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مقدمه1- 3

موتورهاي القايي به علت ساختار مستحكم و يكپارچه خود و همچنين عدم نياز به تعمير و نگهداري قابل توجه آنها هميشه در 

ساختار مستحكم و مناسب اين موتور، اين موتور را . شدندكاربردهاي همه منظوره بر ديگر موتورهاي الكتريكي ترجيح داده مي

قابليت به ،dcاما اين موتور در مقايسه با موتور . گزينه اول هر كاري در هنگامي كه به تغييرات سرعت نياز نباشد قرار داده بود

ترل چند متغيره وابسته و غيرخطي كار گيري كنترل ساده موتورهاي جريان مستقيم را ندارد  زيرا موتورهاي القايي ساختار و كن

-كه مي. است) ناوابسته بين متغيرها(برعكس آنها يك موتور جريان مستقيم تحريك مستقل داراي ساختار كنترلي ايزوله. دارند

.توان در آن گشتاور و شار را بصورت مستقل كنترل نمود

سعي در تغيير دور موتور القايي با روشهاي ناكارآمد2- 3

مه به روشهاي ناكارامدي كه در گذشته جهت كنترل دور موتور مي شده است مي پردازيم تا مقدمه اي براي ورود به ادر اد

با مسائل مطرح شده در باال مي توان به اين نتيجه رسيد كه به علت وابستگي متغيرها به يكديگر . روشهاي جديد و كارآمد باشد

دقيق و كارآمد گزينه مناسبي جهت كنترل دور نبوده است و اين حوزه در انحصار در سالهاي گذشته در كاربردهاي اين موتور 

اما مناسب بودن ساختار موتور و عدم نياز به تعمير و نگهداري و مزاياي ديگر اين موتور از قبيل . بوده استdcموتورهاي 

مهندسين جهت كنترل دور موتورهاي شوق وانگيزه وافري در بينdcكوچكتر بودن در يك توان مشخص نسبت به موتورهاي

. القايي ايجاد كرده است

روشهاي ابتدايي در جهت تغيير دور موتور القايي با استفاده از رابطه سرعت سنكورن گردنده در استاتور يك ماشين القايي 

ميدان گردنده در سرعت كه رابطه سرعت سنكرون در يك ماشين القايي است بيان مي كند كه1-3معادله . قابل فهم است
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البته سرعت سنكرون گردنده در محيط . با فركانس و  عكس تعداد قطبهاي ماشين رابطه اي تناسبي داردحيط استاتور م

استاتور سرعت روتور نمي باشد بلكه سرعت روتور هميشه به مقدار كمي از سرعت سنكرون عقب مي باشد و اين موضوع به 

ساختار ماشين القايي ميباشد چون اگر سرعت روتور به سرعت سنكرون برسد در روتور ديگر ولتاژي القا نشده و گشتاور علت 

الكترومغناطيسي توليد شده توسط موتور صفر مي گردد و باالجبار سرعت كاهش مي يابد از اينرو با توجه به منحني گشتاور 

.دجود داشته باشد تا گشتاور توليدي موتور با گشتاور بار يكسان گردلغزش موتورهاي القايي هميشه لغزش بايستي و

منحني گشتاور دور موتور القايي: 1-3شكل 

. سرعت روتور نيز با استفاده از  رابطه زير به سرعت سنكرون مربوط مي گردد

�
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توان ديد، براي تغيير در سرعت موتور القايي روشهاي به كار رفته مبتني بر سه موضوع بوده مانطور كه از دو رابطه فوق مي ه

.است

تغيير در تعداد قطبهاي استاتور2-1- 3

.براي اين كار از چند روش مي توان استفاده كرد. با تغيير در قطبهاي موتور ميتوان به چند سرعت مختلف دست يافت

اما ناگفته . با تعبيه چند سيم پيچ در استاتور ميتوان به چند دور مختلف دست يافت: استفاده از چند سيم پيچ در استاتور: الف

چون محيط . پيداست كه تعداد سيم پيچهايي كه مي توان در يك استاتور جاي داد نمي تواند بيش از دو تا سه سيم پيچي باشند
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و بقيه سيم . اين كار بهينه نمي باشد چون در هر زمان فقط از يك سيم پيچ استفاده مي شود استاتور محدود است و در ضمن 

. پيچها بيكار مي باشند

اين روش نيز با اينكه از همه سيم پيچها در هر زمان استفاده : استفاده از سيم پيچي داالندر يا تكنيكهايي از اين دست: ب

. گرددو در ضمن مدار فرمان به علت تعداد سر سيمهاي زياد آن كمي پيچيده تر مي. كندميكند چند دور بيشتر نمي تواند ايجاد 

. ولي در مجموع از روش اول بهينه تراست

.ا اينجا روشهايي كه مطرح شدند توانايي انجام تغيير دور به صورت پيوسته را نداشتندت

تغيير دور بوسيله تغيير در مقدار لغزش2-2- 3

انواع مختلف اين . توان از تغيير در مقدار لغزش نيز استفاده كرد از رابطه دوم چنين برداشت مي شود كه براي تغيير دور مي

در مورد دوم موتور حتما بايد به صورت روتور سيم . روشها شامل تغيير در ولتاژ ورودي و تغيير در مقاومت روتور و غيره را نام برد

هاي گشتاور لغزش شيفت خورده و با تغيير در مقاومت روتور منحني. اومتهاي روتور در اختيار كاربر باشندپيچي شده باشد تا مق

دانيم كه گشتاور الكتورمغناطيسي ماشين با نيروي محركه اما در مورد تغييرات ولتاژ ورودي مي. موتور در لغزش باالتري كار كند

از اين رو مقدار گشتاور با كاهش ولتاژ به صورت مجذور آن كاهش يافته و . گردداست، بيان مي E2αTeداخلي آن با رابطه

چند ايراد اساسي . باشد تا در همه مقادير لغزش پايدار باشدDكالس اين ماشين بايد كالس . در يك نقطه جديد پايدار مي شود

ي شود كه هر چقدر ما لغزش داشته باشيم به همان اول اينكه با رابطه زير درك م: در اين نوع كنترل سرعت ها نيز وجود دارد 

.نسبت نيز در روتور موتور القايي تلفات داريم
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درصد كار 80يعني اگر يك ماشين در لغزش . توان فاصله هوايي است���توان تلف شده در روتور و ��در رابطه فوق 

افتد و باعث گرم درصد اين تلفات در روتور اتفاق مي80به عبارت ديگر . درصد كمتر است20از ميزان راندمان آن قطعا . مي كند

اي طلبد و در ضمن با افزايش قيمت فوق العادهگردد كه اين موضوع تدابير شديدي براي خنك سازي روتور ميشدن روتور مي

ما هنوز از روش چند سيم پيچه و داالندر به طور محدود استفاده ا. كه در قيمت انرژي رخ داده است ديگر اين روشها كارايي ندارد

.شودمي
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تغيير دور بوسيله تغيير در فركانس ولتاژ تغذيه3- 3

شود و كارهاي مختلف تحقيقاتي را به سوي خود جلب نموده است در عمده روشهايي كه در حال حاضر روي آنها بحث مي

.زير را قصد داريم بررسي ومقايسه كنيمروشهاي . گيرنداين گروه قرار مي

روش كنترل عددي�

كنترل برداري�

كنترل مستقيم گشتاور�

كنترل اسكالر4- 3

مقدمه4-1- 3

براي مثال ولتاژ . گيردكنترل اسكالر ،همان طور كه از نامش پيداست تنها توسط تغييرات در دامنه متغيرهاي كنترل صورت مي

در همه اين موارد هدف . و فركانس يا لغزش را براي كنترل گشتاور كنترل كرد. ودنمجهت كنترل شار كنترل توانرا ميماشين 

كنترل . باشندبا اين وجود شار و گشتاور به ترتيب تحت تاثير و تابع فركانس و ولتاژ نيز مي. باشدما كنترل دامنه اين متغيرها مي

كه در آنجا اندازه و راستاي فاز بردار متغيرها كنترل مي . ي باشدمكنترل در جهت ميداناسكالر در نقطه مقابل كنترل برداري يا 

درايوهاي كنترل . اما براحتي قابل پياده سازي مي باشند. كننددرايوهاي كنترل اسكالر عملكرد چندان مطلوبي ايجاد نمي. شود

و محبوبيت آنها به علت عملكرد بهتر و پيشرفت هاي انجام اما اهميت. انداسكالر شده به طور وسيعي در صنايع استفاده شده

در اين قسمت يك مورد از كنترل اسكالر به وسيله يك اينورتر ولتاژ را به طور .گرفته در كنترل برداري دچار خدشه شده است

[17]. كنيممختصر تشريح مي

ثابتVolts/Hzكنترل حلقه باز 4-2- 3

. يك موتور القايي در گذشته پرطرفدارترين روش كنترل سرعت به علت سادگي آن بوده استVolts/Hzكنترل حلقه باز 

براي تغيير . گرفتندهرتزي قرار مي60يا 50در گذشته ، موتورهاي القايي در كاربردهايي با دور ثابت تحت تغذيه يك منبع تغذيه 

اي كه شار  ثابت باقي الزاما متناسب با فركانس باشد به گونهاما ولتاژ نيز بايستي . دور طبيعتا بايستي فركانس كنترل شود

[4].بماند
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نيز ثابت باقي مانده و گشتاور Λبا تغيير فركانس ،ثابت باقي بماند آنگاه V/fگيريم كه اگر نسبت نتيجه مي4-3از رابطه 

در پياده سازي عملي ، نسبت بين دامنه و فركانس ولتاژ استاتور معموال بر اساس مقادير . شودميمستقل از فركانس منبع تغذيه

اما، وقتي كه فركانس و به همان ترتيب ولتاژ كم است، افت ولتاژ دو سر . نامي اين متغيرها و به تبع آن مقادير نامي ماشين است

V/Hzدر فركانسهايي باالتر از مقدار نامي، از اصل . بران سازي شودمقاومت استاتور قابل صرف نظر كردن نيست و بايستي ج

اين قاعده . از اينرو ولتاژ استاتور نبايد از مقدار نامي خود فزوني يابد. ثابت بايستي صرفنظر كرد تا از شكست عايقي جلوگيري شود

.نشان داده شده است2-3در شكل 

ثابتV/Hzتغييرات ولتاژ در برابر فركانس تحت قاعده :2-3شكل 

از آنجاييكه شار استاتور مستقل از تغيير در فركانس تغذيه ثابت نگه داشته شده است، گشتاور ايجاد شده در موتور فقط به 

.نشان داده شده است2-3كه اين موضوع در شكل . سرعت لغزش وابسته است

برابر سرعت يك موتور القايي با شار استاتور ثابتگشتاور در : 3-3شكل

هر دو .ثابت كنترل كردV/Hzتوان با قاعده را ميACبنابراين با تنظيم سرعت لغزش، گشتاور و لغزش يك موتور القايي 

كنترل حلقه . گرددتواند پياده سازي ثابت، ميV/Hzتحت قاعده ACكنترل حلقه بسته و حلقه باز كنترل سرعت موتور القايي 

در اين مورد، ). گرمايش،تهويه و تهويه مطبوع(شود كه دقت در پاسخ سرعت اهميت ندارد مانند باز سرعت در مواقعي استفاده مي
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گردد كه موتور تقريبا سرعت سنكرون را دنبال فركانس منبع تغذيه بر مبناي سرعت مطلوب تعيين شده و اين فرض منظور مي

هنگامي كه پاسخ سرعت مهم مي باشد كنترل سرعت شودشي از لغزش سرعت موتور قابل قبول فرض ميخطاي نا. كندمي

. نشان داده شده است3-3همانگونه كه در شكل . ثابت و از طريق تنظيم سرعت لغزش اجرا مي گرددV/Fحلقه بسته با اصل 

.تن سرعت موتور در مقدار تنظيم شده به كار رفته استبراي تنظيم سرعت لغزش موتور جهت نگه داشPIدر اينجا كنترل كننده 

ثابتV/Fحلقه بسته سرعت برا اساس قاعده PIكنترل كننده :4-3شكل 

كنترل برداري درايو موتورهاي القايي5- 3

مقدمه5-1- 3

اينورتر در حالت پايدار عملكرد خوبي از خود نشان هاي مختلف استفاده شده براي كنترل موتور القايي تغذيه شونده با استراتژي

با رهگيري پاسخهاي ديناميكي علت چنين پاسخ ديناميكي ضعيفي مشخص شده . اند اما عملكرد ديناميكي آنها ضعيف استداده

در مقدار دامنه اين انحراف صرفا . اندكه شارهاي زنجيري فاصله هوايي از مقدار تنظيم شده خود منحرف شده. گرددو معلوم مي

تغييرات در شارهاي زنجيري بايستي توسط فركانس و دامنه جريانهاي فاز استاتور و روتور و . باشدنبوده بلكه در فاز نيز مي

جريان فاز استاتور و فركانس استفاده ) دامنه(هاي كنترلي از اندازهتا پيش از اين ، استراتژي. اي آنها كنترل شودفازهاي لحظه

نوسانات در شارهاي .و نه فاز آنها، اين مساله باعث انحراف فاز و دامنه شارهاي زنجيري از مقدار تنظيم شده مي شد. ندكرده بود

شود اين مساله اگر تحت بررسي قرار گيرد مالحظه مي. شود زنجيري فاصله هوايي باعث نوسان در گشتاور الكترومغناطيسي مي

اين موضوع در كاربردهاي كارآمد مانند راه اندازي روباتها، گريز از مركزها، . شودروتور ميكه به نوبه خود باعث نوسان در سرعت

. يابي سريع يا كنترل سرعت مورد نياز است سرووها ، درايوهاي پردازش و آسياب فلزات، يعني در جاهايي كه دقت باال، موقعيت

عالوه بر اين تغييرات . ند ناشي از نوسانات قابل پوشش دادن نيستسرعت و كيك چنين نيازي با استفاده از درايوهاي كنترل كم
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كه نيازمند مقادير نامي پيك كانورتر و اينورتر بيشتر براي . گرددشار فاصله هوايي باعث تغييرات زيادي در جريان استاتور مي

افزايش هزينه شده و قدرت رقابت پذيري يك افزايش مقدار نامي در اندازه اينورتر باعث. دستيابي به ديناميك مورد نظر هستيم

.دهداين نوع درايوها را در بازار كاهش مي

كه وقتي . پردازندزيرا به طور مستقل به كنترل شار مي. تحريك جداگانه در زمينه كنترلي ساده تر مي باشند dcدرايوهاي 

ا كنترل جداگانه جريانهاي تحريك و آرميچر، كه به اين امر ب. كندشار ثابت نگه داشته شود به كنترل مستقل گشتاور كمك مي

فقط نياز به كنترل اندازه جريان dcدر موتور . امكان پذير است . كنندنوبه خود شار ميدان و گشتاور را به طور مستقل كنترل مي

. قابل اجرا نيستacهاي كند كه در موتوركه يك روش كنترلي ساده را ايجاد مي. تحريك يا كنترل دامنه جريان آرميچر داريم

فازور جريان استاتور مي تواند . گرددامكان پذير تواند مينيز acكنترل مستقل شار و گشتاور در درايوهاي dcهمانند درايوهاي 

.در راستاي شار زنجيري روتور تجزيه شده و اين مولفه تجزيه شده در راستاي شار زنجيري روتور، جريان توليد كننده ميدان است

. استdcاين مساله بر خالف ديناميك ماشين . اما اين امر مستلزم دانستن موقعيت شارهاي زنجيري روتور در هر لحظه است

. تحريك مستقل خواهد شدdcبسيار شبيه به ماشينهاي acدست يافت در آن صورت كنترل ماشينهاي مسالهاگر بتوان به اين 

كه در اين . منه جريانها و به تبع آن فازور شار توسط كنترل اينورتر امكان پذير استنياز به كنترل همزمان فاز، فركانس و دا

) اندگذاشتهدر راستاي شار بنابراين نام اين روش كنترلي را كنترل. (صورت كنترل در هماهنگ كردن ميدان بدست مي آيد

شده و مانند dcبا درايوهاي acكنترل برداري باعث معادل شدن درايوهاي . دشوشناخته مينيز گهگاه به عنوان كنترل برداري 

اين موضوع باعث . گيردآن به كنترل مستقل شار و گشتاور پرداخته و در عملكرد ديناميكي در مرتبه اي فراتر از آنها قرار مي

تحريك جداگانه قرار dcختيار موتورهاي كه سابق بر اين در ا. گردد در كاربردهاي كارآمد ميacترقي جايگاه درايو هاي 

.[20][18]داشت

DCمقايسه درايو موتور القايي با درايو 5-2- 3

شكل .كندمستقل عمل ميتحريكDCدر حالت ايده آل يك درايو موتور القايي كنترل برداري شده مانند يك درايو موتور 

، با صرفنظر از اثر عكس العمل آرميچر و اشباع ميدان، گشتاور DCدر يك ماشين . اين شباهت را تشريح كرده است3-4

[19].گرددبيان ميايجاد شده با رابطه زير 

�� =��’  � � )3-5(

اي است كه شار به گونهdcساختمان يك ماشين . جريان تحريك هستند:" و جريان آرميچر :! كه در رابطه فوق، 

اين . باشد، ميوليد شده استت! ، كه بوسيله جريان آرميچر !#عمود بر شار آرميچر" به وسيله جريان "#ميدان توليد شده 
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باشد كه وقتي بدين معني ميناي. باشندبردارهاي فضايي كه در فضا ساكن هستند، در طبيعت خود متعامد يا ايزوله از هم مي

توانيم پاسخ گذراي سريع با نسبت گشتاور به تحت تاثير قرار نگرفته و مي"#شود، شار كنترل مي! با كنترل جريان گشتاور 

گردد فقط بر روي شار كنترل مي" به علت ايزوله بودن، هنگامي كه جريان ميدان .داشته باشيم"#جريان زياد با مقدار نامي 

يك موتور القايي معموال نمي تواند يك چنين ،1به علت وجود مشكل ذاتي تزويج.ندارد!#ري بر شار ميدان اثر گذاشته ، و تاثي

. پاسخ سريعي بدهد

موتور القايي كنترل برداري شده) b(تحريك جداگانه   dcموتور ) a: (5-3شكل 

يك موتور القايي نيز بسط داد، اگر كنترل ماشين را در يك قاب مرجع گردنده در برايتوان را ميdcعملكرد شبه ماشين 

%$(يك سرعت سنكرون  � ظاهر مي dcمتغيرهاي سينوسي به شكل كميتهاي در حالت پايدار در نظر بگيريم انگاه ) %&

نشان داده شده )�$'و )�&'، موتور القايي با اينورتر و كنترل برداري با دو جريان ورودي كنترلي b-5-3در شكل . گردند

جريان استاتور در قاب مرجع گردان در سرعت سنكرون ميستقيممو مولفه محور ائمقاين جريانها به ترتيب مولفه محور .است

١coupling
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از اينرو، . گرددميdcدر يك ماشين ! همسان با جريان آرميچر�&'ميدان وهمسان با جريان �$'با كنترل برداري، .باشند

. تواند به صورت زير بيان گرددگشتاور مي

�% � �)#*
'&� )3-6(

و يا 

�� � ��+',�'-� )3-7(

فقط هنگامي dcاين عملكرد شبه ماشين . ، مقدار پيك بردار فضايي سينوسي است
/#مقدار مطلق :
.#كه در اينجا 

همان گونه كه در سمت راست دياگرام . عمود بر آن ايجاد گردد�&'باشد و 
.#همراستا در جهت شار�$'امكان پذير است كه 

شود فقط بر روي جريان كنترل مي)�&'اين بدين معني است كه هنگامي كه . نيز نشان داده شده استb-5-3برداري شكل 

گردد، فقط شار را كنترل كرده و كنترل مي)�$'بطور مشابه، وقتي . ندارد
.#گذارد و هيچ تاثيري بر شارتاثير مي�&'واقعي 

نهاي جهت داده شده در جهت ميدان يا اين بردارها تحت همه شرايط عملياتي در درايو اين جريا. ندارد�&'تاثيري بر مولفه 

مقايسه كنيم ، بردارهاي فضايي dcتوجه كنيد كه وقتي بردارهاي فضايي را با ماشين .باشندكنترل برداري شده ضروري مي

به طور خالصه در كنترل . گردندمي،شده استبا سرعت سنكرون به گونه اي كه در شكل آورده%0ماشين القايي در فركانس 

.برداري بايستي از جهتداري درست و برابري جريانهاي واقعي و فرمان اطمينان حاصل شود

مدار معادل و دياگرام فازوري5-3- 3

فرم 6-3شكل . خواهيم در اين قسمت مفهوم جهت داري بردارها را با كمك مدار معادل و دياگرامهاي فازوري تشريح كنيممي

�1همان طور كه نشان داده شده مقادير موثر . دهدمركب مدار معادل در شرايط حالت دائمي منتج شده از روابط زير را نشان مي

.اندجايگزين شده) متغيرهاي بردار سينوسي(با مقادير پيك متناظرشان � و 

1� � 2� � 3 40%#� )٨-٣(

0 � 67
8  9 3 40�#9 )٩-٣(

.)اندوكتانس نشتي روتور صرفنظر شده است(در حالت دائمي ) qds(مدار معادل مختلط : 6-3شكل 
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همان شار فاصله هوايي 
.#كه در اين حالت شار روتور . براي ساده سازي حذف شده است
;:اندوكتانس پراكندگي روتور 

.گرددبه صورت زير مي�= جريان استاتور . گرددمي>.#

 >� � ?'-�� 3 ',�� )3-10(

مولفه گشتاور �&'و . گذردميm:باشد كه از اندوكتانس مولفه جريان مغناطيس كنندگي استاتور مي�$'در اين رابطه

%$دياگرام فازوري در قاب 7-3شكل .جريان استاتور گذرنده از مدار روتور است � با مقادير پيك سينوسي و ولتاژ فاصله %&

و عبارت متناظر بسط. موقعيت فازي جريانها و شار در شكل نشان داده شده است. باشدمي%&تراز شده با محور >.1هوايي 

.مده استآقبليداده شده نيز در معادله 

افزايش در ): b(افزايش در مولفه گشتاور جريان ): a)(به صورت مقادير پيك(فازورهاي حالت ماندگار:7-3شكل 

مولفه شار جريان

در توان راكتيو �&'مولفه گشتاور يا هم فاز جريان . بعلت افت بر روي امپدانس استاتور اندكي پيش استs.1ولتاژ ترمينال 

دهد نشان مي7- 3شكل. گذرنده از فاصله هوايي نقش دارد در حاليكه مولفه شار يا راكتيو جريان تنها در توان راكتيو نقش دارد

جريان استاتور بايستي صورت �&'ت نگه داشته شده است،يك افزايش در مولفه ثاب
#جهت افزايش گشتاور در حالي كه شار 

توجه كنيد كه اگر چه عملكرد براي شرايط حالت .دهدرا نشان مي�$'يك تضعيف شار از طريق كاهش مولفه ) b(در .پذيرد

بعد از آموختن قواعد جهت گزيني . صادق است6-3شكل �$&ماندگار تشريح شد اين تفسير در شرايط گذرا نيز در مدار معادل 

جريان استاتور را به طور مستقل �&'و �$'توان مولفه هاي و اينكه چگونه مي. بردارها ، به بحث كنترل برداري مي پردازيم

.ي از آن استفاده كردارجهت كارهاي كنترلي به كار گرفت و در كنترل برد
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ايي كنترل برداري موتور الق6- 3

از اينرو كنترل . كندرا كنترل مي) تغذيه(تحريكacشود كه دامنه و فاز ولتاژ واژه كنترل برداري به تكنيك كنترلي اتالق مي

اين موضوع واژه كنترل در راستاي ميدان را خلق . كندبرداري راستاي فضايي ميدان الكترومغناطيسي در ماشين را كنترل مي

. كنددرجه حفظ مي90شود كه راستاي فضايي بين مولفه هاي مهم را در هايي استفاده ميكنندهكه براي كنترل . كرده است

با بردار شار روتور هم راستا dمحور .باشدسنكرون مي q-d-0ي، كنترل بردار شار روتور در راستاي قاب اراساس كنترل برد

dكه بر محور qدر سمت ديگر، جريان محور .شودز ناميده ميسادر نتيجه مؤلفه جريان اين محور، مؤلفه جريان شار.باشدمي

براي به كارگيري روش كنترل در راستاي ميدان شار روتور، مي بايست شار .عمود است، تنها وظيفه توليد گشتاور را بر عهده دارد

�B-9هم راستا باشد، به نحوي كه dپيوندي روتور با محور  � �B,9و  0 � B>9 .ا در نظر گرفتن دو رابطه زير كه در ب

[15]فصول قبلي درباره ولتاژهاي استاتور و روتور آورده شده بودند و براي تاكيد دوباره ذكر شده اند

1-,�� = 0 C
0 1 0
�1 0 0
0 0 0

D B-,�� 3 �B-,�� 3 
�'-,�� )3-11(

1&$0

 = �0 � 0
� E

0 1 0
�1 0 0
0 0 0

F B&$0

 3 �B&$0


 3 
�'&$0

 )3-12(

�در روابط فوق  � ,
,�. مي باشد

�B,9� 3 97
G7

B,9� � 97
G7

:H',�� � 0     ',��I�.� � KL7M

GN
)3-13(

0�OP	 � 97
K.7

QGN
G7

R '-�� � GNPSTM

K7U7
)3-14(

'-9� � � GN
GNVGW7

'-�� )3-15(

�� � X
�

Y
�

GN
G7

B>,'-�� )3-16(

�$'مي توان دريافت كه دراين جا، 
جريان هاي مرجع . كندگشتاور الكترومغناطيسي را كنترل مي%�&'شار پيوندي روتور و%

�$'و  )%�&'(
�&1(به ولتاژهاي مرجع ) )%

�$1و  )%
. روندشوند كه به عنوان ولتاژهاي فرمان براي حلقه كنترل به كار ميتبديل مي) )%

و جريانها يا ولتاژهاي دو فاز مشخص، توسط تبديل قابها و اين الگوريتم، كنترل مستقيم شار و گشتاور را براي يك زاويه روتور 

در محركه هاي . گرددسازي ميبدين ترتيب كنترل موتور به صورت دقيق و كارآمد پياده.كندسازي ميپيادهPIهاي كنندهكنترل

تواند مستقيماٌ توسط حسگر نميبنابراين موقعيت شار روتور، .شار روتور برابر نيستآسنكرون،سرعت مكانيكي روتور با سرعت 
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اصوالً براي  .سازي كنترل برداري نياز به تعيين موقعيت شار روتور داريمبديهي است كه براي پياده.  مكانيكي موقعيت تعيين شود

را نشان داده شده است،موقعيت شار روتورa-8-3در شكل روش مستقيم كه .تعيين زاويه موقعيت شار روتور دو روش وجود دارد

-8-3روش غير مستقيم كه در شكل .توسط حسگرهاي زاويه ميدان، به صورت الكتريكي تعيين مي كندبا اندازه گيري مستقيم

b زاويه شار روتور را نسبت به محور روتور 14-3نشان داده شده است، با اندازه گيري موقعيت روتور و محاسبه لغزش از رابطه ،

بنابراين در اين . سازي روش مستقيم مشكل و گاهي اوقات غير ممكن استسازي، پيادهن پيادهاز نقطه نظر امكا.تعيين مي كند

اساس روش غير مستقيم، محاسبه سرعت لغزش .در نظر گرفته شده استfocمستقيم براي پياده سازي بخش روش غير

دهند كه مي نشان مي14-3و 13-3عادالت م. باشداست كه براي بدست آوردن راستاي صحيح ميدان به آن نياز مي�';�0

در الگوريتم كنترل در راستاي ميدان، ..گشتاور و شار را كنترل كرد) قاب سنكرون(در قاب تحريك �&'و �$'توان با كنترل 

تحريك به قاب ساكن، بايد موقعيت از قاب �&'و �$'بنابراين براي تبديل .در قاب مرجع ساكن نياز است�&'و �$'به دانستن

و همچنين با استفاده از سرعت واقعي روتور، موقعيت شار 14-3با استفاده از رابطه سرعت لغزش .زاويه اي روتور تعيين شود

.روتور را مي توان بدست آورد

مستقيمروش غير ): b(روش مستقيم ): a(روش تعيين زاويه شاردو :8-3شكل 

Z 0�OP	
�
� $) 3 Z 09�

�
� $) � [9�)� )3-17(

و يا

Z 0�;'�
)

0 $) 3 [
%$) � [
�)� )3-18(
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اندازه %
]يا %
0در مقاالت و كتاب ها، الگوريتم يافتن موقعيت شار روتور با استفاده از سرعت لغزش محاسبه شده و 

و سرعت مكانيكي روتور به عنوان ورودي و موقعيت شار روتور به عنوان �&'و �,'.شودگيري شده ، مدل جريان ناميده مي

بلوك دياگرام روش كنترل برداري را نشان مي دهد كه در آن تنظيم 9-3شكل .خروجي مدل جريان در نظر گرفته مي شوند

عدم استفاده از حسگرهاي موقعيت  ميدان  به همراه قابليت عملكرد در سرعت .شودسرعت توسط يك حلقه كنترلي انجام مي 

روش مستقيم هنگامي روش مطلوبي خواهد بود كه . هاي پايين، محبوبيت روش كنترل برداري غير مستقيم را افزايش داده است

به عملكردي مشابه با روش اندازه گيري تواند اگر چه روش غير مستقيم مي.بتواند مشكل اندازه گيري شار را بر طرف كند

.باشد كه به شدت به پارامترهاي موتور بستگي داردمستقيم شار دست يابد، ولي ضعف عمده آن، دقت بهره كنترل مي

هاي خروجي.جريان هاي دو فاز به بلوك تبديل كالرك وارد مي شوندنشان داده شده است، 9-3همان طور كه در شكل 

شوند كه جريان اين دومولفه جريان به عنوان ورودي در بلوك تبديل پارك استفاده مي.اندنشان داده شده��$'و ��&'اين بلوك با 

كه خروجي هاي بلوك تبديل پارك هستند با مقادير مرجع %�$'و %�&'مولفه ها ي .كندها را در قاب مرجع تحريك  تعيين مي

. آيداز خروجي كنترل كننده سرعت بدست مي )%�&'فرمان گشتاور.شوندمقايسه مي )%�&'شتاورساز و گ )%�$'شار ساز 

بلوك دياگرام كنترل برداري براي موتور القايي: 9-3شكل 

براي تعيين حد . باشد كه شار مرجع  روتور را براي هر سرعت مرجع تعيين مي كندخروجي كنترل كننده شار مي )%�$'فرمان شار 

براي كار .باشدجريان  نامي مي% 60تا % 40جريان مغناطيس كنندگي معموالً بينمي توان از اين واقعيت استفاده كرد كه  )%�$'

هاي كنترل كننده خروجي.عيف شار استفاده شوددر  سرعت هاي باالي سرعت نامي، در كنترل كننده بايد از يك بخش تض
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باشند مي��&1و ��$1خروجي هاي اين تبديل،. شوندباشند كه براي عكس تبديل  پارك استفاده ميمي )%�&1و )%�$1جريان، 

را تشكيل SVMاين مولفه ها ورودي هاي بلوك .باشندمي��&$كه مولفه هاي بردار ولتاژ استاتور در  قاب مرجع متعامد

در SVMمراحل ايجاد سيگنالهاي كليدزني توسط بلوك . باشدخروجي اين بلوك، سيگنالهاي فرمان براي اينورتر مي. دهندمي

روتور توجه شود كه هم تبديل پارك و هم عكس تبديل پارك به تعيين دقيق موقعيت شار .اي تشريح شده استبخش جداگانه

اين بلوك به مقدار مقاومت روتور يا ثابت زماني روتور به عنوان يك .شودنياز دارند كه اين امر توسط بلوك مدل جريان تعيين مي

باشد و عدم اطالع از مقدار دقيق براي دستيابي به كارايي باالتر، تعيين مقدار دقيق مقاومت روتور الزم مي.پارامتر نياز دارد

.شودميFOCسبب ايجاد خطا در مقاومت روتور،

)DTC(كنترل مستقيم شار و گشتاور7- 3

DTCاستراتژي كنترلي 7-1- 3

استراتژي كنترلي را تشريح 11-3و شكل. نشان داده شده است10-3بلوك دياگرام كنترل مستقيم شار و گشتاور در شكل 

�.#مقادير فرمان شار استاتور .كندمي
گردند و خطاي حاصل از به ترتيب با مقادير برآورد شده شان مقايسه مي)�eو گشتاور )

كنترل كننده حلقه داراي دو سطح خروجي ديجيتال بر طبق . شوداين مقايسه از يك كنترل كننده باند هيسترزيسي عبور داده مي

[19]، [17].باشدمي) 20-3(و ) 19-3(روابط 

كنترل مستقيم شار و گشتاوربلوك دياگرام : 10-3شكل 
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]^ � 1   for b^ c 3]d^ )3-19(

]^ � �1   for b^ e �]d^ )3-20(

بردارهاي ولتاژ اينورتر و تغييرات شار استاتور ) b(، DTCخط سير بردار شار استاتور در كنترل )a: (11-3شكل

fgمتناظر با آن در زمان

�/#فرمان شار خط سير مدور بردار. هيسترزيسي كنترل كننده شار استكل باند#d[2كه در اينجا 
با يك باند )

�/#شار حقيقي استاتور . نشان داده شده استa-10-3كند،اين موضوع در شكل هيسترزيسي در جهت پادساعتگرد دوران مي

حلقه كنترل گشتاور داراي سه خروجي . كندي محدود شده و در يك مسير زيگزاگ شار فرمان را دنبال ميدرون باند هيسترزيس

.كه از روابط زير تبعيت مي كند. ديجيتال است

]i� � 1   for bi� c 3]di� )3-21  (

]i� � �1   for bi� e �]di� )3-22   (
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]i� � 0   for � ]di� e bi� e 3]di� )3-23(

بلوك محاسبه سيگنال همچنين شماره .فيدبك گشتاور و شار از ولتاژ و جريانهاي ترمينال ماشين محاسبه مي شوند

نشان داده شده است a-11-3همانطور كه در شكل . كنددر آن قرار گرفته را نيز محاسبه مي�#كه بردار شار  �j��سكتوري

πهر يك با عرض زاويه اي (شش سكتور 
و %�[و #[بردار ولتاژ سيگنالهاي ورودي ) table(بلوك جدول. وجود دارد) 3

��j� را براي اينورتر  ) يدزنيوضعيتهاي كل(بردار ولتاژ كنترل مناسب ) 1جدول شماره (1را گرفته و با استفاده از يك جدول نظاره

با . اندآورده شدهb-11-3نوعي در شكل �/#و يك ) شش بردار فعال و دو بردار صفر(بردارهاي ولتاژ اينورتر . كندتوليد مي

.توان نوشتماشين مي2sصرفنظر از مقاومت استاتور

1mn � ,
,� �#m�� )٢-٣7                  (

و يا

o#m� � 1m�. o) �24� )٢-٣8        (

بردار افزايش شار متناظر با هر كدام از . افزايش مي يابد�/#مقدار، (oبراي يك زمان نموي s/1با اعمال كردن بردار ولتاژ

نشان OAشار در ماشين در ابتدا در فركانس صفر و در امتداد خط سير شعاعي . آمده استb-11-3شش بردار ولتاژ اينورتر در 

�/#گردد و بردار گشتاور اعمال ميمرجعبا شار نامي، فرمان . گرددايجاد ميb-11-3داده شده در شكل 
شروع به چرخش مي )

قطعات خط سير . كه بطور همزمان بر هر دو مقدار شار و گشتاور تاثير مي گذارد. بردار ولتاژ انتخاب مي شود1-3از جدول .كند

- ايجاد ميa-11-3نشان داده در شكل 1/4و 1/3، 1/4، 1/3بترتيب توسط بردارهاي ولتاژ DEو AB ،BC ،CDشار 

نمايش �/#را براي اعمال كردن بردارهاي ولتاژ براي موقعيت ) دامنه و جهت آنها(تغييرات شار و گشتاور 2-3جدول . گردند

يابد، در حالي كه با اعمال افزايش مي16و 11،12شار بوسيله بردارهاي. خالصه كرده استb-11-3داده شده در شكل 

12،13بهمين نحو ، گشتاور بوسيله بردارهاي ). عالمت بردار حذف شده است.(كاهش خواهد يافت15و 13،14بردارهاي 

ترمينالهاي ماشين را ) 17يا 10(بردار صفر . كاهش خواهد يافت16و 11،15يابد، اما با اعمال بردارهاي افزايش مي14و 

، گشتاور و شار در ) �2(به علت يك مقدار افت ولتاژ مقاومتي . كننداتصال كوتاه كرده و تغييري در شار و گشتاور ايجاد نمي

.كنندهنگام اعمال شرايط اتصال كوتاه مقدار جزئي افت مي

1 Lookup table
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جدول كليدزني بردارهاي ولتاژ اينورتر: : 1-3جدول 

b-11-3شكلرناشي از بردار ولتاژ اعمال شده دتغييرات شار و گشتاور : : 2-3جدول 

پيكانها نمايانگر اندازه و جهت هستند-

شار خيلي زياد است و گشتاور خيلي . را در نظر بگيريدBدر نقطه a-11-3در شكل  S(2)براي مثال يك عملكرد در قطاع

#[كم است؛ بدن ترتيب  � %�[و    �1 � BCكه خط سير . شودبه اينورتر اعمال مي14ولتاژ 1-3از جدول .  31

#[،Cدر نقطه . سير خواهد كردرا  � %�[و 31 � درايو به . شوداز جدول مي13و اين مقادير باعث توليد بردار  31

صورت نياز قابل الحاق به در ضعيف كنندگي شار نيز و حلقه سرعت و كنترل ت. باشدآساني قادر به كاركرد در چهار ربع مي

ويژگيهاي خاص كنترل . باشدگردد كه قابل مقايسه با درايوهاي كنترل برداري شده ميپاسخ گشتاور ادعا مي.باشندمجموعه مي

DTCتوان به صورت خالصه به صورت زير نوشترا مي.

فيدبك كنترل جريان وجود ندارد�

.گرددعمال نمياPWMالگوريتم سنتي �

هيچ تبديل برداري بر خالف كنترل برداري نياز نيست�
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.پردازش سيگنال فيدبك تا حدودي شبيه كنترل برداري در راستاي شار استاتور است�

مانند كنترل جريان باند .(كنترل باند هيسترزيسي در شار و گشتاور ريپل ايجاد كرده و فركانس كليدزني ثابت نيست�

) هيسترزيس

كنترل كننده هاي تناسبي انتگرالي در درايو موتور القايي كنترل برداري شده8- 3

هاي كنترل كننده. و در فرمها و شكلهاي متنوعي هستند. شوندبه تعداد زياد در صنعت يافت ميPI(D)هاي كنترل كننده

PI(D)رات زيادي را در تكنولوژي از پنيوماتيك آنها تغيي. هاي كنترل تك منظوره و خاص نيز وارد شده انددر همه نوع سيستم

آنها فيدبك : ها چندين خاصيت مهم دارنداين كنترل كننده. تا مدارات مجتمع و ميكروپروسسورها به دنبال خود به وجود آوردند

دامه عملكرد سيستم توانند اآورند، آنها توانايي حذف خطاي حالت ماندگار از طريق عمل انتگرالگيري را دارند، آنها ميبه وجود مي

به ويژه . براي اغلب مشكالت كنترلي كافي هستندPI(D)هاي كنترل كننده. را از طريق عمل مشتق گيري پيش بيني كنند

. به اين ترتيب عنصر مهم و ارزشمندي براي مهندسين كنترل هستند. هنگامي كه عملكرد نسبتا متوسطي از سيستم انتظار داريم

و بقيه ادوات الكترونيك صنعتي گذاشته است به گونه اي كه PI(D)هاي اي بر كنترل كنندهوق العادهميكروپروسسور تاثير ف

رايج و PI(D)اگر چه كنترل كننده هاي . تعداد بسيار زيادي از اين ادوات امروزه بر پايه ميكروپروسسورها ساخته مي شوند

. توان در اتاق كنترل صنايع مختلف ديدشواهد اين موضوع را مي. ندشوشناخته شده هستند، ولي اغلب اوقات خيلي بد تنظيم مي

درصد 30و پارامترهاي .انددرصد آنها بد نصب شده15. هاي كنترل به طور نامناسب طراحي شده انددرصد حلقه20براي مثال 

[9]. استآنها به خوبي تنظيم نشده

در . جريان را براي درايو ماشين القايي كنترل برداري تشريح كنيمهاي در ادامه قصد داريم چگونگي تنظيم كنترل كننده

و هر كدام از حلقه ها با كنترل .  به طور وسيعي مورد استفاده استكاربردهاي كنترل حركت ،يك ساختار كالسيك چند حلقه اي

ع به علت سادگي در كنترل و پهناي باشد، اين موضوساختار چند حلقه اي هنوز هم مورد توجه مي. گرددكننده مناسبي كنترل مي

. باند مناسب آن است

هر الگوريتم از مجموعه متفاوتي از معادالت رياضي براي تعيين عملكرد كنترل . گام نخست انتخاب الگوريتم مناسب است

ا عملكرد مناسب به علت ساختار ساده و روش نسبتا ساده تنظيم كردن آنها بPI(D)هاي كنترل كننده. كندكننده استفاده مي

انتخاب يك الگوريتم مناسب نيازمند فهم مناسب از فرآيندي . وجود داردPIDاما الگوريتمهاي مختلف . خيلي محبوب مي باشند

PIدر اين قسمت ويژگي حلقه كنترل جريان ماشين القايي كنترل برداري شده با كنترل كننده . است كه قرار است كنترل شود

. گيرداصالح شده مورد بحث قرار ميPIDه كالسيك و كنترل كنند
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تكنيكهاي كنترل سنتي .گردد انتخاب صحيح الگوريتم تنظيم كنندگي براي كنترل كننده جريان استگام بعدي كه اجرا مي

. انداما روشهاي مخصوصي براي تنظيم مستقيم بر اساس يك فرآيند ساده تجربه شده. باشندبر اساس مدلسازي و طراحي مي

. ترين روش و همچنين فراگيرترين روش مورد استفاده در حال حاضر استها ، سادهروشهاي آزمون وخطاي تنظيم كنترل كننده

توانند يك درك شهودي خوب براي تنظيم كردن چندين تكنيك مي. اما روش آزمون و خطا در دنياي امروز ديگر كافي نيست

بعضي اوقات، اين روشهاي تنظيم كنندگي قادر به ايجاد . درايو ايجاد و فراهم كننددرايو بدون شناختن و دانستن مدل الكتريكي 

. گيرداي صورت ميتنظيم اضافه. بخش و پهناي باند كافي حلقه جريان نيستندپاسخ رضايت

دياگرام پياده سازي كنترل در راستاي شار روتور غير مستقيم درايو موتور القايي: 12-3شكل 

يك بلوك . صورت مي گيرد) Bحوزه (dqتنظيم جريان در درايو كنترل برداري در حوزه : كنترل كننده جريانطراحي 

.نشان داده شده است13-3دياگرام نمايشگر حلقه كنترل جريان در شكل 

بلوك دياگرام كنترل حلقه جريان: 13-3شكل 

نشان داده 1بوسيله حلقه كنترل سرعت آبشاري شده12-3ورودي ها به بلوك دياگرام شكل (*idsو *iqsجريانهاي مرجع 

*idsبراي كاركرد در سرعتهاي زير سرعت نامي . سرعت مرجع ورودي استω*كه در اينجا . گرددتوليد مي12-3در شكل 

1 Cascaded
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والسيون پهناي پالس ديك اينورتر م). 12-3شكل .(ثابت نگه داريمdشود تا شار روتور را در امتداد محور ثابت نگه داشته مي

جهت تغذيه ولتاژهاي موتور كه منتج شده از جريانهاي مطلوب محاسبه شده به وسيله كنترل كننده )SVPWM(بردار فضايي

. گردنديتال تبديل ميجريانها سنجيده شده و بوسيله يك مبدل آنالوگ به ديجيتال به سيگنالهاي ديج. است استفاده شده است

.شودخطاي بين جريانهاي مرجع و مقدار اندازه گيري شده به عنوان ورودي براي كنترل كننده جريان استفاده مي

هر الگوريتم از مجموعه متفاوتي از معادالت رياضي براي تعيين عمل . گام نخست ايجاد ساختار كنترل كننده جريان است

يك روش خيلي رايج ، الگوريتم خيلي عمومي و مورد استفاده استPIDكنترل كننده . كنديكنترل كننده جريان استفاده م

ايجاد شده از مقايسه بين مقدار مرجع و ) e(سيستم با شكل گيري يك خطا . آورده شده است26-3در معادله PIDالگوريتم 

، و عبارت ) I(، عبارت انتگرالي) P(عبارت تناسبي: جمع سه عبارت) v(متغير كنترلي . گرددمقدار اندازه گيري شده توصيف مي

.استTdو زمان مشتق Ti، زمان انتگرال Kپارامترهاي كنترل كننده بهره تناسبي . است) D(مشتق 

t � �u%�)� 3 �
iv

Z %���$� 3 �,
,����
,� w�

� )3-26(

هدف ازعمل . گرددمنطبق ميبر مقدار تنظيم شده بهره حلقه بايستي بزرگ باشد تا اطمينان حاصل شود كه خروجي فرآيند 

اين موضوع . اما مشتقگيري معموال به نويز حساس است. مشتقگيري بهبود پايداري حلقه بسته و پيش بيني خطاهاي بعدي است

براي همين . رودبه سمت بي نهايت ميsشود كه براي مقادير بزرگ ديده ميG(s)=sبه وضوح از تابع تبديل يك مشتق گير 

در يك كنترل كننده عملي با عامل مشتق گير الزم است بهره فركانسهاي باالي . شودگيري معموال حذف ميمنظور عمل مشتق

توجه كنيد كه عمل . جام پذير استاين مساله با پياده سازي مناسب عامل مشتق گير ممكن و ان. گير محدود گرددگين مشتق

در هر صورت در اين مثال عملي حلقه كنترل جريان در درايو . كندخيلي بزرگ باشد كمكي نميTdمشتق گيري اگر مقدار زمان 

، معرفي شده و مورد استفاده قرار گرفته PIالكتريكي كنترل برداري شده در راستاي شار ميدان ، يك كنترل كننده كالسيك 

-، براي همه فرايندهايي كه ديناميك سيستم لزوما از مرتبه نخست است كافي مي)PI(يك كنترل كننده تناسبي انتگرالي. است

پاسخ پله سيستم بسيار شبيه به . گيري پاسخ پله يا پاسخ فركانسي حلقه كنترل جريان كشف شده استاين موضوع با اندازه. باشد

به صورت زير آمده PIرابطه نگارشي الگوريتم . كافي استPI، كنترل [22]مرجعبر طبق . پاسخ يك سيستم درجه يك است

.است

t � �u%�)� 3 �
iv

Z %���$�w�
� )3-27(

بايستي به ازاي تغييرات نقاط تنظيم داراي پاسخ . بطور كلي، يك سيستم كنترل جريان مشخصات مختلف زيادي را نياز دارد

براي يك سيستم منحصر .گيري و اختالالت بر آن تاثير نداشته باشد و آنها را رد كندو بايستي نويزهاي اندازه. باشدگذراي خوبي 
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يك چنين سيستمي ، سيستم داراي يك . به  خطاي فيدبك ، با همين مكانيسم سعي مي گردد همه مطالبات پاسخ داده شود

. درجه آزادي نيز ناميده مي شود

-3اجراي كامل معادله .ارائه شده است وجود دارد27-3از آنچه كه با معادله PIبيشتري درباره كنترل كننده مسائل فراتر و

از به وارد خوب ني PIبراي رسيدن به يك كنترل كننده . عمال نتيجه خوبي به عنوان كنترل كننده جريان به ما نمي دهد27

27-3وقتي از قاعده كنترلي آورده شده در رابطه . باشيمم و اجرا شود مي، كه توسط كامپيوتر تنظي1كردن نقطه تنظيم وزني

نتيجه آن در سيگنال كنترل ظاهر 2به تبع اينكه يك تغيير پله در سيگنال مرجع رخ دهد ، به صورت يك ضربه. كنيم استفاده مي

كردن مقدار مرجع قبل از اعمال و تغذيه به توان با فيلتراين مشكل را مي. كه اين موضوع اغلب خيلي نامطلوب است. گرددمي

اين است كه به عامل تناسبي اجازه دهيم فقط در . كنيمامكان ديگري كه در اين قسمت مطرح مي. كنترل كننده برطرف كرد

27-3نگاه كنترل كننده تناسبي داده شده با رابطه آ.شوداين نقطه تنظيم وزني ناميده مي. بخشي از سيگنال مرجع عمل كند

:شود بهتبديل مي
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:هست) ep(كه در اين رابطه خطا در قسمت تناسبي 
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عبارت انتگرالي بايستي بر اساس خطاي فيدبك باشد تا از يك حالت ماندگار مطلوب اطمينان . پارامتر افزوده استbدر اينجا 

متفاوت از مسير vبه iداراي ساختاري با دو درجه آزادي است ، زيرا مسير سيگنال از 3كنترل آورده شده با رابطه . حاصل كنيم

i* بهvتابع انتقال از . استi* بهvگرددبه صورت زير تعريف مي.
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:vبه iو تابع انتقال از 
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، انعطاف پذيري براي )سيستمي با دو درجه آزادي(3با داشتن مسيرهاي مختلف سيگنال براي نقطه تنظيم و خروجي فرآيند

بار و نويز اندازه گيري به ) تغييرات(به اغتشاشاتbكنترل كننده با مقادير مختلف . يابددادن ملزومات طرح افزايش ميپوشش 

پاسخ به تغييرات نقطه تنظيم با اين وجود، وابسته به مقدار . پاسخ مي دهد27-3همان صورت كنترل كننده تعريف شده با رابطه 

1Set Point Weighting
2 Impulse
3process
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bنقطه تنظيم براي فراجهش براي تغييرات.خواهد بودb=0و در حالتي است كه مرجع فقط به عبارت . كمترين مقدار است

دليل اين موضوع اين است كه كنترل كننده اصالح شده . افزايش مي يابدbو با افزايش يافتن مقدار . انتگرالي داخل شده است

.دراي يك صفر به صورت زير است

� � � �
}.iv

)3-32(

بر خالف اين كنترل كننده ، كنترل كننده تعريف شده با رابطه . مي تواند در جاي مناسب قرار گيردbكه با انتخاب درست پارامتر 

. يك صفر حلقه بسته به صورت زير دارد2
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پيشنهاد شده است كه پارامتر [22]ب از فراجهش خيلي زياد ، در به منظور اجتنا. وابسته استTiكه فقط به زمان انتگرال 

bبايستي به گونه اي انتخاب گردد كه صفر دو تا سه برابر بزرگتر اندازه قطب قالب باشد.


