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دو



  :چکیده

فراوانی دارند لذا بررسی عملکرد آن ها و رابط مربوط به توان و ژنراتور هاي سنکرون در صنعت کاربرد 

  .و هم چنین شبیه سازي آن ها تحت بارهاي متقارن و نامتقارن حائز اهمیت است گشتاور

در این پروژه سعی شده است ابتدا ژنراتور سنکرون و ساختمان آن به طور مختصر مورد آشنایی قرار 

پارامترهاي مربوط به یک ژنراتور خاص در آزمایشگاه با توجه به  سپس توسط یک آزمایش عملی. گیرد

تحت بارهاي متقارن و  MATLABنتایج عملی حساب شود، پس از آن این ژنراتور توسط نرم افزار 

هدف از شبیه سازي این است که رفتار ولتاژ ژنراتور براي بارهاي مختلف . نامتقارن تست می شود

در قسمت پایانی روابط مربوط به . ي نامتقارن در ژنراتور بهدست آیدمشخص شود و اثر سوء بار ها

متلب  m-fileو راکتیو، گشتاور و درصد تنظیم ولتاژ در قالب یک برنامه در محیط  سرعت، توان اکتیو

کمیت هاي فاز وخط ) قطب برجسته یا قطب صاف(ه است که با دادن پارامتر هاي نامی ژنراور آورده شد

کاربرد این  .ه ومنحنی هاي قابلیتف بی باري، جریان اتصال کوتاه و توان ترسیم می شودآن محاسبه شد

در این برنامه صحت . برنمه به دست آوردن تمام کمیات الزم براي ژنراتور سنکرون با سرعت باال است

این که توضیح . نتایج به دست آمده در آزمایشگاه میز بررسی شده ونمونه اي اجرا شده آورده شده است

  .پروژه ضمیمه شده است شبیه سازي و برنامه در انتهاي

  

سه
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  :فصل اول

مقدمه
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  ژنراتورهاي سنکرون

ژنراتورهاي سنکرون یا آلترناتورها ماشین هاي سنکرونی هستند که براي تبدیل توان مکانیکی به 

  . به کار می روند  acتوان الکتریکی 

  ساختمان ژنراتور سنکرون

به سیم پیچی روتور اعمال می شـود کـه میـدان مغناطیسـی      dcدر ژنراتور سنکرون یک جریان 

روتور ژنراتور نیز توسط یک محرك اولیه به گردش در می آید و بـه ایـن ترتیـب    . روتور را تولید می کند 

این میدان مغناطیسی دوار در سیم پیچی هاي . یک میدان مغناطیسی دوار درون ماشین ایجاد می شود 

  . عه ولتاژ سه فاز القا می کند استاتور ژنراتور یک مجمو

سیم پیچی میدان و سیم پیچی آرمیچر دو اصطالحی متداول هسـتند کـه بـراي توصـیف سـیم      

پیچی هاي ماشین به کار می روند به طور کلی اصطالح سیم پیچی به سیم پیچی هاي اطالق مـی شـود   

آرمیچر به سیم پیچی هـاي   و اصطالح سیم پیچی. که میدان مغناطیسی اصلی ماشین را تولید می کند 

در ماشین هاي سنکرون سیم پیچی میدان بر روتـور  . اطالق می شود که ولتاژ اصلی در آن القا می شود 

. قرار داند پس عبارتهاي سیم پیچی روتور و سیم پیچی میدان را می تـوان بـه جـاي هـم بـه کـار بـرد        

  . مشابهی دارند  عبارتهاي سیم پیچی استاتور و سیم پیچی آرمیچر نیز وضعیت

قطب هـاي مغنـاطیس روتـور مـی      .روتور ژنراتور سنکرون اساسا یک الکترومغناطیس بزرگ است

ست که نسبت به سطوح قطب برجسته قطب مغناطیسی ا. توانند ساختمان برجسته یا صاف داشته باشند

ر هـم سـطح   از سوي دیگر قطب صاف قطب مغناطیسی است که بـا سـطوح روتـو   . دگی دارد روتور بر آم

روتورهاي قطب صاف معموال براي ماشین هاي دو یا چهار قطبـی و روتورهـاي قطـب برجسـته     . باشند  

چـون روتـور در معـرض میـدان هـاي      . می رونـد  ن هاي چهار قطبی یا بیشتر بـه کـار  معموالً براي ماشی

  . ابی کاهش یابد مغناطیسی متغیر قرار دارد آن را از الیه هاي نازك می سازند تا تلفات جریان گرد

چون روتور در حال دوران است بـراي دادن  . باید به مدار میدان روتور اعمال شود  dcیک جریان 

دو روش  dcبه سیم پیچی هاي میدان آن آرایش خاصی الزم است براي فراهم کردن این تـوان   dcتوان 

  . متداول وجود دارد 

  هاي لغزان و چاروبک ها خارجی با استفاده از حلقه  dcراهم کردن توان ف-
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خاصی که مستقیما بر روي محور ژنراتور سـنکرون   dcاز یک منبع تغذیه   dcفراهم کردن توان-

. نصب شده است 

حلقه هاي لغزان فلزي هستند که محور ماشین را کامال احاطه کرده اند اما نسبت به آن عایق شده 

هر کدام از سرهاي سیم پیچی روتور به یکی از دو حلقه هـاي لغـزان روي محـور ماشـین سـنکرون      . اند 

بـه   dcمتصل می شود و بر روي هر حلقه لغزان یک جاروبک  سوار است اگر سر مثبت یک منبـع ولتـاژ  

در همـه زمانهـا بـه سـیم پیچـی       dcیک جاروبک و سر منفی آن به جاروبک دیگر متصل شود آن ولتاژ 

  . میدان اعمال خواهد شد و مقدار آن به موقیعت زاویه اي و سرعت روتور ربطی نخواهد داشت 

هـا  سیم پیچی میدان ماشین سنکرون حلقه هاي لغزان و جاروبک dcهنگامی که براي تامین توان 

به کار می روند چند مشکل ایجاد می شود مواقبت و نگهداري ماشین باید پیش از پیش صورت گیرد زیرا 

به عالوه در ماشین هاي که جریـان میـدان   . جاروبکها را باید از نظر فرسودگی به طور منظم کنترل کرد 

ا وجود این مسائل حلق هاي بزرگتري دارند افت ولتاژ جاروبکها می تواند یک عامل افت توان مهم باشد ب

لغزان و جاروبک ها در تمام ماشین هاي سنکرون کوچک به کار می روند چـون هـیچ روش ارزان قیمـت    

  . میدان وجود ندارد  dcدیگري براي تامین جریان 

میدان ماشین تحریک هاي بدون جاروبـک   dcدر ژنراتورها و موتورهاي بزرگتر براي تامین جریان 

کوچک است که مدار میدان آن در استاتور و مدار  acتحریک بدون جاروبک یک ژنراتور . به کار می روند

خروجی سه فاز تحریک توسط یک مدار یک سو کننـده سـه   . آرمیچر آن بر محور روتور سوار شده است 

اصـلی داده مـی شـود  بـا      dcفاز که آن نیز روي محور روتور سوار شده است یکسو شده به مدار میـدان  

مـی تـوان جریـان میـدان     ) که در اسـتاتور قـرار دارد   ( میدان ژنراتور تحریک  dcترل جریان کوچک کن

بـراي اینکـه تحریـک ژنراتـور     . ماشین اصلی را بدون استفاده از حلقه هاي لغزان و جاروبکها تنظیم کرد 

تحریک . می کنند کامالً مستقل از منبع تغذیه خارجی باشد معموالً یک تحریک راهنما به سیستم اضافه 

مغناطیس دایم روي محور روتور و سیم پیچی سه . کوچک با مغناطیس دایم است  acراهنما یک ژنراتور 

این ژنراتور توان مدار تحریک را فراهم می کند و تحریک نیز به نوبه خود مدار . فاز در استاتور قرار دارند 

ي محور ژنراتور وجود داشته باشد براي به کـار  ماشین اصلی را کنترل می کند اگر یک تحریک راهنما رو

  . انداختن ژنراتور منبع الکتریکی خارجی الزم نخواهد بود 
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در بسیاري از ژنراتور سنکرون داراي تحریک بدون جاروبک حلقه هـاي لغـزان و جاروبکهـا تعبیـه     

  .کمکی براي میدان در دسترس باشد dcشده است تا در مواقع اضطراري یک منبع جریان 

  سرعت چرخش ژنراتور سنکرون

ژنراتور سنکرون طبق تعریف سنکرون همزمان اند به این معنی که فرکانس الکتریکی تولید شده با 

مغنـاطیس اسـت کـه بـه آن     روتور سـنکرون یـک الکترو  . زمان است سرعت چرخش مکانیکی ژنراتور هم

میدان مغناطیسی روتور همراه با چرخش روتور می چرخد پس بین سـرعت  . اعمال می شود  dcجریان 

  : چرخش و میدان مغناطیسی ماشین و فرکانس الکتریکی استاتوررابطه اي به صورت زیر وجود دارد 

Fe= n*p / 120

  feهرتز  فرکانس الکتریکی بر حسب

   r/min)سرعت سنکرون(چرخس میدان دوار سرعت= 

P=  تعداد قطب ها  

چون روتور با همان سرعت میدان مغناطیسی می چرخد این معادله سرعت چرخش روتـور را بـه   

  . فرکانس الکتریکی حاصل مربوط می کند 

فاده از معادله بـاال بدسـت   سرعت چرخش الزم براي یک فرکانس معین را همیشه می توان با است

  .آورد

  مدار معادل ژنراتور سنکرون 

معموالً ولتاژي نیست  eaاخلی تولید شده در یک فاز ژنراتور سنکرون است اما این ولتاژد eaولتاژ 

یک فاز اسـت   Vبرابر ولتاژ خروجی   EAکه در پایانه هاي ژنراتور ظاهر می شود تنها زمان ولتاژ داخلی 

برابـر نیسـت و چـه     EA   ،Vچرا ولتاژ خروجی خروجی یک فـاز  . که جریانی از آرمیچر ماشین نگذرد 

  .رابطه اي بین این دو وجود دارد ؟ پاسخ به این سواالت مدل ژنراتور سنکرون می دهد 

راکتانسها پدیده هایی فیزیکی نیستند بلکه یک کمیت ریاضی می باشد که به منظور مدل کـردن  

اما ثابت زمانی . وندرفتار الکتریکی ژنراتور در حالت عملکرد نرمال و همچنین در زمان خطا استفاده می ش

  .، پریود هر رفتاري را در طول خطا تعیین می کند

  

  :حوزه زیر تقسیم می کنند  3عملکرد ژنراتور را در حالت خطا به 
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  زیر گذرا

  گذرا

  دایم

  ) :  Sub transient( پریود زیر گذرا 

ي هستیم و رفتار این پریود در زمانهاي اولیه خطا قرار دارد که داراي جریان و گشتاور خیلی زیاد

خریداران، راکتانس زیرگذراي باالیی را طلب  معموالً. ژنراتور در این پریود تابع سیم پیچی دمپر می باشد

  .می کنند تا جریان و گشتاور را در این محدوده کم نمایند

  ) :Transient(پریود گذرا 

این حالت رفتار ژنراتور تحت  حالتهاي میانی خطا بوده که جریان و گشتاور هنوز زیاد می باشد در

خریدار تقاضاي راکتانس پایینی می کند تا سیستم حفاظتی خود را حساس  معموالً. تاثیر قطبها می باشد

  .نموده و پایداري دینامیکی را نیز زیادتر کند

  ) :  Permanent(پریود دایمی 

جریان و گشتاور به مقـدار   در این حالت. پس از عبور از رژیم گذرا به رژیم حالت دایمی می رسیم

 معمـوالً . در این حالت عملکرد ژنراتور تابع سیم پیچ استاتور و فاصلۀ هـوایی اسـت  . ثابتی دست می یابند

  .مشتري مقدار این راکتانس را تعیین می کند

شـکل    .شکل زیر تغییرات جریان اتصال کوتاه را برحسب زمان ، براي یک ژنراتور نمایش می دهد

  . هاي استاتور در شرایط اتصال کوتاه مطابق شکل  است موج جریان 
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  جریان هاي اتصال کوتاه سه فاز یک ژنراتور سنکرون بی بار
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   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  :مراجع
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