسازی افق زماني محدود بهدست ميآيد و
در بازه زماني جاری اجرا ميشود .مدل کنترل پیشبین يک
کنترل ديجیتال است که توانايي پیشبیني حوادث آينده را
دارد و بر اساس تکرار بهینهسازی در دورههای محدود مدل
دستگاه ،اقدامات کنترلي را انجام ميدهد .در زمان  ،tحالت
فعلي دستگاه نمونهبرداری شده و يک استراتژی کنترل
حداقل هزينه( 1از طريق يک الگوريتم به حداقل رساندن
عددی) برای افق زماني نسبتاً کوتاه محاسبه ميشود [.]5
در ادامه يک مطالعه مقايسهای بین روشهای کنترل مستقیم
گشتاور و کنترل پیشبین گشتاور 5در راهانداز موتور القايي
سهفاز انجام شده و سپس موجدار شدن شار ،اعوجاج گشتاور
و همچنین پاسخ دينامیکي در اين روشها بررسي گرديده
است.

()5

s r

در رابطه ( λ ،)5زاويه بین بردارهای فضايي شار پیوندی
استاتور و روتور است . 𝜆 = 𝜌𝑠 − 𝜌𝑟 ،ثابت زماني روتور
يک ماشین القايي قفس سنجابي استاندارد ،بزرگ است.
بنابراين شار پیوندی روتور در مقايسه با شار پیوندی استاتور
به آرامي تغییر ميکند و ميتوان آن را ثابت فرض نمود .اگر
شار پیوندی استاتور ثابت فرض شده باشد ،اين نیز از معادله
ولتاژ روتور ماشین القايي حاصل ميشود .با اين حال ،اگر شار
پیوندی روتور و استاتور ثابت فرض شوند ،از معادله ()5
گشتاور الکترومغناطیسي حاصل ميشود که ميتواند به
سرعت با تغییر  λدر جهت مورد نیاز ،تغییر نمايد .اين ماهیت
کنترل مستقیم گشتاور است .با اين حال ،زاويه  λبه راحتي
ميتواند با تعويض بردار فضايي مناسب ولتاژ استاتور تغییر
نمايد .ساختار کنترل مستقیم گشتاور در شکل ( )5نشان
داده شده است [.]1
 -3کنترل پیشبین گشتاور
کنترل پیشبین کالس گستردهای از کنترلکنندهها است که
در برنامههای اخیر مبدلهای قدرت استفاده ميشود.
مشخصه اصلي کنترل پیشبین ،استفاده از يک مدل سیستم
برای پیشبیني رفتار آينده متغیرهای کنترلشده ميباشد.
اين اطالعات توسط يک کنترلکننده با توجه به معیار
بهینهسازی از پیش تعريف شده برای بهدست آوردن تحريک
مطلوب ،استفاده ميشود .روشهای مختلف کنترل پیشبین
عبارتند از :کنترل ساکن ،کنترل هیسترزيس ،کنترل مبتني
بر مسیر و الگوی کنترل پیشگويانه [.]1-4
معیار بهینهسازی در کنترل پیشبین مبتني بر هیسترزيس،
حفظ متغیر کنترلشده در محدوده منطقه هیسترزيس است،
در حالي که در کنترل مبتني بر مسیر متغیر کنترل شده
مجبور به دنبال کردن يک مسیر از پیش تعريف شده است.

 -2کنترل مستقیم گشتاور
در اين بخش يک راهانداز کنترل مستقیم گشتاور شرح داده
شده است ،که عالوه بر کنترل گشتاور ،شار کنترل شده ،شار
استاتور است .اگر بردار پیوندی شار استاتور در جهت رو به
جلو شتاب بگیرد گشتاور الکترومغناطیسي مثبت تولید
ميشود.
)Direct Torque Control (DTC
)Model Predictive Control (MPC

3
L
⃗⃗ s ||Ψ
⃗⃗ r | sin λ
𝑇𝑒 = 2 P L mL |Ψ

1

Cost Minimizing Control Strategy
)Predictive Torque Control (PTC

2
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شکل ( )1بلوک دیاگرام کنترل مستقیم گشتاور [.]11
⃗⃗

⃗⃗ r + τr 𝑑Ψr = jτr 𝑤. Ψ
⃗⃗ r + Lm . is
Ψ
dt

در کنترل سکون ،تحريک بهینه باعث ميشود که خطا در
لحظه نمونهبرداری بعدی برابر با صفر شود .معیار بهینهسازی
مورد استفاده در مدل کنترل پیشبین به عنوان تابع هزينه5
حداقل شده بیان شده است .نقطه ضعف کنترل سکون اين
است که نیاز به مدوالتور دارد و به طور مستقیم نميتواند
شامل محدوديتها باشد .کنترلکنندههای مبتني بر پسماند
و مسیر نیازی به مدوالتور ندارند ،و فرکانس سوئیچینگ
متغیر ايجاد خواهند کرد [.]9-4
مزيت مدل کنترل پیشبین اين است که نیازی به مدوالتور
ندارد ،و همچنین محدوديت ميتواند بهطور مستقیم در تابع
هزينه گنجانده شده شود .يک سیستم غیرخطي به طور
مستقیم در اين مدل گنجانده ميشود و مدل خطي برای
شرايط عملیاتي داده شده مورد نیاز نیست.
مراحل مربوط به الگوريتم کنترل پیشبین گشتاور ،برآورد
شار ،پیشبیني گشتاور در لحظات بعدی و به حداقل رساندن
تابع هزينه ميباشد .طرح کنترل پیشبین گشتاور در شکل
( )2نشان داده شده است.

()1
معادالت شار پیوندی استاتور و روتور موتور القايي به صورت
روابط ( )5الي ( )4هستند [.]1
⃗⃗ s = 𝐿𝑠 is + 𝐿𝑚 . ir
Ψ
⃗Ψ
⃗ r = 𝐿𝑟 i r + 𝐿 𝑚 . i s

()5
()1

⃗Ψ
⃗ −𝐿 .i
) 𝐿𝑚 . ( r 𝑚 s
𝑟𝐿

()4

⃗⃗ s = 𝐿𝑠 is +
Ψ

با استفاده از بسط اويلر در معادالت  1و  ،4نتايج برآورد شده
معادالت گسسته شار پیوندی استاتور و روتور بهصورت روابط
 1و  9است:
⃗Ψ
= )⃗ s (k

)1

()1

⃗Ψ
⃗ s (k) = σ𝐿𝑠 . is (k) + k r . ⃗Ψ
)𝑘( ⃗ r

()9
که در آن

𝑚𝐿
i (k) +
τ
1+ r −jτr 𝑤 s
Ts
𝑟𝐿
⃗Ψ
⃗ (k −
Rr Ts +𝐿𝑟 −𝑔𝐿𝑟 .𝑇𝑠 .𝑤 r

Lm
𝑟𝐿

= kr

عامل اتصال روتور 𝑇𝑠 ،زمان

𝐿 2

نمونهبرداری و 𝐿𝑚 𝐿  σ = 1 −عامل نشت هستند.
𝑟 𝑠

 -4برآورد شار
 -5پیشبینی شار و گشتاور

در کنترل پیشبین گشتاور ،شار استاتور و شار روتور در
لحظه حاضر  Kبرآورد ميشوند .معادله پويای شار روتور يک
موتور القايي قفس سنجابي بهصورت رابطه ( )2است [:]8

معادله ولتاژ استاتور موتور القايي قفس سنجابي بهصورت
رابطه ( )8است:
⃗⃗

𝑠⃗𝑠 = 𝑅𝑠 𝑖𝑠 + 𝑑Ψ
𝑉

⃗⃗

⃗Ψ
⃗ r + τr 𝑑Ψr = −jτr (wk − w). ⃗Ψ
⃗ r + Lm . is

()8
متغیرهای کنترلي در الگوريتم کنترل گشتاور پیشبین ،شار
استاتور و گشتاور الکترومغناطیسي ميباشند .از اين رو ،اين
متغیرها به روش نمونهگیری در لحظه  K+1پیشبیني
ميشوند.

()2
در اينجا ⃗Ψ⃗ r ،شار روتور و  wkسرعت زاويهای در قاب مرجع
قراردادی است.
نوشتن معادله ( )2در قاب مرجع ثابت ) (wk = 0بهصورت
رابطه ( )1ميباشد:

𝑡𝑑

dt

Cost Function

1
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شکل ( )2بلوک دیاگرام کنترل پیشبینی گشتاور [.]11

متغیرهای کنترل اختصاص داده شود ،اين عامل مطابق با
نسبت بین بزرگي گشتاور نامي  𝑇nomو شار استاتور نامي
 ⃗Ψ⃗ snomاست.

با استفاده از بسط اويلر در معادله ( ،)8شار استاتور پیشبیني
شده در لحظه  K+1به صورت رابطه ( )52بهدست ميآيد:
⃗Ψ
⃗ s (k + 1) = ⃗Ψ
𝑉 ⃗ s (k) + Ts .
)𝑘( 𝑠⃗
)(k
−𝑅𝑠 . Ts . is

()52
معادله پويای ولتاژ استاتور موتور القايي قفس سنجابي به
صورت رابطه ( )55است [:]8

 -7نتایج شبیهسازی
رفتار کنترل پیشبین گشتاور و کنترل مستقیم گشتاور با
استفاده از نرمافزار شبیهساز متلب و با پارامترهای نشان داده
شده در جدول ( )5شبیهسازی شده است .الگوريتم کنترل با
زمان نمونهبرداری  40µsاجرا شده است .شکلهای ( )1و ()5
جريان حالت پايداری برای هر دو استراتژی کنترل  ،وقتي
که موتور با سرعت نامي  122راديان بر ثانیه و با گشتاور بار
کامل ( 1نیوتنمتر) کار ميکند ،را نشان ميدهند .جريان در
کنترل پیشبین گشتاور اعوجاج کمي ( )THD = 4%نسبت
به کنترل مستقیم گشتاور ) (THD =6.2%دارد .شکلهای
( )1الي ( )52نشاندهنده رفتار گشتاور ،سرعت و شار در اثر
بار  1نیوتنمتری است .اين نتايج نشان ميدهد که کنترل
پیشبین گشتاور در مقايسه با کنترل مستقیم گشتاور ،در
حالت پايدار نسبت به حالت گذرا ،عملکرد بهتری دارد.

⃗𝑠 = 𝑅𝜎 𝑖𝑠 + 𝐿𝜎 𝑑𝑖𝑠 + k r . (jw − 1 ) . ⃗Ψ
⃗r
𝑉

()55

τr

𝑡𝑑
2

که در آن 𝑠𝐿 𝐿𝜎 = σاندوکتانس نشتي و  𝑅𝜎 = 𝑅𝑠 + k rو
 Rrمقاومت کل هستند .با استفاده از بسط اويلر در معادله
( ،)55جريان استاتور پیشبیني شده در لحظه  K+1بهدست
آمده است:
Ts
τσ +Ts

) ∙ is (k) +

Ts
τσ

Is (k + 1) = (1 −

k
𝑉 ⃗ r (𝑘) +
}))𝑘( 𝑠⃗
∙ (( r − jk r ∙ w) ∙ ⃗Ψ

()52

τr

1
Rσ

{

با استفاده از روابط ( )52و ( )52گشتاور الکترومغناطیسي
پیشبیني شده در لحظه  K+1به دست آمده است [:]55
⃗Ts (k + 1) = 3 P ∙ 𝐼𝑚{Ψ
})⃗⃗ s (k + 1) ∙ is (k + 1
()51
2
 -6تابع هزینه حداقل شده

جدول ( )1مشخصات موتور القایی.

تابع هزينه دارای ساختار رابطه ( )55است [:]52

مقدار
2.65 Ω
2Ω
301.4 mH
306.5 mH
291.1 mH
2
0.0055 Kgm2/s
5 Nm

⃗⃗ s (k +
𝑔𝑖 = |𝑇(𝑘 + 1)𝑖 − 𝑇 ∗ | + 𝜆 ∙ ||Ψ

()55

∗

|| ⃗⃗ s
1)i | − |Ψ

که در آن  λ = Ψ⃗⃗𝑇nomنشاندهنده عامل وزن است ،که باعث
snom

افزايش يا کاهش يافتن نسبي گشتاور در مقابل کنترل شار
ميشود .اين تنها پارامتری است که در کنترل پیشبین
گشتاور تنظیم ميشود .اگر وزن يکسان برای هر دو
59

مشخصات
Rs
Rr
Ls
Lr
Lm
P
J
Tnom
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شکل ( )3شبیهسازی شکل موج جریان حالت دائمی استاتور در

شکل ( )8نتیجه شبیهسازی شار در اثر بار در روش .PTC

گشتاور بار کامل در روش .DTC

شکل ( )9نتایج شبیهسازی پاسخ پله گشتاور در روش .DTC

شکل ( )4شبیهسازی شکل موج جریان حالت دائمی استاتور در
گشتاور بار کامل در روش . PTC

شکل ( )11نتایج شبیهسازی پاسخ پله گشتاور در روش .PTC

تحت حالت پايدار موجدار شدن در گشتاور و شار در کنترل
پیشبین گشتاور کمتر است ،و تحت حالت گذار پاسخ سريع
است .شکلهای ( )8و ( )52رفتار دينامیکي گشتاور را نشان
ميدهند .وقتي که ماشین در مقدار نامي شرايط شار عمل
ميکند ،يک مرحله ورودی  1نیوتنمتری ارائه شده است .با
توجه به عدم وجود کنترل جريان داخلي ،پاسخ گذرای بسیار
سريع گشتاور در کنترل پیشبین گشتاور بهدست آمده است.
شکلهای ( )55الي ( )55نشاندهنده شکل موج سرعت و
گشتاور در طول رديابي سرعت مرجع هستند .پاسخ بهدست
آمده در حالي است که سرعت مرجع از  292راديان بر ثانیه
تا  122راديان بر ثانیه متغیر ميباشد .از نتايج روشن است
که کنترل پیشبین گشتاور نسبت به کنترل مستقیم گشتاور
يک واکنش سرعت خوب ميدهد .شکلهای ( )51الي ()22
نتايج شبیهسازی شکل موجهای سرعت ،گشتاور و جريان
استاتور در طول عملیات سرعت معکوس را نشان ميدهند.

شکل ( )5نتیجه شبیهسازی گشتاور در اثر بار در روش . DTC

شکل ( )6نتیجه شبیهسازی گشتاور در اثر بار در روش .PTC

شکل ( )7نتیجه شبیهسازی شار در اثر بار در روش .DTC
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شکل ( )11شبیهسازی شکل موج سرعت در طول ردیابی سرعت

شکل ( )15نتایج شبیهسازی حاصل از سرعت ،در طول عملیات

در روش .DTC

سرعت معکوس در روش .DTC

شکل ( )12شبیهسازی شکل موج سرعت در طول ردیابی سرعت

شکل ( )16نتایج شبیهسازی حاصل از سرعت ،در طول عملیات

در روش در .PTC

سرعت معکوس در روش .PTC

شکل ( )13شبیهسازی شکل موج گشتاور در طول ردیابی

شکل ( )17نتایج شبیهسازی حاصل از گشتاور ،در طول عملیات

سرعت در روش . DTC

سرعت معکوس در روش .DTC

شکل ( )18نتایج شبیهسازی حاصل از گشتاور ،در طول عملیات

شکل ( )14شبیهسازی شکل موج گشتاور در طول ردیابی

سرعت معکوس در روش .PTC

سرعت در روش .PTC

به همین دلیل سرعت پاسخي صاف دارد .ميتوان بیان کرد
که اگر چه عملکرد هر دو استراتژی مشابه و مناسب است،
موجدار شدن در کنترل پیشبین گشتاور کمتر از کنترل
مستقیم گشتاور است.

دستور سرعت از  122راديان بر ثانیه تا  -122راديان بر ثانیه
در  ٪12بار نامي ( 2.1نیوتنمتر) تغییر است .کنترلکننده
 PIخارجي به عنوان کنترلکننده سرعت در هر دو استراتژی
مورد استفاده قرار گرفته است.
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نشاندهنده شکل موج سرعت و گشتاور در طول رديابي
سرعت مرجع ميباشند .پاسخ بهدست آمده در حالي است
که سرعت مرجع از  292راديان بر ثانیه تا  122راديان بر
ثانیه متغیر ميباشد .تحت حالت پايدار موجدار شدن در
گشتاور و شار در کنترل پیشبین گشتاور کمتر است ،و تحت
حالت گذار پاسخ سريع است.
شکلهای ( )8و ( )52رفتار دينامیکي گشتاور را نشان
ميدهند .وقتي که ماشین در مقدار نامي شرايط شار عمل
ميکند ،يک مرحله ورودی  1نیوتنمتری ارائه شده است .با
توجه به عدم وجود کنترل جريان داخلي ،پاسخ گذرای بسیار
سريع گشتاور در کنترل پیشبین گشتاور بهدست آمده است.
شکلهای ( )1الي ( )52نشاندهنده رفتار گشتاور ،سرعت و
شار در اثر بار  1نیوتنمتری است .اين نتايج نشان ميدهد
که کنترل پیشبیني گشتاور در مقايسه با کنترل مستقیم
گشتاور در حالت پايدار نسبت به حالت گذرا ،عملکرد بهتری
دارد.

شکل ( )19نتایج شبیهسازی حاصل از جریان استاتور ،در طول
عملیات سرعت معکوس در روش .DTC

شکل ( )21نتایج شبیهسازی حاصل از جریان استاتور ،در طول
عملیات سرعت معکوس در روش .PTC

 -8نتیجهگیری
در اين مقاله عملیات مقايسه از نظر اعوجاج گشتاور و شار
برای کنترل پیشبین گشتاور و کنترل مستقیم گشتاور
راهانداز سهفاز موتور القايي ارائه شده است .در کنترل
پیشبین ،اهداف کنترلي به عنوان تابع هزينه تعريف شده
است که برای داشتن يک انعطافپذيری بیشتر ،به حداقل
ميرسد و در نتیجه پیچیدگي محاسبات در مقايسه با طرح
کنترل مستقیم گشتاور کمتر شده است.
نتايج شبیهسازی در نرمافزار متلب نشان ميدهد که
اثربخشي طرح پیشبین در کاهش اعوجاج گشتاور در
سرعتها و بارگذاریهای مختلف ،مناسب بوده و نشان داده
شده است که در روش کنترل پیشبین گشتاور نتايج بهتری
نسبت به روش کنترل مستقیم گشتاور بهدست آمده است.
فرکانس نمونهبرداری زياد مورد نیاز برای انجام کنترل
پیشبین گشتاور به دلیل در دسترس بودن پردازندههای قوی
مشکلي ايجاد نخواهد کرد.
از نتايج روشن است که کنترل پیشبین گشتاور نسبت به
کنترل مستقیم گشتاور يک واکنش سرعت خوب ميدهد.
شکلهای ( )51الي ( )22نتايج شبیهسازی شکل موجهای
سرعت ،گشتاور و جريان استاتور در طول عملیات سرعت
معکوس را نشان ميدهند .دستور سرعت از  122راديان بر
ثانیه تا  -122راديان بر ثانیه در  ٪12بار نامي (2.1
نیوتنمتر) تغییر ميکند .شکلهای ( )55الي ()55
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