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  چکیده 

 دیدن محرك اولیـه مه دموجب صیکی از حالت هاي نامطلوبی است که موتوري شدن ژنراتور سنکرون 

این حالت به صورت خودکار توسط رله تشخیص داده شده تفاده از رله هاي توان معکوس،اسبا  .ژنراتور می شود

 بـر  در فصل اول مقدمه اي در این پروژه ابتدا .شودط رله صادر میسفرمان تریپ توودر سریعترین زمان ممکن 

بـه   ر فصـل دوم نیـزد  براي آشنایی مختصر با خـود ژنراتـور سـنکرون   و دالیل حفاظت از ژنراتور خواهیم داشت

نیز شـرح داده   آننحوه ي عملکرد و چند مورد از پارامترهاي اساسی  رونی ژنراتور سنکرون پرداخته وختار داس

و  .در فصل سوم نیز انواع خطاهاي احتمالی ژنراتـور سـنکرون را مـورد بحـث و بررسـی قـرار میـدهیم        .میشود

کـرد  لهـاي برگشـت تـوان پرداختـه و نحـو ه عم      بررسی ساختار رله سرانجام در فصل آخر به صورت مفصل به

چهار نمونه شبیه سازي در محیط متلب انجـام   چنین در این فصلمه. دهیم را شرح میقسمتهاي مختلف آن 

در این شبیه سازیها ورودي هاي مکانیکی مختلف به ژنراتور می دهیم و خروجی هاي الکتریکی آنهـا  .می دهیم

له توان معکـوس مـورد نظـر    باید ر،هت چرخش محرك اولیه عکس می شوددر واقع وقتی ج .را رسم می کنیم

  .تریپ بدهد

، حفاظـت   محرك اولیـه موتـوري شـدن ژنراتـور،    ، رلـه تـوان معکـوس   ،  ژنراتور سنکرون: کلمات کلیدي

  .ژنراتورهاي سنکرون
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  فصل اول

  مقدمه  -1

اختصـاص   هـاي مختلـف بـه خـود     اي از تحقیقـات را در دهـه   حجم عمده ژنراتورهاي سنکرون همواره

 اولین نوع ژنراتـور سـنکرون همچنـان شـاهد     ي  هئسال از ارا 100اند، تا جایی که بعد از گذشت بیش از  داده

مسـاله   ژنراتورهـاي سـنکرون،  یکی از مهمترین مسائل درمـورد   .مکنولوژیهاي جدید دراین عرصه هستیظهور ت

ساله عالوه بر صرفه جویی در سرمایه، سـهم مهمـی   ماین  .میباشداین ژنراتورهاحفاظت و آماده بکار نگهداشتن 

در تولید برق مطمئن را نیز دارا می باشد و در صورتی که دستگاهی فاقد مدارات و سیستم حفاظتی بوده و یـا  

تاده باشد به احتمال زیاد در هنگام بهره برداري در مواقع بـروز اشـکال   بهر دلیلی سیستم حفاظتی آن از کار اف

و این امر هزینـه   نمی باشد،آنچنان دچار آسیب دیدگی می گردد که در مدار آوردن دوباره دستگاه امکان پذیر 

 درواقـع  .سنگینی را از نقطه نظر خرید و تعمیرات و توقف طوالنی مدت تولید الکتریسیته بهمراه خواهد داشت

چون ژنراتورها یکی از تجهیزات اساسی نیروگاهها می باشند، ایجاد اشکال در آنها قطع کلی واحدها از شـبکه و  

بنابراین  ژنراتورها بایستی در مقابل عیـوب درونـی و    .عدم تولید را بمدت طوالنی تحمیل سیستم خواهد نمود

که هاي برق را افزایش داده و ضمن تقلیل هزینه ها و خارجی کامالً محافظت شوند تا بتوان قابلیت اطمینان شب

 انجام اقـدامات براي پیشگیري از حالتهاي نامطلوب فوق  .افزایش طول عمر واحدها، ضایعات را به حداقل رساند

  :زیر الزم است

 .شـوند بسته به درجه ژنراتورها و نحوه اتصال آنهـا بـه شـبکه، حفاظتهـاي معـین، طراحـی        اول اینکه

دوم اینکه بسته به تغییر وضعیت شبکه، ضروریست که هماهنگی کامل بین رله هاي شبکه و نیروگـاه همـواره   
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  .بوجــود آیــد تــا از تریــپ ناخواســته واحــدها جلــوگیري گردیــده وبتــوان حفاظــت مطمــئن را تــامین نمــود

نراتورها، ضروریسـت کـه   منظور حفاظت ژه در درجه سوم هم باید جهت جلوگیري از گوناگونی کاربرد رله ها، ب

 .این سیستم ها استاندارد گردیده و براي ژنراتور،بسته به قدرتهاي معین، حفاظت استانداردي وجود داشته باشد

و در درجه پنجم هم باید در پریودهاي معین، تست سیستمهاي حفـاظتی در کـل نیروگاههـا انجـام گرفتـه و      

 .ذیردهـــــــاي همـــــــه جانبـــــــه انجـــــــام پـــــــجدیـــــــد بـــــــا بررســـــــی  تنظیمـــــــات

در تعبیه سیستم حفاظتی پست نیروگاهی بایستی تمهیدات الزم بمنظور حفاظت بهینه ژنراتور و  و اخر سر نیز

  .واحد، منظور گردد

درواقع میتوان گفت که حفاظت ناایمن ومعیوب ممکن است سبب بـدتر شـدن وضـیعت یـا خاموشـی      

شود کـه   ژنراتور زمانی موتوري می .دن ان استحالت موتوري ش یکی از حالتهاي نامطلوب براي ژنراتور ، .شود

بـا فـرض اینکـه    . که به سیستم قدرت متصـل اسـت، از دسـت بـرود     توان مکانیکی ورودي به محورش، درحالی

شود که چرخاننده را در سرعت سـنکرون   تحریک ژنراتور تحت تأثیر قرار نگیرد، ژنراتور یک موتور سنکرون می

یز از دست برود، ژنراتور ممکن است از حالت سنکرونیزم خارج شود و تبدیل به اگر تحریک میدان ن. چرخاند می

تواند ناشی از خطاي اپراتور، ناکامی کلید ژنراتور در باز شدن در هنگام  موتوري شدن می. یک موتور القایی شود

رلـه هـاي تـوان    به شکل  حفاظت الکتریکی در مقابل موتوري شدن. توقف، یا به دلیل یک عیب مکانیکی باشد

تلفات . دهد هاي ژنراتور از طرف سیستم قدرت را تشخیص می این رله، توان جاري به ترمینال .باشد معکوس می

اصطکاك و مقاومت هواي توربین و تلفات الکتریکی ژنراتور، توان ورودي به ژنراتور در هنگام موتـوري شـدن را   

  .کند و تحریک و چرخاننده را قطع می رله توان معکوس، کلیدهاي ژنراتور. کنند تعیین می
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  فصل دوم

  ساختمان و اساس کار ژنراتور سنکرون - 2

  مبانی ژنراتورسنکرون  -2-1 

جریـان  مکـانیکی بـه    تـوان زمانی هستند کـه بـراي تبـدیل     هاي هم ژنراتورهاي سنکرون،ماشین

زمانند، به این معنی که  بق تعریف سنکرون یا همطژنراتورهاي سنکرون . روند به کار می الکتریکی متناوب

در یک ژنراتور سنکرون یک جریـان  .زمان است مالکتریکی تولید شده با سرعت چرخش ژنراتور ه فرکانس

سپس روتور مربـوط  . تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید شودبه سیم پیچ رتور اعمال می گردد  مستقیم

به ژنراتور به وسیله یک محرك اصلی چرخانده می شود، تا یـک میـدان مغناطیسـی دوار در ماشـین بـه      

در .این میدان مغناطیسی یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ هاي استاتور ژنراتور القاء می نمایـد . وجود آید 

یکی سـیم پـیچ هـاي میـدان و     : در توصیف سیم پیچ ها بسیار مورد استفاده استیک ماشین دو عبارت 

بطور کلی عبارت سیم پیچ ها ي میدان به سیم پیچ هایی گفته می شـود  . دیگري سیم پیچ هاي آرمیچر

عبارت سیم پیچ هاي آرمیچر به سیم پیچ هـایی  . که میدان مغناطیسی اصلی را در ماشین تولید می کند

یچهـاي میـدان در   د براي ماشین هاي سنکرون، سیم پود که ولتاژ اصلی در آن القاء می شواطالق می ش

  .روتور است

قطـب هـاي مغناطیسـی در    . روتور ژنراتور سنکرون در اصل یک آهن رباي الکتریکی بزرگ است

قطب برجسته یـک قطـب مغناطیسـی خـارج شـده از      . رتور می تواند از نوع برجسته و غیر برجسته باشد

. برجسته، یک قطب مغناطیسی هم سطح با سطح رتور استغیراز طرف دیگر قطب . سطح رتور می باشد
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