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Abstract: 

Field orientation control (FOC) methods of an induction machine achieve 
decoupled torque and flux dynamics leading to independent control of torque and 
flux as for separately excited DC motor, but they are sensitive to motor parameter 
variations. The has present work selects the indirect field orientation control 
(IFOC) as an effective method for eliminating the coupling effect. The results 
show how well the drive performance has been improved by this control strategy. 
However, to which extent the control strategy can perform the decoupling relies on 
the accuracy of the slip frequency calculation. Unfortunately, the slip frequency 
depends on the rotor time constant that varies continuously according to the 
operational conditions and, then, the coupling effect may again arise.  

This paper investigates the improvement in the performance of the 
induction machine dynamics as the IFOC technique is utilized, also, it 
investigatesthe degradation in dynamic performance when the rotor resistance is 
deviated from its nominal value.  
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:الخالصة  
   
تحقق طرق سيطرة توجيه المجال للمحرك الدايناميكية للفيض المغناطيسي والعزم ،والذي يؤدي بدوره   

ولكن .الى سيطرة منفصلةللعزم والفيض كما هو الحال في محرك التيار المستمر ذو التغذية المنفصلة               
في هذا البحث تم اختيـار      .محركتلك المحركات ،ذات السيطرة بتوجيه المجال،حساسة لتغير معلمات ال        

حيـث  .طريقة للسيطرة على متجه المجال الغير المباشر لغرض فصل متجه العزم عن متجه المجـال                
مع ذلك،فـان الحـد   .اظهرت النتائج على حصول تحسن في اداء مسوق القدرة باستخدام هذه الطريقة        

مدان يعتمد على الثابت الزمني للجزء  الذي يستطيع هذه التقنية ان تبقى على متجه العزم والفيض متعا          
الدوار ،الذي يتغير باستمرار مع ظروف االشتغال ،والذي يؤدي بالتالي الى ظهور التـاثير المتبـادل                

يتحرى هذا البحث عن نقاط التحسن في اداء الحركة الدايناميكيـة للمحـرك الحثـي            ).فقدان التعامد (
الغيرمباشر وكذلك عن اسباب التدهور الحاصل فـي اداء         باستخدام تقنية السيطرة على توجيه المجال       

ــية     ــة القياس ــن القيم ــدوار ع ــزء ال ــات الج ــة ملف ــة مقاوم ــد قيم ــدما تحي ــرك عن                               .المح
  
 
 
 
 
 


