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 پیشگفتار:

 

که برق می یرا آنها تولید کننده انرژی در شبمهمترین اجزاء یک سیستم قدرت به شمار می روند زژنراتورها از 

 باشند.

نقض داخلی ژنراتور عالوه بر زیانی که به خود ژنراتور وارد می کند، باعث قطع شدن قسمت بزرگی از انرژی 

صحیح و  در اثر نداشتن وسایل حفاظتی نیروگاه و شبکه نیز می گردد و در صورتی که زیانهای وارده بر ژنراتور

و بهره  به طول بیانجامدوترمیم و تعمیر محل عیب دیده ممکن است مدت ها  قطع به موقع آن، گسترش یابد

لذا برای  برداری از ژنراتور برای مدت زیادی متوقف گردد و گاها خسارات غیر قابل جبرانی را به دنبال دارند.

 شناخت و برطرف کرد. ها،الزم است خطاهای داخل ژنراتور را قبل از توسعهاز اینگونه زیان جلوگیری 

در نظر گرفتن دامنه وسیعی از مشخصه ها و جنبه های ویژه کار ژنراتور سبب پیچیده تر شدن مسأله حفاظت 

 در شبکه ها می شود. انتخاب حفاظت مناسب مولد بایستی با مالحظات اقتصادی همراه باشد.

تواند به عنوان معیاری برای انتخاب حفاظتهای مناسب در نظر گرفته شود اما این به تنهایی قدرت نامی می 

استفاده از آنها و  با عوامل دیگری همراه گردد مثال محل قرار گرفتن این تجهیزات ، نوع  بایستی کافی نیست و

د که بایستی در انتخاب میزان اهمیت و حساسیتی که در یک مجموعه دارا می باشد از جمله مواردی هستن

سیستم های حفاظتی بحساب آیند. وظیفه دستگاههای حفاظتی ژنراتور اینست که خطا را در همان مراحل 

ابتدایی پیدا کند، بسنجد و باطالع مسئولین امر برساند ودر صورتی که الزم باشد، خود جهت قطع ژنراتور از 

که نقطه معیوب فرصت  ان سریع و ماهرانه انجام شودشبکه و برداشت تحریک اقدام کند این عمل باید چن

 توسعه یافتن پیدا نکند .
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 مقدمه :

 داشتن دستگاهها از اهمیت خاصی برخوردار است،  در نیروگاههای تولید انرژی مساله حفاظت و آماده بکار نگه

عالوه بر صرفه جویی در سرمایه، سهم مهمی در تولید برق مطمئن را نیز دارا می ، ا حفاظت مناسباین ساله

تم حفاظتی آن از هر دلیلی سیسه و یا باشد باشد و در صورتی که دستگاهی فاقد مدارات و سیستم حفاظتی ب

در مواقع بروز اشکال آنچنان دچار آسیب دیدگی می و به احتمال زیاد در هنگام بهره برداری ، کار افتاده باشد

خرید و  ،و این امر هزینه سنگینی را از نقطه نظر همدار آوردن دوباره دستگاه امکان پذیر نبود بهگردد که 

تعمیرات و توقف طوالنی مدت تولید الکتریسیته بهمراه خواهد داشت. و چون ژنراتورها یکی از تجهیزات اساسی 

 سیستم  به باشند، ایجاد اشکال در آنها قطع کلی واحدها از شبکه و عدم تولید را بمدت طوالنی نیروگاهها می

 . تحمیل خواهد نمود

ابزار مدلسازی برای درک پایه ای از سیستم های قدرت مفید هستند به خصوص برای مهندسان جدید . این 

ط نرمال و خطا ، زیر و بم کنند . این مقاله شرایتحت چنین ابزارهایی به مهندسان کمک می کند تا سیستم را 

مراحل تبدیل داده . ارائه می کند در سیمولینک مطلب تال رامدلسازی و شبیه سازی رله توان معکوس دیجی

 دیجیتال کردن سیگنال نیز مورد بحث قرار می گیرد .  های مختلف و

 در حال حاضر این رله ها با رله هایگرفت و  مورد استفاده قرار میرله های الکترو مکانیکی معموال در گذشته 

 جایگزین شده اند.می باشند دقت و سرعت باال که دارای  دیجیتال

به خصوص برای خطاهایی که می تواند منجر به خاموشی   ،مطلوب و مورد نیاز است، بهره برداری سریع از رله 

چندین تنظیم متغییر و اندازه جمع از جمله شود . رله های دیجیتال مزایای دیگری نیز ارائه می دهند   سیستم 

از  ، صل به شبکهمت ون با ژنراتور سنکر آن در شبیه سازی عملکرد پس از طراحی رله . در این مقالهآن و جور 

 .آزمایش می شود  ، افراینده  طریق ترانسفورماتور
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 فصل اول

 
 

 شبکه های قدرت ژنراتور و رفتار آن در
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 ساختمان و اساس کار ژنراتور سنکرون  1-1
 

ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص 

گردد. مهمترین پیشرفت برمی  91دیگر ایفاء کرده است. ساخت اولین نمونه ژنراتور )سنکرون( به انتهای قرن 

انجام شده در آن سالها احداث اولین خط بلند انتقال سه فاز از الفن به فرانکفورت آلمان بود. در کانون این 

کیلو وات قرار گرفته بود. عیلرغم مشکالت موجود در جهت افزایش  092تحول ، یک هیدروژنراتور سه فاز 

ی بعد تالشهای گسترده ای برای نیل به این هدف صورت گرفت. ظرفیت و سطح ولتاژ ژنراتورها، در طول سالها

مهمترین محدودیتها در جهت افزایش و سطح ولتاژ ژنراتورها ، ضعف عملکرد سیستمهای عایقی و نیز روشهای 

خنک سازی بود .در راستای رفع این محدودیتها ترکیبات مختلف عایقهای مصنوعی، استفاده از هیدروژن برای 

بهینه سازی روشهای خنک سازی با هوا نتایج موفقیت آمیزی را در پی داشت به نحوی که امروزه  خنک سازی و

 افزایش یافته است. 9022DCظرفیت ژنراتورها به بیش از 

در جهت افزایش ولتاژ ، ابداع پاورفرمر در انتهای قرن بیستم توانست سقف ولتاژ تولیدی را تا حدود سطح ولتاژ 

. به نحوی که برخی محققان معتقدند در سالهای نه چندان دور ، دیگر نیازی به استفاده از انتقال افزایش دهد

 ترانسفورماتورهای افزاینده نیروگاهی نیست.

همچنین امروزه تکنولوژی ژنراتورهای ابررسانا بسیار مورد توجه است، انتظار می رود با گسترش این تکنولوژی 

 االتر در حجم کمتر قابل دسترسی باشند.در ژنراتورهای آینده ، ظرفیتهای ب

 

ماشین هایی هستند که انرژی مکانیکی را از محرک اصلی به یک توان الکتریکی در ولتاژ و فرکانس ژنراتور ها، 

خاصی تبدیل می نماید.کلمه سنکرون به این حقیقت اشاره دارد که فرکانس الکتریک این ماشین با سرعت 

ست ،ژنراتورسنکرون برای تولید بخش اعظم توان الکتریکی در سرتاسر جهان گردش مکانیکی شفت قفل شده ا

 به کار می رود.

دو اصل فیزیکی مرتبط با عملکرد ژنراتورها وجود دارد. اولین اصل فیزیکی اصل القائی الکترومغناطیسی کشف 

سی حرکت کند یا اگر شده توسط مایکل فاراده دانشمند بریتانیایی است. اگر یک هادی در یک میدان مغناطی

طول یا حلقه ی القائی ساکنی جهت تغییر استفاده شود. یک جریان ایجاد میشود یا القاء می شود. اگر یک 

جریان از میان یک کنتاکتور که در میدان مغناطیسی قرار گرفته ، عبور کند میدان ، نیروی مکانیکی بر آن وارد 

 می کند.
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اند: قسمت متحرک را رتور و قسمت ساکن آن را استاتور می گویند . رتور  ژنراتور ها از دو قسمت تشکیل شده

 ها نیز از نظر ساختمان دو دسته اند: ماشین های قطب صاف و ماشین های قطب برجسته.

همچنین ژنراتورها بسته به آنکه نوع وسیله گرداننده رتور آنها چه نوع توربینی باشد به صورت زیر تقسیم می 

 شوند:

 و ژنراتورها:تورب-9

در این وسیله گرداننده رتور ، توربین بخار است و چون توربین بخار جزء ماشین های تند گرد است بنابراین 

توربوژنراتور دارای قطب های صاف بوده و این ماشین توانائی ایجاد دورهای بسیارباال را در قدرت های زیاد دارد 

سازند چون با افزایش سرعت گردش کار توربین های بخار با صرفه تر امروزه اغلب توربوژنراتورها را دو قطبی می 

 تمام می شود. ارزان تر و

 هیدرو ژنراتور ها :-0

در آن وسیله گرداننده رتور توربین آبی است و چون توربین آبی دارای دور کم است بنابراین هیدروژنراتور دارای 

 قطب برجسته بوده و دارای سرعت کم می باشد.

 ژنراتور ها :  دیزل-3

هم قطب های رتور آن  دکه در این مور ،در قدرت های کوچگ و اظطراری وسیله گرداننده رتور دیزل است

 برجسته می باشد.

 

 

 

به سیم پیچ رتور اعمال می گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید  DCدر یک ژنراتور سنکرون یک جریان 

یله محرک اصلی چرخانده میشود ، تا یک میدان مغناطیسی دوار در شود. سپس رتور مربوط به ژنراتور به وس

القاء می  ، این میدان مغناطیسی ، یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ های استاتور ژنراتور ماشین بوجود آید.

 نماید.

در یک ماشین دو عبارت در توصیف سیم پیچ ها بسیار مورد استفاده است یکی سیم پیچ های میدان و 

ری سیم پیچ های آرمیچر. بطور کلی عبارت سیم پیچ های میدان به سیم پیچ هایی گفته می شود که دیگ

میدان مغناطیسی اصلی را در ماشین تولید می نماید و عبارت سیم پیچ های آرمیچر به سیم پیچ هایی اتالق 

 های میدان در رتور است. می شود که ولتاژ اصلی در آن القاء می شود . برای ماشین های سنکرون ، سیم پیچ
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رتور ژنراتور سنکرون در اصل یک آهنربای الکتریکی بزرگ است . قطب های مغناطیسی در رتور می تواند از 

نوع برجسته یا غیر برجسته باشد . کلمه برجسته به معنی قلمبیده است و قطب برجسته ، یک قطب 

یک قطب برجسته یک قطب مغناطیسی هم  مغناطیسی خارج شده از سطح رتور می باشد. ازطرف دیگر ،

قطبی بکار می روند . در  4یا  0برای موارد  "سطح با سطح رتور است . یک رتور غیر برجسته یا صاف معموال

قطب یا بیشتر مورد استفاده هستند. چون در رتور میدان مغناطیسی متغیر  4حالی که رتورهای برجسته برای 

ز الیه های نازک می سازند. به مدار میدان در رتور باید جریان ثابتی اعمال است برای کاهش تلفات ، آن را ا

به سیم پیچ های میدانش دارد  DCشود ، چون رتور می چرخد ، نیاز به آرایش خاصی برای رساندن توان 

 روش موجود است : 0ر برای انجام این کا

 ن و جاروبک .زااز یک منبع بیرونی به رتور با رینگ های لغ DC جریانتهیه  -9

روی شفت ژنراتورهای سنکرون نصب می  "که مستقیما DCاز یک منبع توان  DC جریانفراهم نمودن  -0

 شود.

 

 DCرینگ های لغزان بطور کامل شفت ماشین را احاطه می کنند ولی از آن جدا هستند. یک انتهای سیم پیچ 

به هر یک از دو انتهای رینگ لغزان در شفت موتور سنکرون متصل است و یک جاروبک ثابت روی هررینگ 

لغزان سر می خورد . جاروبک ها بلوکی از ترکیبات گرافیک مانند هستند که الکتریسیته را به راحتی هدایت می 

می آورد. اگر سمت مثبت منبع وجود نه کنند ولی اصطکاک خیلی کمی دارند و لذا روی رینگ ها خوردگی ب

از  به یک جاروبک و سر منفی به جاروبک دیگروصل می شود. آنگاه ولتاژ ثابتی به سیم پیچ ، جدا DCولتاژ 

تمام مدت اعمال می شود. رینگ های لغزان و جاروبک ها به هنگام  مکان و سرعت زاویه ای آن ، میدان در

آنها نگهداری را در ،ی میدان ماشین سنکرون تولید می کنند چند مشکل برای سیم پیچ ها DCاعمال ولتاژ 

به لحاظ سائیدگی چک شود. عالوه برآن ، افت ولتاژ جاروبک  "مرتبا ماشین افزایش می دهند ، زیرا جاروبک باید

ممکن است تلفات قابل توجه توان را همراه با جریان های میدان به دنبال داشته باشد . علیرغم این مشکالت 

نگ های لغزان روی همه ماشین های سنکرون کوچک تر بکار میرود. زیرا راه اقتصادی تر برای اعمال جریان ری

 میدان موجود نیست .

را به  DCدر موتور ها و ژنراتورهای بزرگ تر ، از محرک های بی جاروبک استفاده می شود تا جریان میدان 

کوچکی است که مدار میدان آن روی استاتور و مدار  ACماشین برسانند یک محرک بی جاروبک ، یک ژنراتور 

آرمیچر آن روی رتور نصب است خروجی سه فاز ژنراتور محرک یکسو شده و جریان مستقیم توسط یک مدار 

اصلی  DCیکسو ساز سه فاز که روی شفت ژنراتور نصب است حاصل می شود که بطور مستقیم به مدار میدان 
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کوچکی از ژنراتور محرک )که روی استاتور نصب می شود( می توان  DCان میدان اعمال میگردد. با کنترل جری

جریان میدان را روی ماشین اصلی و بدون استفاده از رینگ های لغزان و جاروبک ها تنظیم کرد. چون اتصال 

و مکانیکی هرگز بین رتور و استاتور بوجود نمی آید ، یک محرک جاروبک نسبت به نوع حلقه های لغزان 

جاروبک ها ، به نگهداری کمتری نیاز دارد. برای اینکه تحریک ژنراتور بطور کامل مستقل از منابع تحریک 

 ACبیرونی باشد، یک محرک پیلوت کوچکی اغلب در سیستم لحاظ میگردد . محرک پیلوت ، یک ژنراتور 

روی استاتور است . این  کوچک با مگنت های )آهن ربا ( دائمی نصب شده بر روی شفت رتور و یک سیم پیچ

محرک انرژی را برای مدار میدان محرک بوجود می آورد که این به نوبه خود مدار میدان ماشین اصلی را کنترل 

می نماید . اگر یک محرک پیلوتروی شفت ژنراتور نصب شود آن گاه هیچ توان الکتریکی خارجی برای راندمان 

 ژنراتور الزم نیست .

های سنکرون که دارای محرک های بی جاروبک هستند ، دارای رینگ های لغزان و جاروبک بسیاری از ژنراتور 

در موارد اضطراری در اختیار است . استاتور ژنراتور های  DCنیز هستند بنابراین یک منبع اضافی جریان میدان 

دارد تا مولفه های  در دو الیه ساخته می شوند : خود سیم پیچ توزیع شده و گام های کوچک "سنکرون معموال

 هارمونیک ولتاژ ها و جریان های خروجی را کاهش دهد .

هرتز  02یا  02سرعتی برابر باسرعت میدان مغناطیسی می چرخد ، توان الکتریکی با فرکانس  چون رتور با

هرتز در 02 برای تولید توان "تولید می شود و از ژنراتور بسته به تعداد قطب ها باید با سرعت ثابتی بچرخد مثال

هرتز در یک ماشین 02دور در دقیقه بچرخد . برای تولید توان  3022یک ماشین دو قطب رتور باید با سرعت 

 دور دردقیقه دوران کند .  9022قطب ، رتور باید با سرعت  4

لتاژ ولتاژ القایی در استاتور به شار در ماشین ، فرکانس یا سرعت چرخش ، و ساختمان ماشین بستگی دارد . و

متناسب با شار و سرعت است ولی خود شار به جریان جاری در مدار میدان رتور  "تولیدی داخلی مستقیما

 بستگی دارد. 

 وقتی یک ژنراتور کار می کند و بار های سیستم را تغذیه می کند آنگاه :

له بار متصل شده به آن توان مستقیم و رآکتیو تولیدی بوسیله ژنراتور برابر با مقدار توان تقاضا شده بوسی-9

 است .

 نقاط تنظیم گاورنر ژنراتور ، فرکانس کار سیستم قدرت را کنترل می نماید.-0

 جریان میدان ) یانقاط تنظیم رگوالتور میدان ( ولتاژ پایانه سیستم قدرت را کنترل می نماید.-3

 .و به فواصل دور از هم وجود دارداین وضعیتی است که در ژنراتورهای جدا 
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