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  ساختار، منحني جريان اتصال كوتاه، رژيم كاري، ژنراتور اتصال كوتاه:كلمات كليدي

 
 
 

 چكيده
هسته مركزي آزمايشگاههاي توان باال ژنراتورهاي اتصال 

باشد كه وظيفة آنها ايجاد الگوهاي جرياني خاص  كوتاه مي
رژيم . باشد جهت آزمايش جريان تحمل و قطع كليدها مي

دوات منجر به باال بودن هزينه كاري ويژه و لذا پيچيدگي اين ا
 آنها در سطح   و نصب گرديده بطوريكه تعدادساخت

باشد و  المللي نادر بوده و كشور ما فاقد حتي يك نمونه مي بين
بدين جهت در راستاي تجهيز آزمايشگاههاي توان باال از 

هايي صورت  طريق خريد و يا ساخت، الزم است بررسي
گيرد، در اين مقاله پس از ارائه رژيم هاي كاري استاندارد 

 نياز، روش هاي مختلف توليد الگوي جريان مورد نظر مورد
اشاره شده و پس از تاكيد بر استفاده از ژنراتورهاي اتصال 
كوتاه بعنوان منابع مناسب، ساختار و عملكرد آنها تبيين شده 

سازي عملكرد سه  در انتها نيز نتايج حاصل از شبيه. است
رسي و تفسير نمونه ژنراتور در رژيم كاري مورد نظر، مورد بر

قرار گرفته و پيشنهاداتي جهت توسعه و تعميق نتايج ارائه 
 .شده است

 دمه مق-1
باشند كه وظيفة آنها  ژنراتورهاي اتصال كوتاه مولدهايي مي

باشد، آزمايش  توليد جريان زياد براي آزمايش كليدها مي
 صورت مزبور در جهت تاييد طرح و روند طراحي و ساخت

 ويا بندي از مقوله نوعي ن از حيث دستهگيرد و بنابراي مي
كليدهاي مورد نظر . ]1[شود  در نظر گرفته مي 1نمونه اي

بويژه از نوع قدرت، سازندگان محدودي داشته و لذا 
آزمايشگاههاي فشارقوي دارندة ژنراتورهاي اتصال كوتاه 

باشند، از سوي ديگر ساختمان و تجهيزات جانبي  محدود مي
كوتاه بسيار پيچيده بوده و لذا هزينه ژنراتورهاي اتصال 

سازي  گذاري جهت خريد و يا طراحي، ساخت و پياده سرمايه
 .يابد آنها شديداً افزايش مي

در ) ولتاژ باال(در عين حال تعدد آزمايشگاههاي فشارقوي 
كشور و فقدان ژنراتور اتصال كوتاه در اين آزمايشگاهها 

ي را فراهم نموده موجبات وابستگي به آزمايشگاههاي خارج
و گاهاً منجر به تضعيف نظارت بر كيفيت كليدهاي ساخت 

                                                 
1 - Type and/or Sample Test 

98-F-ELM-102
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داخلي شده است و لذا با توجه به توسعه كمي و كيفي 
سازندگان ادوات فشارقوي و اهميت تضمين كيفيت 
محصوالت آنها الزم است مطالعاتي راجع به ساختار و نحوة 

ه الخصوص اينك عملكرد اين تجهيزات صورت گيرد، علي
دوات منابع و مراجع كافي راجع به آنها بواسطه قلت اين ا

پردازي و  شديداً محدود بوده و هر گونه بررسي مستلزم ايده
مقاله مزبور كه شامل چكيده فعاليتي . باشد سپس تاييد آن مي

با هدف استخراج ساختار و تبيين نحوة عملكرد ژنراتورهاي 
 و نگارش يافته باشد در پنج قسمت تنظيم اتصال كوتاه مي

هاي كاري مورد نياز جهت  در قسمت دوم به انواع رژيم. است
هاي توليد جريان باال  آزمايش كليدها ارائه شده و سپس روش

در ادامه با تاكيد بر ضرورت استفاده از . گردد تشريح و نقد مي
ژنراتورهاي اتصال كوتاه به اهم قيود و مالحظاتي كه به اين 

گردد، اشاره  رژيم كاري خاص تحميل ميژنراتورها با سطح 
در قسمت سوم پس از مشخص نمودن تجهيزات . شود مي

بندي پيشنهادي براي توليد جريان  جانبي مورد نياز تركيب
اتصال كوتاه و رژيم كاري مورد نظر ارائه شده و نحوة 
عملكرد اجزاء و ترتيب و توالي قطع و وصل آنها تشريح 

سازي  رم نتايج حاصل از شبيهشود، سپس در قسمت چها مي
بندي مزبور براي ژنراتور اتصال كوتاه شركت زيمنس،  تركيب

 كيلوولت آمپري ارائه شده و 1500نيروگاه نكا و يك نمونه 
در انتها در ارتباط با مطالب ارائه شده جمعبندي صورت 

 .گيرد مي

 
 ي كاري و جوانب آنها  رژيم-2
 هاي كاري رژيم -2-1

هاي كاري مورد نياز براي  ادي از رژيمتعد) 1(در شكل 
براساس . ]2[ ارائه شده است  آزمايش كليدهاي قدرت

 جريان نامي اتصال كوتاه كليد تابعي از ولتاژ نامي ،استاندارد
آن بوده و وظيفه مولد جريان اتصال كوتاه، تامين جرياني با 

) ثانيه  ميلي100(دامنه مزبور و در مدت زمان پنج سيكل 
اف المقدور بايد ثابت بوده و انحر د كه اين دامنه حتيباش مي

فركانس جريان اتصال كوتاه سينوسي نسبت به فركانس نامي 

 و 10و همچنين آلودگي هارمونيكي آن بترتيب از )  هرتز50(
 1. درصد تجاوز ننمايد5

 
 هاي كاري مورد نياز تعدادي از رژيم): 1(شكل 

 براي آزمايش كليدهاي قدرت
 

در صورت تبعيت از الگوي قطع و وصل ) 1(شكل مطابق 
ي به  ا  دقيقه5، الزم است اين الگو با فواصل زماني )الف(

فواصل زماني ) ب( مرتبه تكرار گردد كه براي الگوي 5تعداد 
در . باشد  مرتبه مي10 دقيقه و تعداد آنها 10لگوها معادل بين ا

 8اد الگوها  دقيقه و تعد3نيز فواصل زماني برابر ) ج(الگوي 
ضمناً الزم است كه زنجيرة اتصال كوتاه بعدي . باشد مرتبه مي

حداقل به مدت دو ساعت بعد از آخرين زنجيره اتصال كوتاه 
 .پياده گردد

 
 [1]اه تراهكارهاي توليد جريان اتصال كو -2-2

توليد جريان اتصال كوتاه از طريق شبكه سراسري، 
 خازني ميسر –هاي سلفي استفاده از مدار ترانسفورماتور و يا

 ليكن با توجه به الگوهاي قطع و وصل خاص كليد و باشد، مي
، استفاده از زياد جريانتكرار عمليات اتصال كوتاه و دامنه 

شبكه سراسري بواسطه مالحظات پايداري عمالً ممكن 
استفاده از ترانسفورماتور نيز مستلزم بررسي بوده . باشد نمي

                                                 
الذكر مربوط به ادوات فشارقوي   الزم به ذكر است كه استاندارد فوق-1

 .]3[باشد و موارد فشارضعيف استاندارد مجزايي دارند  مي
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 مستقيم آن به شبكه در حين اتصال ليكن با توجه به اتصال
ذخيره و . باشد هاي مكرر، بكارگيري آن محل ترديد مي كوتاه

پذير  مصرف انرژي الكتريكي از طريق سلف و خازن امكان
بوده ليكن توليد جريان اتصال كوتاهي با دامنة چندين كيلو 
آمپر نياز به خازنهاي با ظرفيت بسيار باال داشته بطوريكه 

به ) ثانيه  ميلي100( ژي براي يك دورة اتصال كوتاهذخيره انر
سازي الگوهاي قطع و وصل  سختي ميسر بوده و لذا پياده

مستلزم كليدزني مكرر بانك خازني و سلفي جهت ) 1(شكل 
شارژ از طريق شبكه و دشارژ در كليد مورد نظر جهت 
آزمايش بوده، كه خود منجر به ايجاد حاالت گذرا و 

 .گردد ثر نمودن شبكه مي و متا1غيرعادي
هاي شبكه و ترانسفورماتور و  بنابراين با توجه به محدوديت

 خازني، و الزمه عدم تاثيرگذاري بر شبكه در –بانك سلفي 
هاي كاري سنگين كه مستلزم اتصال  سازي رژيم حين پياده

هايي كه انرژي  باشد، استفاده از سيستم هاي مكرر مي كوتاه
المقدور ذخيره نموده و  ال كوتاه را حتيورد نياز شرايط اتصم

در حين شرايط اتصال كوتاه ارتباط مستقيمي با شبكه برق 
استفاده از سيستم موتور . رسد نداشته باشد، ضروري بنظر مي

 شده در همين چهارچوب ارزيابي گرديده، پل ژنراتور كو-
هاي خاصي باشد كه در  ليكن اين مجموعه بايد داراي ويژگي

 .شود آن اشاره مي د بهقسمت بع
 
 ود و مالحظات مهم ژنراتور اتصال كوتاهي ق-2-3

هاي تحميل شده مربوط به الگوي قطع  بر مبناي محدوديت
 وصل كليد و دامنه جريانهاي اتصال كوتاه، مجموعة موتور –
 ژنراتور بايد امكان ذخيره انرژي را حداقل براي چند رژيم –

يكه تغييرات سرعت ناشي از اتصال كوتاه دارا باشد، بطور
 درصد تجاوز ننمايد و بنابراين ساختار ژنراتور دهتلفات از 

معموالً از نوع قطب برجسته انتخاب شده و يا از چرخ لنگر 
شود تا ميزان انرژي جنبشي ذخيره شده در روي  استفاده مي

از سوي ديگر براي توليد جريان اتصال . روتور افزايش يابد
هاي نشتي سيستم بايد   مورد نظر مقادير راكتانسكوتاه با دامنه

                                                 
1 - Abnormal 

اع شيارهاي حداقل مقدار ممكن باشد و بدين منظور ارتف
يابد،  هاي دمپر افزايش مي استاتور كاهش يافته و قطر ميله

بدين طريق مقدار مقاومت دمپرها نيز كاهش يافته كه منجر به 
 .گردد  افزايش ثوابت زماني ماشين مي

ولتاژ و جريان سقف بسيار باال از سيستم تحريك با 
نيازمنديهاي اصلي بوده كه بايد داراي سرعت پاسخ زيادي نيز 
باشد تا امكان توليد و كنترل جريانهاي اتصال كوتاه با دامنه 

همچنين جريانهاي . مورد نظر و در زمان مقتضي ميسر گردد
اتصال كوتاه مورد نظر موجب توليد نيروها و گشتاورهاي 

گردد كه در اين راستا الزم  ا دامنة بسيار زياد ميي ب ا ضربه
ها تقويت  هاي حساس نظير انتهاي كالفها و گوه است بخش

گرديده و براي كاهش انتقال لرزش به فونداسيون، هسته 
بصورت ارتجاعي در داخل بدنه قرار گيرد و در نهايت 
فونداسيون قابليت تحمل و دفع ارتعاشات پياپي را نيز داشته 

 .] 1و4و5و6 [باشد 

 
  عملكرد-3

ها، سيستم ژنراتور اتصال  با توجه با نيازمنديها و محدوديت
احد  يك و،كوتاه پيشنهادي از يك واحد ژنراتور اتصال كوتاه

 پالسه، يك واحد ژنراتور 12انداز، يك واحد اينورتر  موتور راه
سنكرون، يك واحد موتور القايي و سيستم كنترل و 

گردد كه البته براي تكميل سيستم و  كيل ميمونيتورينگ تش
تحقق عملكرد آن به تجهيزات جانبي ديگري نيز نياز 

دياگرام شماتيك پيشنهادي ارائه ) 2(در شكل . ]4و1[باشد مي
انداز ژنراتور  براي انجام آزمايش در ابتدا موتور راه. شده است

اندازي شده و سرعت ژنراتور را به سرعت  اتصال كوتاه راه
انداز متصل به ژنراتور  رساند، به موازات آن موتور راه امي مين

اندازي شده و ژنراتور را به سرعت  تغذيه كنندة تحريك راه
رساند، سپس ولتاژ تحريك ژنراتور اخير اعمال  نامي مي

در . گرديده بطوريكه در ترمينال آن ولتاژ نامي توليد گردد
ي  ا  پالسه بگونه12رتر هادي اينو ادامه زاويه آتش كليدهاي نيمه

گردد كه ولتاژ ترمينال ژنراتور اتصال كوتاه در شرايط  تنظيم مي
اكنون سيستم در حال آماده . مدار باز برابر ولتاژ نامي گردد

 در حدود . باشد هاي اتصال كوتاه مي باش براي شروع آزمايش
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 سيستم ژنراتوراتصال كوتاه همبندي اجزاء م دياگرام شماتيك تركيب): 2(شكل 

 
قبل از صدور فرمان اتصال كوتاه كليد تحت  ثانيه چند ميلي

 پالسي 12آزمايش، فرمان آتش كليدهاي نيمه هادي اينورتر 
گردد بطوريكه ولتاژ خروجي تحريك را به حداكثر  صادر مي

، سپس كليد تحت آزمايش )ضربه تحريك( مقدار افزايش دهد
نيم سيكل فرمان قطع  10اتصال كوتاه شده و پس از گذشت 

گردد و تواماً و يا حتي چند ميلي ثانيه قبل از  آن صادر مي
صدور فرمان قطع، زاويه آتش كليدهاي نيمه هادي به مقدار 

در . يابد باري نامي و يا ولتاژ منفي كاهش مي متناظر با ولتاژ بي
حين اتصال كوتاه بواسطه تلفات ژنراتور سرعت محور كاهش 

 درصد تجاوز دهورتيكه كاهش سرعت از يابد و در ص مي
نمايد به چرخ لنگر نياز است و در اين حال الزم است بعد از 

و يا چند بار اتصال كوتاه بسته به ميزان (هر بار اتصال كوتاه 
ها، موتور  در فرصت زماني مابين اتصال كوتاه) افت سرعت

. انداز به شبكه متصل شده و افت سرعت را جبران نمايد راه
ر ارتباط با سيستم تغذيه تحريك نيز همين نكته وجود داشته د

ژنراتور تغذيه –موتور و الزم است كه افت زياد در سرعت
 .گردد جبران تحريك

 نتايج -4
بندي پيشنهادي در قسمت قبل، كليه  براي تاييد تركيب

 در محيط سيمولينگ مطلب با آخرين درجه دقت اجزاء
كه . سازي گرديد بور پيادهبندي مز سازي شده و تركيب مدل

 .درادامه به تشريح نتايج حاصله پرداخته شده است
 

  عملكرد ژنراتور اتصال كوتاه شركت زيمنس-4-1
سازي عملكرد ژنراتور  نتايج حاصل از شبيه) 3(در شكل 

، ژنراتور مزبور كه داراي ]7 [شركت زيمنس ارائه شده است
 كيلوولت و 20 مگاولت آمپر، ولتاژ نامي 250توان نامي 

، اختصاصاً )پيوست(باشد  دور بر دقيقه مي1500سرعت نامي 
براي مقاصد آزمايشگاه توان باال طراحي شده و مشخصات 

ي است كه شرايط  ا الكتريكي، مغناطيسي و مكانيكي آن بگونه
 اين ژنراتور كه بتوسط يك موتور .مورد نياز را برآورده نمايد

 كيلوولت 6 و ولتاژ نامي  مگاوات3القايي با توان نامي 
 پالسي از نوع 12گردد، توسط يك تحريك  اندازي مي راه

ي تحريك شده كه تغذيه تحريك مزبور نيز در جهت  ا ضربه
كاهش تاثيرگذاري روي شبكه، با استفاده از يك مجموعة 

همانگونه كه از شكل . شود  ژنراتور ديگر انجام مي–موتور 
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بندي و كنترل سريع و صحيح  بگردد، با اين تركي مشاهده مي
 هادي، امكان تهيه الگوي جرياني  زاويه آتش كليدهاي نيمه

در اين شكل مقدار جريان اتصال كوتاه . مورد نياز وجود دارد
برحسب پريونيت ارائه شده كه مقدار هر پريونيت آن برابر 

سازي  همچنين براي كاهش زمان شبيه. باشد  كيلوآمپر مي5/12
 متفاوت رياضي  جم بسيار زيادي از عملياتكه مستلزم ح

هاي مابين دو رژيم اتصال كوتاه كمتر از مقادير  باشد، زمان مي
براي . ارائه شده بتوسط استاندارد در نظرگرفته شده است

داشتن امكان مقايسه بهتر، منحني جريان اتصال كوتاه ارائه 
با . ارائه شده است) 4(شده بتوسط شركت زيمنس در شكل 

شود كه سيستم  مشاهده مي) 4(و ) 3( هاي قايسه شكلم
هاي جرياني مورد نظر را  پيشنهادي امكان توليد شكل موج

 ..باشد دارا مي

  جريان اتصال كوتاه منحني شكل موج): 3(شكل 
 سازي عملكرد ژنراتور شركت زيمنس حاصل از شبيه

 

 
  جريان اتصال كوتاه منحني شكل موج): 4(شكل 

 توسط شركت زيمنسارائه شده 

هاي مربوط به زاويه آتش كليدهاي  منحني) 5(در شكل 
 پالسي سيستم تحريك، شكل موج ولتاژ و 12هادي مبدل  نيمه

جريان ميدان و سرعت محور ژنراتور اتصال كوتاه ارائه شده 
شود كه دامنه  هاي مزبور مشاهده مي با توجه به شكل. است

نيت افزايش يافته و لزوم  پريو35ولتاژ تحريك تا باالتر از 
 پالسي 12كنترل سريع ولتاژ مزبور، القاء كننده استفاده از مبدل 

 .گردد  پالسي مرسوم مي6بجاي 
 10همچنين دامنة جريان تحريك در شرايط اتصال كوتاه از 

اتور بايد پريونيت تچاوز نموده كه از لحاظ فيزيكي اوالً ژنر
قابليت تحمل اين جريان را دارا بوده و ثانياً مقدار ثابت زماني 

المقدور  كوچك باشد، تا امكان دسترسي سريع به  تي حآن
منحني . اهم گرددسطح جريان مورد نظر در زمان مقتضي فر

نيز حاكي از افت سرعت محور ژنراتور در ) ج-5(شكل 
 اصلي آن تلفات مس لباشد كه عل صال كوتاه ميزمانهاي ات

هاي آرميچر و همچنين تلفات هسته  بسيار زياد در هادي
گردد كه امكان برقراري  از شكل مزبور مشاهده مي. باشد مي

 10( سرعت مجاز سه اتصال كوتاه پياپي تا رسيدن به افت
باشد كه علت آن طراحي خاص ژنراتور در  ميسر مي) درصد

باشد،  المقدور ممان اينرسي روتور مي جهت افزايش حتي
ي كه ممان اينرسي آن بهمراه ممان اينرسي موتور  ا بگونه
 20 تن مترمربع بوده كه در حدود 5/66انداز در حدود  راه

ترين نيروگاه بخاري درصد از ممان اينرسي ژنراتورهاي بزرگ
الزم بذكر است كه در شرايط . باشد باالتر مي) نكا(كشور 

انداز ژنراتور در زمانهاي مابين اتصال  عملكرد واقعي موتور راه
شده و افت سرعت ناشي از تلفات را  كوتاه به شبكه متصل

نمايد و در اينجا صرفاً جهت نمايش كاهش دامنه  جبران مي
 .كوتاه منحني مزبور ارائه شده استسرعت در شرايط اتصال 

 
  عملكرد ژنراتور نيروگاه نكا -4-2

 سازي عملكرد هاي حاصل از شبيه منحني) 6(در شكل 
 ساخته BBCژنراتورهاي بخار نيروگاه نكا كه بتوسط شركت 

ژنراتورهاي مزبور  . ]7[)پيوست( شده ، ارائه گرديده است
 كيلوولت 21 نامي  مگاولت آمپر و ولتاژ500داراي توان نامي 

منحني جريان اتصال كوتاه اين ) الف-6(در شكل . باشند مي
ژنراتور ارائه شده است، با توجه به شكل مشاهده مي شود كه 
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 پريونيت فراهم 4امكان ايجاد جريانهايي با دامنه بزرگتر از 
كه قابل توجه )  مگاولت آمپرمؤثر2440تقريبا معادل(بوده 
حداكثر  رژيم اتصال كوتاه اول دراز سوي ديگر . باشد مي

 ايجاد شده كه دليل آن صدور فرمان آتش كليد DCمؤلفه 
. باشد اتصال كوتاه در لحظه گذر از صفر موج ولتاژ ترمينال مي

قطع اين جريان پس از پنج سيكل حاكي از قدرت و سرعت 
 الزم بذكر است كه تعيين زمان . باشد كننده مي سيستم تحريك

 

 
 منحني شكل موج ولتاژ ميدان): الف(

 
 منحني شكل موج جريان ميدان): ب(

 
 منحني دامنه سرعت محور ژنراتور اتصال كوتاه): ج(

 سازي عملكرد ژنراتور هاي حاصل از شبيه منحني): 5(شكل 
 شركت زيمنس

 

 
 منحني شكل موج جريان اتصال كوتاه): الف(

 
 منحني شكل موج ولتاژ ميدان): ب(

 
 منحني شكل موج جريان ميدان): ج(

 
 ر ژنراتورمنحني دامنة سرعت محو): د(

 

 سازي عملكرد هاي حاصل از شبيه منحني): 6(شكل 

 ژنراتور واحد بخار نيروگاه نكا

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 هاتوك لاصتا ياهروتارنژ دركلمع و راتخاس نييبت
 

 1383 - تهران -ن كنفرانس بين المللي برق نوزدهمي

7 

اتصال كوتاه و زاويه آتش كليدهاي نيمه هادي  آتش كليد
. رينگ مركزي قوي استمستلزم داشتن سيستم كنترل و مونيتو

هاي ولتاژ و جريان ميدان و  هاي ديگر شكل موج در شكل
سرعت محور نمايش داده شده است، مجدداً با توجه به شكل 

شود كه امكان انجام سه اتصال كوتاه پياپي  مشاهده مي) د-6(
بدون تجاوز از حداقل سرعت مجاز فراهم بوده كه دليل اصلي 

 در روتور ژنراتور و محرك آن آن انرژي جنبشي ذخيره شده
باشد،  چرا كه اين انرژي با مربع سرعت متناسب مي. باشد مي

 دور بر 3000مزبور در حاليكه سرعت نامي محور ژنراتور 
رغم باالتر بودن ممان اينرسي ژنراتور  باشد و لذا علي دقيقه مي

ي جنبشي ذخيره ، انرژ) درصد20به ميزان (شركت زيمنس 
ناظر از ژنراتور  برابر مقدار مت5/7شده در ژنراتور نيروگاه نكا 

زيمنس بوده، ليكن بهينه نبودن اين ژنراتور براي مقاصد 
. نمايد اتصال كوتاه، افت سرعت زيادي در محور ايجاد مي

ضمناً الزم بذكر است كه تبديل ژنراتور مورد نظر به ژنراتور 
اتصال كوتاه مستلزم ايجاد تغييرات ساختاري زيادي در آن 

ها،  هاي انتهاي كالف كام هاديباشد كه از آن جمله استح مي
هاي شيارهاي استاتور، افزايش خاصيت  استحكام گوه

ارتجاعي نصب هسته در بدنه، بهبود ياتاقانها، تقويت 
را عالوه بر بكارگيري تجهيزات جانبي ... هاي ميدان و  عايق

 تحريك استاتيك ضربه، تغذيه تحريك، ديگري نظير سيستم
توان  كنترل و مونيتورينگ مركزي ميانداز ژنراتور و سيستم  راه

 .برشمرد

 
  مگاولت آمپري5/1كرد ژنراتور  عمل-4-3

آزمايش جريان قطع و تحمل كليدهاي مينياتوري مستلزم 
 و با دامنه چند ]3[ مطابق خاصي جريانيايجاد الگوها

) مگا ولت آمپرمؤثر16,5معادل  كيلوآمپر25تا سقف (كيلوآمپر 
در اين راستا و با . )پيوست(باشد مي ولت 380امي نو در ولتاژ 

هدف تجهيز آزمايشگاه توان باالي كليد مينياتوري، ژنراتوري 
 ولت 380 مگاولت آمپر و ولتاژ 5/1با توان نامي چهار قطبي 

) 7(در شكل . طراحي و ساير ابعاد آن استخراج شده است
منحني حاصل از اتصال كوتاه ناگهاني ترمينال هاي ژنراتور 

نمايش داده شده است، از ) نامي( با تحريك ثابت مزبور و

شود كه عدم استفاده از تحريك ضربه  شكل مزبور مشاهده مي
منجر به كاهش سريع دامنه جريان شده كه انجام آزمايش را با 

نمايد، صرفنظر از اينكه مقدار  مشكالت اساسي همراه مي
ني جريان در حداكثر دامنه خود نيز در چهارچوب دامنة جريا

 .باشد مورد نظر براي انجام آزمايش استاندارد نمي
 

 
سازي  منحني شكل موج جريان اتصال كوتاه حاصل از شبيه): 7(شكل 

  مگاولت آمپر در ولتاژ تحريك ثابت5/1عملكرد يك واحد ژنراتور 

هاي جريان اتصال  حني زماني شكل موجمن) 8(در شكل 
. داده شده استكوتاه و ولتاژ ميدان و سرعت محور نمايش 

براساس نتايج ارائه شده امكان توليد جريان اتصال كوتاه با 
دامنة فراتر از مقدار مورد انتظار فراهم بوده ليكن مستلزم 

 با قابليت توليد ولتاژ سقفي  بكارگيري سيستم تحريك ضربه
از سوي ديگر با مشاهده منحني . است پريونيت 28در حدود 
توان نتيجه گرفت كه در رژيم اتصال كوتاه اول  سرعت مي

 از مقدار نمايد كه  درصد افت مي30سرعت محور در حدود 
به ميزان زيادي )  درصدپنج( مجاز ارائه شده توسط استاندارد

تجاوز نموده بطوريكه در فاصله زماني اتصال كوتاه دوم كل 
گردد، علت اين امر كوچك  انرژي جنبشي سيستم استحاله مي

باشد كه با  انداز مي بودن ممان اينرسي ژنراتور و موتور راه
كيلوگرم مترمربع  44حدود توجه به طرح استخراج شده در 

با محاسبه ميزان تلفات هسته و اتصال . برآورده شده است
 كيلوگرم مترمربع جهت 160كوتاه چرخ لنگري با ممان تقريباً 

باشد، نتايج حاصل از  ذخيره انرژي جنبشي مناسب مي
 ) 9(در شكل . باشد الذكر مي سازي مؤيد محاسبات فوق شبيه
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 منحني شكل موج جريان اتصال كوتاه): الف(

 
  شكل موج ميدانمنحني): ب(

 
 منحني دامنة سرعت محور): ج(

 
 5/1سازي عملكرد ژنراتور  هاي حاصل از شبيه منحني): 8(شكل 

 )بدون چرخ لنگر(مگاولت آمپري 
 
 

هاي جريان اتصال كوتاه، ولتاژ ميدان و دامنة  موج منحني شكل
مايش داده شده نمجموعه در شرايط جديد محور سرعت 

 افزايشي جريان اتصال كوتاه هاي مزبور روند در شكل. است
ناشي از باال بودن ولتاژ ميدان و نيز عدم كنترل سريع دامنه آن 

تر قابل رفع  هاي كنترلي قوي سازي الگوريتم كه با پياده باشد مي

 در حدود  اول دامنه سرعت نيز در رژيم اتصال كوتاه. باشد مي
باشد و لذا  ت نموده كه مطابق با استاندارد مي درصد افپنج

 .استفاده از چرخ لنگر براي سيستم مزبور ضروري است
 

 

 
 حني شكل موج جريان اتصال كوتاهمن): الف(

 
 منحني شكل موج ولتاژ ميدان): ب(

 
 منحني دامنة سرعت محور): ج(

 5/1سازي عملكرد ژنراتور  هاي حاصل از شبيه منحني): 9(شكل 
 )با چرخ لنگر(مگاولت آمپري 
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  جمعبندي و ارايه پيشنهاد،گيري  نتيجه-5
ژنراتورهاي اتصال كوتاه هسته مركزي آزمايشگاههاي توان 

هاي مربوط به جريان قطع و تحمل  باال بوده كه آزمايش
اين ادوات داراي رژيم . گردد م مينها انجاآكليدها بتوسط 

كاري خاصي بوده كه منجر به پيچيدگي سيستم آنها شده 
ست بطوريكه تعداد ژنراتورهاي اتصال كوتاه در سطح ا

المللي بسيار محدود بوده و كشور ما فاقد اين تجهيزات  بين
سنجي  باشد، لذا در جهت انجام مطالعات اوليه و امكان مي

هاي بيشتري صورت گيرد، در  بررسيساخت آنها الزم است 
الذكر نگارش يافته است، پس از  اين مقاله كه با هدف فوق

هاي كاري استاندارد مورد نياز و با توجه به  ارائه رژيم
هاي مرسوم توليد جريان زياد، بكارگيري  محدوديت روش

هاي  ژنراتورهاي سنكرون پيشنهاد و با توجه به محدوديت
كاري خاص، ساختار و عملكرد آنها تحميلي از سوي رژيم 

بندي پيشنهادي  تبيين گرديد و در انتها بر مبناي تركيب
عملكرد سه نمونه ژنراتور در شرايط اتصال كوتاه مورد 

بندي  الزم بذكر است كه تركيب. بررسي و تحليل قرار گرفت
پيشنهادي الزاماً بهينه نبوده و امكان ارتقاء آن وجود دارد، 

 با بررسي بيشتر در صورت امكان، حذف موتور و بعنوان مثال
انداز ژنراتور اتصال كوتاه و جايگزيني آن با يك اينورتر  راه

انداز ژنراتور  در همين راستا حذف موتور راه. گردد پيشنهاد مي
تواند مورد بررسي قرار  كنندة سيستم تحريك نيز مي تغذيه
المقدور انرژي  استفاده از فرجه استاندارد و ذخيره حتي. گيرد

باشد بعبارت ديگر با استفاده از امكان  كار ديگر مي جنبشي راه
توان   درصد باالتر از فركانس نامي ميدهانجام آزمايش در 

هاي  ذخيره انرژي جنبشي را دو برابر نموده و لذا تعداد رژيم
اتصال كوتاه افزايش يافته و يا مقادير نامي ژنراتور اتصال 

در جهت . انداز آن كوچكتر خواهد گرديد كوتاه بهمراه راه
سنجي ساخت نيز بررسي وضعيت ژنراتورهاي مستعمل  امكان

موجود و استفاده از آنها پس از اعمال اصالحات ساختاري 
 .گردد مورد نياز پيشنهاد مي

هاي  در انتها الزم بذكر است كه انجام برخي از آزمايش
 با  ويسي بسيار قويهاي مغناط  ايجاد ميدانباي  ا فيزيك هسته

 مستلزم نهاباشد كه حصول آ  مي ميسرالگوهاي زماني خاص
توليد الگوهاي جرياني با دامنه بسيار باال در زمانهاي مشخص 

بطوريكه مولدهاي جرياني مزبور كه تحت عنوان . ]8[دباش مي
شوند، ساختار نسبتاً مشابهي   نام برده مي1ژنراتورهاي ضربه

اتصال كوتاه دارند و لذا با دسترسي به با ساختار ژنراتور 
 زمينة ،تكنولوژي طراحي و ساخت ژنراتورهاي اتصال كوتاه

سازي برخي از ادوات مهم  مناسبي براي طراحي و پياده
 .يدآ ي پديد مي ا آزمايشگاههاي فيزيك هسته

 

 كر و قدردانيتش
ن تحقيق در زمينه ساختما”ي از پروژه  ا مقاله حاضر چكيده

بوده كه كارفرمايي آنرا “  ژنراتورهاي اتصال كوتاهو عملكرد
گروه فشارقوي از پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو بر عهده 
داشته است و بدينوسيله از مسئولين محترم آن پژوهشكده و 

 .گردد گروه تشكر و قدرداني مي
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 يوستپ
 * كيلوولت آمپري1500كت زيمنس، نيروگاه نكا و نمونه مشخصات ژنراتورهاي شر

 
 

 نيروگاه نكا شركت زيمنس
 1500نمونه 

 كيلوولت آمپري
 واحد

                       ژنراتور  
 پارامتر

20 21 38/0 kV VL 
1000 3000 1500 rpm Nm 

250 445 5/1 MVA S 
009/0 194/0 110/0 p.u. Xl 
125/0 278/0 117/0 p.u. 

dX ′′ 
199/0 313/0 118/0 p.u. 

dX′ 
953/1 66/1 997/0 p.u. 

dX 
118/0 278/0 110/0 p.u. qX ′′ 
- 64/1 - p.u. qX′ 
03/1 64/1 471/0 p.u. qX 
042/0 - 0001/0 Sec 

dT ′′ 
6/0 - 011/0 Sec 

dT′ 
- 017/0 - Sec 

doT ′′ 
49/4 69/6 - Sec 

doT′ 
03/0 031/0 00004/0 Sec qT ′′ 
- 09/1 - Sec qT′ 
007/0 0014/0 01/0 p.u. rs 

459/1 8/0 645/1 Sec H 
 .هاي موجود در جدول و با باالترين درجه ممكن صورت گرفته است ي دادهبناسازي عملكرد ژنراتور صرفاً بر م  شبيه*
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