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 چکیده
هنگام  .میاپرداختهدر هنگام وقوع فلش ولتاژ به تخمین آنالین سرعت و گشتاور در موتور القایی  (EKF) افتهیتوسعهمقاله با استفاده از تخمینگر فیلتر کالمن  در این

که تخمینگری با  EKFبدست آورد به همین دلیل از  تواندینمسرعت و گشتاور را با تاکومتر  کندیموقوع فلش ولتاژ به دلیل اینکه ولتاژ برای مدت کوتاهی افت 
در واقع این فیلتر مدل غیرخطی را به عنوان  .شودیمموتور القایی استفاده  پنجدر این فیلتر از مدل غیرخطی مرتبه  شودیمباال است استفاده  العملعکسسرعت 

که این امر  کندیماز خطی ساازی با اساتفاده از دو لمله اول بسای تیلور به من ور تخمین استفاده     EKF1مدل خطی تغیرپذیر با زمان تخمین میزند. الگوریتم 
اسااتاتور و ساارعت به عنوان  یهاانیلرفیلتر کالمن به صااورت میلی تخمین صاایییی را ارامه نماید. در معادالت موتور القایی شااارهای روتور،  گرددیممولب 

و روش  odeبه روش  یسازهیشب، هانیتخماستفاده شده است. برای بررسی صیت  Matlab افزارنرماز  یسازهیشباست. برای  شدهگرفتهمتغیرهای حالت در ن ر 
EKF  باشدیمابزاری قدرتمند لهت تخمین سرعت و گشتاور موتور القایی در هنگام وقوع فلش ولتاژ  شدهارامهکه روش  دهدیمانجام شده است. نتایج نشان. 

 

 ، کنترل بدون سنسور، موتور القایی، تخمین شار، سرعت روتورافتهیتوسعهفیلتر کالمن  :کلیدی یهاواژه
 

 
 

  مقدمه -1

 به عنوان یک ی صنعتیوسیعی از کاربردها طیفموتورهای القایی در    
لایی که  تا شودیموسیله تبدیل توان الکتریکی به مکانیکی استفاده 
 انبودن به عنو بادوامموتورهای القایی به خاطر متنوع بودن و همچنین 

متفاوت  یهاسرعتاین موتور در  شودیمموتور میرک صنعت شناخته 
که باید قادر به کنترل سرعت این موتور به من ور کاربردهای  کندیمکار 

 مختلف باشیم.

اخیر عالقه زیادی در میان  یهاسالتخمین سرعت در  یهاروش   
روش برای  ترینیجرا میققان کنترل موتور القایی به ولود آورده است.

کنترل سرعت، استفاده از روش کنترل برداری است. این روش نیاز به یک 
. از معایب شودیمسنسور سرعت دارد که روی شفت روتور ماشین نصب 

این روش استفاده از سنسور است که عالوه بر هزینه باال باعث کاهش 
 . شودیماستیکام و قابلیت اطمینان موتور 

                                                                    
1 Extended Kalman Filter 

2 Field Criented Control 

برای کنترل موتور القایی بدون سنسور  و لریان استاتور روتور شار ]2[در 
استفاده از فیلتر کالمن  یلابهدر این مقاله  شودیمتخمین زده 

تخمین  4، شار روتور با استفاده از فیلتر کالمن مرتبه  6مرتبه  افتهیتوسعه
تر . فیلزندیمسپس سرعت را به روش حداقل مربعات تخمین  شودیمزده 

ل میاسباتی با استفاده از یک مدرا حالت  یرهایمتغ کالمن ابتدا
مقادیر بدست آمده از مرحله اول با استفاده از سپس  کندیم ینیبشیپ

روشی برای  ]3[. در کندیمپیوسته اصالح  طوربهطرح تصییح فیدبک 
 بیان شده است یاندازراهتخمین سرعت و گشتاور موتور القایی در لی ه 

در این مقاله از حاصل ضرب داخلی و خارلی ولتاژ و لریان استاتور 
به کنترل  FOC2با استفاده از روش  ]4[در  .زندیمسرعت را تخمین 

با تبدیل لریان سه فاز استاتور به  در این روش پردازدیمموتور القایی 
کنترل  DCسرعت و گشتاور موتور را مانند یک موتور  توانیم DCلریان 
مقاومت روتور و استاتور با استفاده از شبکه عصبی و  ]6[و  ]5[در نمود. 

 ]7[ر است. د شدهزدهتخمین  به صورت آنالین افتهیتوسعهمن لفیلتر کا
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روشی برای درایو موتور القایی تک فاز بدون سنسور بیان شده است در 
کنترلی خطی مستقل به من ور تخمین سرعت و این روش از دو حلقه 

شار روتور استفاده شده است این تخمینگر با استفاده از سیستم حلقه 
، دمای روتور شار ]8[در  .کندیمبسته برای کنترل سرعت موتور استفاده 

صورت گرفته است در این تکنیک تخمین  EKFاستاتور و روتور توسی 
ریاضی موتور شامل معادالت الکتریکی، مکانیکی و حرارتی  یهامدلاز 

موتور استفاده شده است که این روش قادر به تخمین مقاومت روتور 
 .باشدینم

 مدل غیرخطی موتور القایی -2

 در مختصات استاتور مدل یرخطیغموتور القایی با معادالت دینامیکی     
استاتور و  یهاانیلرشده است. در این مدل ریاضی شارهای روتور، 

ستاتور که از منبع ان های ا. لری متغیر حالت و ولتاژها سرعت به عنوان
 . این مدل درشودیمبه عنوان ورودی در ن ر گرفته  شودیمولتاژ گرفته 

𝑑𝑖𝑑𝑠𝑑𝑡 : ]9[از است عبارت dqقاب  = 𝑎11𝑖𝑑𝑠 + 𝑎12 𝑖𝑞𝑠 + 𝑎13𝜓𝑑𝑟 + 𝑎14𝜔𝜓𝑞𝑟 + 𝑏11𝑉𝑑𝑠       (1) 𝑑𝑖𝑞𝑠𝑑𝑡 = 𝑎21 𝑖𝑑𝑠 + 𝑎22 𝑖𝑞𝑠 + 𝑎23𝜔𝜓𝑑𝑟 + 𝑎24𝜓𝑞𝑟 + 𝑏22𝑉𝑞𝑠        (2) 𝑑𝜓𝑑𝑟𝑑𝑡 = 𝑎31𝑖𝑑𝑠 + 𝑎33𝜓𝑑𝑟                                                       (3) 𝑑𝜓𝑞𝑟𝑑𝑡 = 𝑎42𝑖𝑞𝑠 + 𝑎44𝜓𝑞𝑟                                                       (4) 𝑑𝜔𝑟𝑑𝑡 = 𝑎51𝑖𝑑𝑠 + 𝑎52𝑖𝑞𝑠 + 𝑎53𝜓𝑑𝑟 + 𝑎54𝜓𝑞𝑟 − 𝜏𝑙𝐽           (5) 
𝜎 = 𝑙𝑠𝑙𝑟 − 𝑙𝑚2𝑙𝑠𝑙𝑟                                                                           (6) 
𝑎11 = 𝑎22 = −(𝑅𝑠𝜎𝑙𝑠 + 𝑙𝑚2 𝑅𝑟𝜎𝑙𝑠𝑙𝑟2)                                            (7) 𝑎12 = −𝑎21 = 𝑁𝑝                                                                   (8) 𝑎13 = 𝑎24 = 𝑙𝑚𝑅𝑟𝜎𝑙𝑠𝑙𝑟2                                                                (9) 
𝑎14 = −𝑎23 = 𝑁𝑝𝑙𝑚𝜎𝑙𝑠𝑙𝑟                                                            (10) 
𝑎31 = 𝑎42 = 𝑙𝑚𝑅𝑟𝑙𝑟                                                                (11) 
𝑎33 = 𝑎44 = −𝑅𝑟𝑙𝑟                                                                (12) 
𝑏11 = 𝑏22 = 1𝜎𝑙𝑠                                                                    (13) 

𝑉𝑞𝑠 ,𝑉𝑑𝑠 , 𝑖𝑞𝑠 ولتاژهای استاتور = 𝑖𝑑𝑠 𝜓𝑑𝑟 ,𝜓𝑞𝑟 لریان های استاتور = Rr شارهای روتور = Rs مقاومت روتور = 𝑙s مقاومت استاتور = = اندوکتانس استاتور     𝑙r = اندوکتانس روتور    𝑙m ωr اندوکتانس متقابل = J سرعت روتور=  اینرسی =

 (EKF) افتهیتوسعهفیلتر کالمن  -3

ند و هست یرخطیغفیزیکی دارای دینامیکی  یهاستمیسبسیاری از     
درنتیجه نیاز به فیلتری بر مبنای میاسبات غیرخطی لهت تخمین 

برای تخمین  افتهیتوسعه. در فیلتر کالمن ] 1[باشدیمآنها  یهاحالت
. باشدیمپارامتر، استفاده از مدل سیستم در تخمین پارامترها ضروری 

ه شد یریگاندازه هایخرولو  هایورودبدین ترتیب که فیلتر کالمن از 
 یهاحالتتا  کندیمفیلتر کالمن استفاده  یهایورودسیستم به عنوان 

 نامعلوم تخمین زده شوند. فیلترکالمن شامل دو مرحله است:
 پیشگویی .1

 اصالح .2

نسور و سپس با مدل س کندیمابتدا با مدل سیستم موقعیت را پیشگویی 
 . کندیمموقعیت پیشگویی شده را اصالح 

�̇�(𝑡) :]11[شودیماشین القایی به فرم کلی زیر توصیف معادالت غیرخطی م = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡)) + 𝑤(𝑡)                                            (14) 𝑦(𝑡) = ℎ(𝑥(𝑡))                                                                    (15) 𝑧(𝑡) = ℎ(𝑥(𝑡)) + 𝑣(𝑡)                                                       (16) 𝑥𝑛×1 = بردار متغیرهای حالت     𝑢 = سیگنال ورودی     𝑧 توابعی غیرخطی  𝑓  ،ℎتوابع نویز فرآیند و مشاهده هستند. 𝑣(𝑡) و  𝑤(𝑡) سیگنال اندازه گیری=
𝑛با ابعاد × 𝑚تعداد متغیرهای حالت و  𝑛که   1 × تعداد  𝑚که   1

 خرولی ها است 
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نمود، سپس با استفاده را میاسبه  ℎ و  f تابع ابتدا باید ماتریس ژاکوپین
 .از دو لمله اول بسی تیلور آن را خطی کرد

 

𝐴(𝑥(𝑡)) = 𝜕𝑓(𝑥(𝑡),𝑢(𝑡))𝜕𝑥𝑇                                                  (17) 
 

𝐶(𝑥(𝑡)) = 𝜕ℎ(𝑥(𝑡))𝜕𝑥𝑇                                                            (18) 
 𝐴𝑑 = 𝐼𝑛 + 𝑇𝑠𝐴                                                                      (19) 𝐾𝑘 = 𝑃𝑘|𝑘−1𝐶𝑇(𝐶𝑃𝑘|𝑘−1𝐶𝑇 + 𝑅)−1                                 (20) 𝑥𝑘|𝑘 = 𝑥𝑘|𝑘−1 + 𝐾𝑘(𝑦𝑘 − 𝐶𝑥𝑘|𝑘−1)                                 (21) 𝑃𝑘|𝑘 = (𝐼𝑛 − 𝐾𝑘𝐶)𝑃𝑘|𝑘−1                                                     (22) 𝑥𝑘+1|𝑘 = 𝐴𝑑𝑥𝑘|𝑘 + 𝑇𝑠𝐵𝑢𝑘                                                  (23) 𝑃𝑘+1|𝑘 = 𝐴𝑑𝑃𝑘|𝑘𝐴𝑑𝑇 + 𝑄                                                     (24) 𝑥𝑘|𝑘 𝐾𝑘 مقدار تخمین زده شده = گین فیلتر کالمن  =   𝑃𝑘|𝑘 ماتریس واریانس خطا  =   𝐼𝑛 = 𝑇𝑠    ماتریس یکه  Q گام زمانی = R ماتریس کواریانس نویز سیستم=  ماتریس کواریانس نویز اندازه گیری=

ه ک دهدیمروابی فیلتر کالمن توسعه یافته را نشان  24تا  21معادالت 
و این حلقه  گرددیبازم 21دوباره به رابطه  24پس از رسیدن به رابطه 

 .دهدیمرا نشان  EKFشکل زیر ساختار  .شودیمدوباره تکرار 

 EKF(: ساختار 1شکل )

 روی موتور القایی EKF یسازادهیپ -4

آلوده به نویز و  یهایورود،  EKFبا توله به ماهیت آماری الگوریتم     
عالوه بر آن در فیلتر  شوندیمپوشش داده  یسازمدلهمچنین خطاهای 

 EKFکالمن سرعت به عنوان متغیر حالت در ن ر گرفته می شود. اعمال 
شامل دو فاز اصلی است. در مرحله اول متغیرهای حالت با استفاده از یک 

ل میاسباتی پیش بینی شده و در مرحله دوم مقادیر بدست آمده از مد
مرحله اول با استفاده از طرح تصییح فیدبک به طور پیوسته اصالح 

 در تخمین سرعت عبارتند از  EKF. مراحل شودیم

 انتخاب مدلی در حوزه زمان برای ماشین القایی 

 گسسته سازی مدل 

 یزهای ورودی و تعیین پارامترهای کواریانس حالت و نو
 خرولی

 الگوریتم گسسته سازی شده  یسازادهیپEKF  

رعت برای تخمین س افتهیتوسعهمدل شماتیکی فیلتر کالمن  (2در شکل )
 .]11[است شدهدادهنشان 

 
 EKF مدل شماتیکی(: 2شکل )

 یسازادهیپلهت  2در بخش  شدهارامهاز مدل موتور القایی  ،در این بخش
ابتدا باید یک مقدار اولیه برای متغیرهای  .شودیماستفاده   EKFالگوریتم

 م .در ن ر بگیری یریگاندازهحالت و ماتریس کواریانس نویز سیستم و 

X = [  
  idsiqsψdrψqr ωr ]  

  = [   
 x1x2x3x4x5]   

                                                                 (25)  

U = [VdsVqs] = [u1u2]                                                                 (26) V𝑑s = √2𝑉𝑠𝑆𝑖𝑛(𝜔𝑡)                                                             (27) Vqs = √2𝑉𝑠𝐶𝑜𝑠(𝜔𝑡)                                                            (28) �̇�1 = 𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + 𝑎13𝑥3 + 𝑎14𝑥5𝑥4 + 𝑏11𝑉𝑑𝑠      (29) 
 �̇�2 = 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + 𝑎23𝑥5𝑥3 + 𝑎24𝑥4 + 𝑏22𝑉𝑞𝑠      (30) 
 

𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡) 

𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡)  
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�̇�3 = 𝑎31𝑥1 + 𝑎33𝑥3                                                            (31) 
 �̇�4 = 𝑎42𝑥2 + 𝑎44𝑥4                                                            (32) �̇�5 = 𝑎51𝑥1 + 𝑎52𝑥2 + 𝑎53𝑥3 + 𝑎54𝑥4 − 𝜏𝑙𝐽                   (33) 

شان داده در شکل زیر ن افتهیتوسعهفیلتر کالمن  یسازادهیپ بلوک دیاگرام
 شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 EKF یسازادهیپبلوک دیاگرام (: 3شکل ) 

 

 موتور القایی  یسازهیشب -5
با  2Hpاز موتور القایی  افتهیتوسعهفیلتر کالمن  یسازادهیپبرای     

 .] 9[ ( استفاده شده است1پارامترهای مولود در لدول )
برای فیلتر کالمن توسعه یافته به صورت  𝑃و 𝑅و Qو𝑋  ماتریس مقادیر اولیه

𝑋(0) زیر داده شده اند = [0 0 0 0 0]𝑇 

𝑅 = 10−5 × [1 00 1] 
𝑃 = [   

 100 010 001 000 0000 0 0 1 00 0 0 0 1]   
 
 

𝑄 = 10−6 × [   
 100 010 001 000 0000 0 0 1 00 0 0 0 103]   

 
 

با گام زمانی  EKFو  odeبه دو روش  Matlab افزارنرمبا  یسازهیشباین  𝑇𝑠 = 0.0003𝑠 استاتور  یهاانیلرو  ولتاژهان آکه در است شده  انجام
 یهاشکلکه در است  شده گرفتهبه عنوان ورودی در ن ر 

𝑡 .حال فلش ولتاژی در  دیکنیم( مشاهده 7(و)6،)(5)،(4) = 3.5𝑠  به
 1دهدیممدت سه سیکل رخ 

 
 استاتور dولتاژ محور (: 4شکل )

 استاتور qولتاژ محور (: 5شکل ) 

(: پارامترهای موتور القایی1جدول)  

 ولتاژ 
 
(v) 

 سرعت
 

(rpm) 

 فرکانس
 

(Hz) 

 گشتاور
 بار

(N.m) 

 اندوکتانس
 استاتور
(H) 

اندوکتانس 
 روتور
(H) 

مقاومت 
 استاتور

(ohms) 

مقاومت 
روتور 

(ohms) 

 اندوکتانس 
 متقابل
(H) 

 اینرسی
 
)2(kg/m 

380 1430 50 3.7 0.67 0.67 9.7 8.6 0.64 0.011 

 

 𝑃و 𝑅و Qو𝑋 مقادیر اولیه 
 مقادیر ولتاژ و لریان استاتور

 

 میاسبه گین فیلتر کالمن
 

 میاسبه متغیرهای حالت
 

 میاسبه ماتریس واریانس خطا
 

 اصالح متغیرهای حالت تخمین زده شده
 

 میاسبه ماتریس واریانس خطا با  مقدار متغیرهای اصالح شده
 

اتمام اطالعات  
 ورودی

 شروع

 خیر

 بله

 پایان 
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  استاتور dجریان محور (: 6شکل )

 
 استاتور qمحور  جریان(: 7شکل )

 
 زدهمین تخشار، سرعت و گشتاور  افتهیتوسعهبا استفاده از فیلتر کالمن 

( شار 8شکل )است.  شده داده( نشان 11( تا )8) یهاشکلو در  شده
رنگ مقدار واقعی شار و خی قرمز رنگ  آبیخی  دهدیمرا نشان  روتور

هنگامی که  شودیممشاهده  دهدیممقدار تخمین زده شار را نمایش 
وهمچنان فیلتر  کندیمشار استاتور کاهش پیدا  دهدیمفلش ولتاژ رخ 

( سرعت روتور را در 11به درستی مقدار شار را تخمین میزند. شکل )
که در هنگام وقوع  شودیممشاهده  دهدیم هنگام وقوع فلش ولتاژ نشان 

افت کرده است و همچنان فیلتر به درستی  rpm 1011 تا خطا سرعت
 مقدار سرعت را تخمین میزند. 

 

 
 روتور dشار محور (: 8شکل )

 
 روتور qشار محور  (:9شکل )

 

 روتور سرعت (:9شکل )

 

 

 گشتاور موتور القایی (:11شکل )

 
  q نسبت به شار محور d محورتخمینی (: شار 11شکل )

 

 

Orginal     

Estimate   

Orginal     

Estimate   

Orginal     

Estimate   

Orginal     

Estimate   
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 بررسی اثر تغییر پارامترها -6

که در ماشین القایی رخ می دهد  با گذشت زمان به دلیل خطاهایی
 مقاومت روتور نسبت به مقدار کارخانه ای آن تغییر می کند. 

ت موتور اسور تاستااژ و لریان ، ولتترهاپارامتابعی از رابطه سرعت موتور 
اهم داده بودیم به میزان  8.6اکنون مقاومت روتور را که در قسمت قبل 

سرعت را به درستی  EKFیتم افزایش داده ایم ولی همچنان الگور % 11
( نشان می دهد در صورتی که مقدار صییح 11تخمین می زند. شکل )

با استفاده از ولتاژ و لریان  EKFمقاومت روتور را نداشنه باشیم الگوریتم 
 در به تخمین صیییی از سرعت است.ورودی قا

 

 
 سرعت روتور (:12شکل )

 یریگجهینت -7

کالمن توسعه یافته به تخمین آنالین سرعت در این مقاله از روش فیلتر 
 اژ تو گشتاور موتور القایی بدون سنسور سرعت در هنگام وقوع فلش ول

موتور القایی  5از مدل مرتبه   EKFدر الگوریتم . است شدهاستفاده 
که ولتاژ و لریان استاتور به عنوان ورودی و شار، سرعت و استفاده شده 

 نتایج شبیه سازی درر گرفته شده است. گشتاور به عنوان خرولی درن 
در هنگام وقوع فلش  EKF روش عملکرد سریع تخمین سرعت و گشتاور،

 تایید می کند.ولتاژ را 
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