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 همراه با بازيافت انرژي دو موتور القايي كوپل شده  و گشتاوركنترل سرعت
 

 ي عباس عبدالملك احمد رادان پويا غني  حميد افشنگ
 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق

  
  يكسوكننده، اينورتر، درايو كرامر استاتيك، كنترل حلقه بسته، كوپل مكانيكي : كليديهاي واژه

  
  :دهيچك

ها در كنترل موتورهاي القايي سه فاز با توجه به نقش مهم آن
در موتورهاي روتور . صنعت، از اهميت خاصي برخوردار است

هاي پيچي شده، كنترل سرعت از طريق تغيير مقاومتسيم
اين روش بيشتر در موتورهاي . باشدپذير ميخارجي روتور امكان

وتورهاي توان باال به دليل تلفات با توان پايين كاربرد دارد و در م
شود، به همين خاطر در موتورهاي اهمي زياد، كمتر استفاده مي

 1توان از روش ديگري به نام درايو كرامر استاتيكتوان باال مي
در . استفاده كرد تا به جاي تلفات اهمي، بازيافت انرژي داشت
 موتور كاربردهايي كه نياز به گشتاور توليدي بااليي است و يك

باشد، مي توان چند موتور را به صورت مكانيكي پاسخگو نمي
به دليل تغيير . ها تقسيم گرددكوپل كرد تا گشتاور بار بين آن

پارامترهاي الكتريكي و مكانيكي موتور، تقسيم گشتاور به طور 
در اين مقاله روش . شودمساوي بين موتورها با مشكل مواجه مي

رامر استاتيك ارايه شده، كه با وجود جديدي مبتني بر درايو ك

                                                 
1 - Static Kramer Drive 

در نهايت . تغيير در پارامترهاي موتور، مقاوم و منعطف است
 اسب 200روش پيشنهادي براي يك سيستم با دو موتور القايي
اند، در بخار كه به صورت مكانيكي كوپل شده

MATLAB/SIMULINKنتايج حاصل . سازي شده است شبيه
 بين دو موتور با پارامترهاي نشان دهنده تقسيم مساوي بار

 .متفاوت است

  
  مقدمه -1

شده به خاطر در دسترس  يچيپمي با روتور سيي القايموتورها
ت انعطاف ير مقاومت روتور، قابليي تغي روتور برايچيپميبودن س

 . دارندي قفس سنجابي نسبت به موتورها از نظر كنترليشتريب
ش و كنترل سرعت،  براي تغيير توان لغزمرسومروش قديمي و 

ر ييبا تغ .استهاي خارجي در روتور تغيير مكانيكي مقاومت
 سرعت- گشتاور هاي به مشخصهتواني مي خارجهايمقاومت
هاي  اما اين روش كارآمد نيست و اگر مقاومت،رسيدمختلف 

-ميها روتور برابر نباشند، باعث عدم تعادل در ولتاژها و جريان



 كنترل سرعت و گشتاور دو موتور القايي كوپل شده همراه با بازيافت انرژي
المللي برق بيست و دومين كنفرانس بين  

توان مي ،ها در هر فازتعادل مقاومت مشكل عدم  رفعبراي. شود
كننده ديودي سه فاز و يك چاپر يكسو مقاومت سه فاز را با يك

 ي در موتورها زياداتالف توان مشكل اما همچنان .جايگزين كرد
توان از وجود دارد، براي رفع اين مشكل  مي باال يبا توان نام

  .درايو كرامر استاتيك استفاده كرد
اله ابتدا عملكرد درايو كرامر استاتيك توضيح داده ن مقي      در ا
سپس مدل مداري هامونيك اول اين سيستم بررسي . شده است

و  اين سيستم يبرادر ادامه كنترل حلقه باز و حلقه بسته . شوديم
 درايو كرامر استاتيك حلقه بسته براي دو موتور القايي انيدر پا

  . شده استسازي، بررسي و شبيهكوپل شده
  
  درايو كرامر استاتيك -2
 يچيپمي سه فاز روتور سييك موتور القاي ازك يو كرامر استاتيدرا

ي، راكتور صاف ستوريمبدل سه فاز تر كسوساز سه فاز،يشده، 
، و ترانسفورماتور بازيافت تشكيل شده )فيلتر سلفي(كننده جريان

  . آمده است1فرم مرسوم اين درايو در شكل. است
  

  
  درايو كرامر استاتيك ك شماتي- 1شكل

        
1n= استاتور طرف طرف روتور به ماشين ازنسبت تبديل   
2n= طرف اينورتر به طرف شبكه  ترانس ازنسبت تبديل   
   

شود، ولتاژ روتور يه ميسه فاز كه از روتور تغذكسوساز ي       
كند، راكتور يل مي تبدdcلتاژ ك ويدر فركانس لغزش را به 

را جذب   مبدلي وروديا و ولتاژ لحظهن ولتاژي انياختالف ب

 را به جريان با )dc)dI شاخه مبدل اينورتري جريان. ]1[كندمي
       .فرستدمي بازيافت فركانس شبكه تبديل كرده و به ترانسفورماتور

oo)ريتاخ(آتشمبدل با زاويه         18090 ≤≤α  در حالت
تغيير زاويه . گرداندانرژي را به شبكه برميو كند اينورتري كار مي

  . دهد اجازه كنترل انتقال توان و سرعت را مي،تاخير

  
  دياگرام فازوري درايو كرامر استاتيك - 2شكل

  
 TIي به موتور، جريان ورودSIر دياگرام فازوري باال  د     

   . است مجموع اين دو جريانLIجريان خط در طرف اينورتر و
 با بخش حقيقي جريان) TI)αcosTIبخش حقيقي جريان

شود كه توان اكتيو دريافتي از باعث ميكرده؛ استاتور مخالفت 
 )TI)αsinTIكاهش يابد در حالي كه بخش راكتيو جريانشبكه 

سبب كند و اين با جريان مغناطيس كننده استاتور موافقت مي
 به عبارتي ديگر. شودمي توان راكتيو دريافتي از شبكه افزايش

توان به  ميبهبود ضريب توانبراي . يابدميضريب توان كاهش 
  .توليد كردمحلي توان راكتيو ورت ص

هاي     پنكهها و از درايو كرامر استاتيك در كاربردهايي با پمپ
 محدوده كمشود كه نياز به كنترل سرعت در توان باال استفاده مي

هاي كارخانه سيمان كه به عنوان مثال براي كنترل پنكه. باشندمي
- استفاده ميكنند از اين روش توان مصرف مي100kwحدوداً 

 يي القاي را موتورهاي درصد برق صنعت60ش از يامروزه ب. شود
- صرفهزيادي يكي الكتري انرژاين روشكنند و با يمصرف م

  .]2[شودي مييجو
  
   مدار معادل هارمونيك اول -2

استفاده از مدل مداري هارمونيك اول، آناليز عملكرد درايو كرامر 
  .كندتر مياستاتيك را راحت



 كنترل سرعت و گشتاور دو موتور القايي كوپل شده همراه با بازيافت انرژي
المللي برق بيست و دومين كنفرانس بين  

 از دو بخش )RP( روتور هر فازبه ازاي ي مصرفاهمين توا
 در مقاومت  تلف شدهي توان اهم بخش اول، استل شدهيتشك
RcuP(چ روتوريپميس   به شبكهيو بخش دوم توان بازگشت) ,
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 را ييفاز موتور القاتوان مدار معادل تكي مفوقبا توجه به رابطه 
  :ر نشان داديبه صورت ز

  

  
  ر معادل درايو كرامر استاتيك مدا- 3شكل

  
 را مي توان به صورت )AR(       مقاومت جديد هر فاز روتور

  :در نظر گرفتزير 
)4(  

  
به ، جايگزين شود موتور لغزش- گشتاوردر رابطه  ARاگر       

 هامنحني(خواهد آمددست هاي زير بمنحنيهاي مختلف αياز

5.0براي موتور نوعي و  
1

2 =
n
n اندرسم شده :(   

  

  
   آتش مختلفهاياويه به ازاي زلغزش-گشتاورمنحني  - 4شكل

  
چ ي توان فرض كرد كه هي كار كند مي بارياگر موتور در حالت ب

ولتاژ  ؛ است موتور صورت نگرفتهيها امپدانسي رويافت ولتاژ
 از 1با توجه به شكل. شودي مssVn1وتور برابرطرف ر
 :شودنتيجه مي dV وIVتساوي

)5(  
   

  
 sكه در آن

  .لغزش موتور است
ك اول در نظر گرفته شده است، ين كه تنها هارمونيبه علت ا

باشند و فقط يق نمي چندان دقي لحاظ كم از4 شكليهايمنحن
 به عنوان مثالبه . شونديستم استفاده ميل عملكرد سي تحليبرا
ك حد ي كمتر از ي به لغزشيابيه آتش خاص، دستيك زاوي يازا

 يها لغزش يچرا كه برا. ستير نيپذامكان)) 5(رابطه(خاص
 يخروجشتر از ولتاژ ينورتر بي اين مقدار، ولتاژ خروجيكمتر از ا

    dcان شاخهير جهت جرييگردد و امكان تغيكسوكننده مي
؛ پس جريان )كندديودها عبور نميان از كاتد به آند يجر(باشدينم
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 كنترل سرعت و گشتاور دو موتور القايي كوپل شده همراه با بازيافت انرژي
المللي برق بيست و دومين كنفرانس بين  

. شودعبوري از روتور و در نتيجه گشتاور توليدي موتور صفر مي
افزايش زاويه آتش معادل با افزايش ) 4(همچنين طبق رابطه
- گشتاورجايي منحني ر و جابهپيچي روتومقاومت معادل سيم

  .باشدهاي باالتر مي به سمت لغزشلغزش
  
  كنترل حلقه باز -3

با افـزايش گـشتاور بـه     خاص  α، به ازاي يك   4با توجه به شكل   
- نمـي    سمت گشتاور نامي، تغيير محسوسي در لغزش مـشاهده    

ـ   بنـابراين  .توان لغزش را ثابت فرض كرد      و مي  شود ا اسـتفاده از    ب
  .سرعت را كنترل نمود توان ميα با تغيير زاويه،)5(رابطه 

  :تاسسازي داراي مقادير نامي زير موتور مورد استفاده در شبيه
 

 
 HP 200   يتوان نام

  V(L-L) 460  يولتاژ نام
  Hz 60  يفركانس نام
  rpm 1785  يسرعت نام

  N.m 798  يگشتاور بار نام

1n  1  
   مشخصات نامي موتور-1جدول

  

1

2

n
n، 5/0كه با ،گرفته شده است در نظر 1/0  لغزش مطلوب و 

-بدست مي درجه 54/101 زاويه آتش مقدار )5( توجه به رابطه

  .باشديممتر نيوتن700گشتاور بار . آيد
 و بـا اسـتفاده از       داردكرامرخـارج از مـدار قـرار         ابتدا سيـستم  در  

 اين عمـل باعـث      .شوداندازي مي انداز، موتور راه  هاي راه مقاومت
 صورت  تراندازي بسيار سريع   و راه  گرددميگشتاور بيشتري   توليد  
هـاي  مقاومت  پس از اينكه موتور به سرعت مجاز رسيد          .گيردمي
  .شودمي و سيستم كرامر وارد مدار شده  خارجاز مدارانداز راه
نتـايج و   .شود وارد مدار مي1سازي، سيستم كرامر در ثانيه  شبيه در

  .  است آمدهادامهسازي در نمودارهاي حاصل از اين شبيه
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  نترل حلقه باز در كمنحني سرعت موتور - 5شكل

  
  سرعت در حالت پايدار برابررفتيمانتظار 

( ) rpms sync 16201 =− ω  ،مقدار سازياما نتيجه شبيهشود 
1575rpmبا مقدار مطلوب   درصد8/2 كه دهد، را نشان مي

  است) 5(عدم دقت باالي رابطه  اين امر علت .اختالف دارد
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 dc شاخه منحني جريان - 6شكل

كه سيستم كرامر خارج از مدار است هيچ جرياني از  1قبل از ثانيه
 dc شاخهجريان ، 1ثانيهبالفاصله بعد از. كند عبور نميdc شاخه

شود و البته به خاطر شارژ و با عبور از يك حالت گذرا تثبيت مي
  . باشدي مراي ريپلا اين جريان د،dLدشارژ سلف

  



 كنترل سرعت و گشتاور دو موتور القايي كوپل شده همراه با بازيافت انرژي
المللي برق بيست و دومين كنفرانس بين  
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  دي موتورمنحني گشتاور تولي - 7شكل

  
  برابر مجموع  گشتاور بار و،در حالت پايدار گشتاور توليدي

 رابطه dcاندازه جريان شاخه  .اصطكاك موتور شده است
 7 و 6هايشكلسه ي مقا؛]3[ي با اندازه گشتاور بار داردمستقيم

 در حالت گشتاور. تاييدي بر اين موضوع است ،)1بعد ازثانيه(
  . شودلرزش موتور ميجب  كه مواستپايدار داراي ريپل 
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  منحني جريان تحويلي به شبكه - 8شكل

-  تريستوري توسط شش پـالس سـنكرون        مبدل با عمل كليدزني  
 شـده و بـه       شـكل   تبديل به جريان مربعي    dcشاخه  شده، جريان   

از آنجايي كه در فرآينـد كليـدزني از         . شود مي دادهترانسفورماتور  
ــهاي  ــت اســتفاده نــشده PWMروش ــان داراي ، ايــن  اس جري
تـوان  مـي   براي كاهش اين عيب     . باشد مي ي زياد هايهارمونيك

2n     اي جريـاني كـه وارد      هـ  تا هارمونيـك   كرد را كوچكتر اختيار
هـاي اخيـر     در سال  .شوند داراي اندازه كوچكتري باشند    ميشبكه  
يز درايــو كرامــر  مدلــسازي و آنــالهــاي متعــددي در زمينــهمقالــه

   .]4[ منتشر شده استPWMهاي روشاستاتيك همراه با 
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  منحني جريان روتور - 9شكل

  
 يان فازهاين جري وجود اندوكتانس در هر فاز روتور، بعلتبه 

صفر به  يان به طور ناگهاني و جرشود ايجاد مييروتور همپوشان
جاد ي ا باعثكهاست ك ي هارمونيان روتور دارايجر. رسدينم

  .شودي م در موتوريكين هارمويشارها
  
  كنترل حلقه بسته  -4

 روش كنترل  است،سازي شدهاستراتژي كنترلي كه در اينجا پياده
 dcهاي هاي كنترلي كميتدر اين روش متغير .استعددي 
 اغلبيك سيستم كنترلي . شودها كنترل ميو تنها اندازه آنهستند 

 در آن حلقه شود كههاي كنترلي خود مشخص ميبا ساختار حلقه
هاي داخلي به حلقه. كندكنترل مي هاي داخلي راخارجي، حلقه

ها بايد حلقه. شوند كه سريعتر اجرا شونداي طراحي ميگونه
  .  اجراي محدودي داشته باشند فرآيندطوري طراحي شوند كه

 كلي از يك كنترل حلقه بسته درايو كرامر ي طرح10شكل
  . دهداستاتيك را نشان مي

  
  درايو كرامر استاتيك حلقه بسته - 10شكل



 كنترل سرعت و گشتاور دو موتور القايي كوپل شده همراه با بازيافت انرژي
المللي برق بيست و دومين كنفرانس بين  

 
شود كه اين امر در  كنترل ميdc شاخهگشتاور توسط جريان 

سرعت نيز از طريق حلقه . گيردحلقه كنترل داخلي صورت مي
 شاخهخطاي سرعت، فرمان جريان . شودكنترل خارجي كنترل مي

dcكننده سرعت و جريان شاخه كنترل.كند را ايجاد ميdcاز نوع  
PIباشند مي.  

 يهاكنندهپس از مدلسازي و شناسايي رفتار سيستم، كنترل
  . آمده استادامهسازي در نتايج شبيه.  استمناسب طراحي شده

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

t(second)

sp
ee

d(
rp

m
)

  
   در كنترل حلقه بسته سرعت موتوري منحن- 11شكل

  
ان يستم كرامر حلقه  بسته در مدار، جريپس از وارد شدن س

نكه سرعت يكنند تا اير مييه آتش آنقدر تغي و زاوdc شاخه
 در حالت پايدار . برابر سرعت مطلوب شوددر نهايتموتور 

  :مقادير اندازه گيري شده عبارتند از

°=
=

25.99
232

α
AId 

       
ست  ااز اهداف اصلي كنترل حلقه بسته درايو كرامر استاتيك اين
. نكندكه اگر تغييري در گشتاور بار رخ دهد، سرعت موتور تغيير 

به  700گشتاور از  اثر تغيير ناگهاني ي در ادامه به بررسابراينبن
  .متر پرداخته شده است نيوتن100

  

  
   در كنترل حلقه بسته تغيير زاويه آتش در اثر تغيير گشتاور بار- 12شكل
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   و بازگشت به سرعت مطلوبي لحظه ا تغيير سرعت- 13شكل

         
-يش ميعت موتور افزاسردر اثر كاهش گشتاور بار، طبق رابطه 

  .ابدي
)6(  
  

 ياهي سرعت زاوω،  موتوريدي گشتاور تولeTكه در آن
  .  است ممان اينرسيJ وب اصطكاك باري ضرB،موتور

  dc اخهش  مرجعشود و در نتيجه جريانخطاي سرعت منفي مي
؛ كاهش گردديمشتاور كمتري توليد جه گي در نتيابدكاهش مي

كند و سرعت در نهايت گشتاور از افزايش سرعت جلوگيري مي
  .شودبرابر سرعت مطلوب مي

Le TB
dt
dJT ++= ωω
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  ل كاهش گشتاور باري به دلdcشاخه ان يكاهش جر- 14شكل
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 در كنترل حلقه ه آتش در اثر كاهش گشتاور باريش زاوي افزا- 15شكل

  بسته
  
 يي حلقه بسته دو موتور القا استاتيكو كرامريدرا -5

  كوپل شده 
  

 يار بزرگ است، به جاي كه گشتاور بار بسييامروزه در كاربردها
نه ساخت ي هزي باال كه داراي نام با توانيياستفاده از موتورها

 را با هم تر نيي پايتوان دو موتور با توان نامي م، هستنديهنگفت
ن يام تا به طور مشترك گشتاور بار را ت]5[ كرديكيكوپل مكان

پذيري و اطمينان عملكرد اين  اين روش افزايش انعطاف.كنند
توان به دو ي مبه طور نمونه ].6[كندها را تضمين ميسيستم
.  اشاره كردخوزستان كوپل شده در مجتمع فوالد يمگاوات 2موتور

  .ست ان طرح نشان داده شدهي اي كلي شما16در شكل
  

  
   درايو كرامر استاتيك حلقه بسته دو موتور كوپل شده- 16شكل

  
توان يم    ه هم باشند، ياگر دو موتور كوپل شده از هر لحاظ شب

جه گشتاور بار به يستم را از هم مجزا فرض كرد و در نتيدو س
ن ياما در عمل چن. شوديم مين دو موتور تقسيكسان بيطور 

ر يي همچون تغيليزمان به دالست و دو موتور به مرور ين
 روتور و استاتور يچيپمير در مقاومت سييها، تغاتاقانياصطكاك 

 ي متفاوتسرعت- گشتاور مشخصه يگر، دارايل ديا به هر دليو 
 و گشتاور بار به طور متفاوت استط ين حالت شرايدر ا. شوند

 اگر منحني مشخصه بار با .دشويم نمين دو موتور تقسيكسان بي
قطع داده سرعت دو موتور -ني حاصل جمع مشخصه گشتاورمنح
كسان ي و با توجه به سرعت خواهد آمد، نقطه كار بدست شود

 مشخصه ي منحني هر موتور از رويدي، گشتاور تولدو موتور
 نشان داده شده 17 اين موضوع در شكل.ديآي بدست مشخود
  .است

  

  
  صه دو موتورجمع مشخحاصل  تقاطع مشخصه بار با منحني - 17شكل

  
ـ     يم  يتم كرامر حلقه بسته مشكل عدم تقس      سيس ن دو  يكـسان بـار ب

و  يكيمكـان  دو موتور كوپل  از آنجايي كه    . نمايديموتور را رفع م   
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 سـرعت   يپـس خطـا   در نتيجه داراي سـرعت يكـساني هـستند،          
ان ي، جر 10 با توجه به شكل    بوده و كسان  ي دو موتور    يهمواره برا 

م ي مـستق ط و از ارتبـا برابر اسـت ور  دو موتي برا dc شاخهمرجع  
 كـه گـشتاور     گرفـت جـه   ينتتـوان   مي dc  جريان شاخه  گشتاور با 

   .دخواهد ش دو موتور برابريديتول
در سيستم دو ماشينه مورد نظر براي دستيابي به نقطه 

Leref(كار TTSS == و تقسيم يكسان گشتاور بين دو ) ,
كند ايو به نحوي تغيير ميموتور، زاويه آتش براي هر سيستم در

لغزش هر موتور از نقطه -كه منحني مشخصه گشتاور
Leref(كار TTSS 5.0, در صورتي كه . عبور خواهد كرد) ==

اين شرايط محقق نشود، تقسيم يكسان گشتاور بين دو موتور 
با افزايش زاويه آتش امكان افزايش مقاومت  .پذير نيستامكان

وقت مقاومت معادل روتور كمتر د و هيچمعادل روتور وجود دار
 18در شكل). o90≥α(گرددپيچي روتور نمياز مقاومت سيم
لغزش دو موتور بدون حضور سيستم درايو كرامر - منحني گشتاور

با افزايش مقاومت روتور منحني مشخصه . نشان داده شده است
  .شودلغزش به سمت راست منحرف مي- گشتاور

، اگر لغزش  براي اين مورد نوعيتوجه توضيحات بيان شده با 
در نظر گرفته شود، امكان ) Margin Slip(04/0مطلوب كمتر از 

 به 2eTمنحني( تقسيم يكسان گشتاور بين دو موتور وجود ندارد
 ).شودسمت چپ منحرف نمي

  
 بين دو موتور  تعيين ناحيه مجاز براي تقسيم يكسان گشتاور- 18 شكل

  كوپل شده

 استفاده  انتقال تواني برا شفتيكيق از واسط مكانين تحقيدر ا
انتقال گشتاور در شفت به دليل اختالف سرعت بين . شده است

گيرد كه يك طرف آن محرك و طرف دو طرف شفت صورت مي
گشتاور از طرف محرك به طرف بار منتقل . باشدديگر آن بار مي

- توسط رابطه زير بيان ميLTنتقل شده گشتاور م. شودمي

  ]:7[گردد
)7(  

كه در آن 
( )mNK ) شفت و 2 ضريب سختي. )smNB  ضريب ميرايي ..
اي در سمت  به ترتيب سرعت زاويهlω و mω و 3داخلي

  .باشندميمحرك و بار 
 در محيط 16سيستم ارائه شده در شكلبا توجه به مدل شفت، 

  . شودسازي مي پيادهزيرسازي به صورت شبيه
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 مدل سيستم دو ماشينه با كوپل مكانيكي از طريق شفت در - 19شكل 

  سازيمحيط شبيه
  

 گشتاور اعمالي از طريق شفت 1mTبا توجه به عملكرد شفت، 
باشد كه به دليل اختالف سرعت بين  مي1به موتور

      منتقل 1از طريق شفت) 2موتور(و بار آن) 1موتور(محرك
باشد كه به علت اختالف سرعت بين  گشتاور بار ميLT. شودمي

                                                 
2 -Stiffness Factor 
3 -Internal Damping Factor 

( ) ( )lmlmL BdtKT ωωωω −+−= ∫
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بنابراين . شود منتقل مي2 از طريق شفتJBو بار) 2موتور(محرك
 اختالف اين دو 2ق شفت  به موتوركل گشتاور اعمالي از طري

12( مقدار mLm TTT   .باشدمي ) =−
هاي روتور پرداخته شده     تاثير اختالف مقاومت   ي بررس  به ادامهدر  

 ،2 مقاومـت روتـور موتـور       شده است   فرض يسازهيدر شب  .است
 آمـده   ادامـه  در   يسـاز هيج شب ينتا.  است 1سه برابر مقاومت موتور   

  .است
همانطور ، )2قبل از ثانيه(نكه سيستم كرامر وارد مدار شودقبل از اي

پيچي كه داراي مقاومت سيم 2موتور ، پيدا است17كه از شكل
- توليد مي1گشتاور كمتري نسبت به موتورروتور بيشتري است، 

   .كند
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منحني گشتاور توليدي دو موتور مشابه با مقاومت روتور  - 20شكل 

  متفاوت
  

سرعت مرجع و سرعت ، 2و كرامر در ثانيهبا ورود سيستم دراي
اي و در نتيجه خطاي سرعت در حلقه كنترل خارجي براي لحظه

كننده به علت تشابه كنترل. باشدهر دو سيستم درايو يكسان مي
 در حلقه .گردد نيز يكسان ميdcسرعت، جريان مرجع شاخه 

 كنترل داخلي براي هر سيستم درايو، زاويه آتش به نحوي تغيير
كند كه در حالت پايدار به ازاي زواياي آتش متفاوت، مقاومت مي

o981(معادل روتورهاي هر دو موتور باهم برابر گردند =α 
o962و =α .( از ارتباط مستقيم گشتاور توليدي با جريان

شود كه در حالت پايدار گشتاور توليدي دو  نتيجه مي dcشاخه
  .21، شكلگردد يكسان و برابر نصف گشتاور بار كل ميموتور
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تغيير گشتاور توليدي دو موتور كوپل شده با ورود سيستم  -21 شكل 

  كنترل حلقه بسته درايو كرامر
  

در صورتي كه كوپل مكانيكي دو موتور بـا تـوان نـامي متفـاوت               
مورد نظر باشد، با استفاده از سيـستم درايـو ذكـر شـده بـاز هـم                  

در . شـود ر بار به صورت يكسان بين دو موتور تقـسيم مـي      گشتاو
اين شرايط موتور با توان نامي باالتر حـداكثر بـا تـوان خروجـي               

باشد و فـاكتور    تر قابل استفاده مي   معادل توان نامي موتور كوچك    
گيري از كل توان نـامي      براي بهره . يابد آن كاهش مي   4برداريبهره

تناسب بـا تـوان نـامي هـر موتـور      هر موتور بايد تقسيم گشتاور م 
صورت گيرد كه اين امر با ارتقاي سيستم كنترلي درايو كرامر قابل      

 برابر توان kبا فرض اينكه توان نامي موتور اول      . باشددستيابي مي 
 بـا گـشتاور     dcنامي موتور دوم باشـد، از ارتبـاط جريـان شـاخه           

  در سيـستم كنتـرل     dcتوليدي، كافي است جريان مرجـع شـاخه         
  برابـر موتـور دوم اختيـار         kحلقه بسته درايو كرامـر موتـور اول         

  .شود
 اسب بخار و موتور دوم با توان نامي 200موتور اول با توان نامي 

 در 2  برابر kبا قرار دادن . باشد اسب بخار مفروض مي100
سيستم كنترلي، تقسيم گشتاور بين دو موتور متناسب با توان نامي 

منحني گشتاور توليدي دو . شود انجام مي1 به 2و به نسبت 
در حالت پايدار .  نشان داده شده است22موتور در شكل

mNTT ee .9502 21   . شده است==

                                                 
4 -Usage Factor 
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   تقسيم گشتاور متناسب با توان نامي هر موتور- 22شكل 

  
   گيري نتيجه -6

در اين مقاله سرعت دو موتور القايي با توان نامي باال كه كوپل 
اند با استفاده از درايو كرامر استاتيك حلقه بسته شدهمكانيكي 

هاي روش پيشنهادي تقسيم يكسان بار ويژگي. كنترل شده است
بين دو موتور با پارامترهاي غير يكسان، افزايش بازده به جهت 
بازيافت انرژي، كنترل سرعت براي بارهاي متغير و قابليت 

ز دو موتور با توان واردي كه اهمچنين در م. اطمينان باال است
توان با ارتقاي سيستم كنترلي مي شود،نامي متفاوت استفاده مي

ها درايو، گشتاور بار را متناسب با توان نامي هر موتور بين آن
هاي چند ماشينه با بيش از دو موتور نيز در سيستم. تقسيم كرد

توان از اين روش استفاده كرد و تقسيم يكسان گشتاور بين مي
  .ا انجام دادهآن
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