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در اين مقاله، مدلسازي و شبيه سازي دقيق ژنراتور سنكرون  —چكيده 

با وجود عيب اتصال حلقه در استاتور مدنظر است. براي اين منظور از 

روش تابع سيم پيچ استفاده شده و از روش هاي نوين براي اعمال اثر 

شيارهاي استاتور و اشباع دندانه هاي استاتور در مدلسازي بهره گرفته 

شده است. نتايج شبيه سازي حاكي از افزايش دقت شبيه سازي پس از 

اعمال اثرات فوق است. مدل بدست آمده ابزار مفيدي براي مطالعه و 

طراحي روش هاي پايش وضعيت در مقابل خطاي اتصال حلقه استاتور 

 در ژنراتور سنكرون به حساب مي  آيد. 

سازي ديناميكي، روش  —ه هاي كليدي واژ راتور سنكرون، مدل ژن
دانه هاي  ع دن شبا چ، خطاي اتصال حلقه، اثر شيار و ا تابع سيم پي

ستاتور  ا

 مقدمه . 1

ژنراتورهاي سنكرون قلب تپنده سيستم هاي قدرت مي باشند. معيوب 
شدن اين ماشين ها باعث اتالف بودجه، كاهش ظرفيت توليد و قطع 

سرويس دهي خواهد شد. تحقيقات در زمينه پايش وضعيت ژنراتورهاي 
سنكرون بدليل وجود پيچيدگي در ساختار و عملكردشان بويژه در حين 

 خطاهاي ماشين  مربوط به سيم پيچ  . سهم عمدهست ا هر بود كمت،راه اندازي
  عايق باعث افزايش دماي داخلي و پيريماشين. بهره برداري از استاستاتور 

گسترش اتصال حلقه  شده و  باعث ايجاد خطاي ، فرآيند اينتشديد. شودمي
 جريان ها، اختالل  و نامتعادلي در ولتاژهاي القايي،خطا باعث ايجاد نامتقارني

در گشتاور داخلي و كاهش عمر ژنراتور خواهد شد. گسترش اين خطاي 
  و فاز به زمين ياخطاي فاز به فاز، به قطع يك فازمنجر ساده مي تواند 

 خطاي اتصال حلقه نامحسوس ترين لذا. مي شود هسته استاتور  كاملتخريب

  در مراحل اوليه شناسايي و رفع شودبايدپيچ استاتور است كه خطاي سيم
]1 .[

تهاجمي و غير تهاجمي تقسيم بندي  به دو دسته هاي شناسائي خطاروش
 جريان پارك  بردار،]2استاتور[و يا . تحليل امضاي جريان ميدان مي شوند

 q دوم جريان در محور  هارمونيك]، مولفه4]، جريان توالي منفي استاتور[3[
هستند.  هاي غيرتهاجمي مورد توجه و عالقه محققين شاخصبعنوان ] 1[

 طراحي روش هاي شناسائي عيب غيرتهاجمي،  تجزيه و تحليل وبراي
مدلسازي و شبيه سازي عملكرد ماشين هاي معيوب بسيار سودمند است. از 

]، روش اجزاء 3 مي توان به روش بردار پارك [ي مدلسازيوش هارجمله 
در اين  ] اشاره نمود.5 [WFA] و روش تابع سيم پيچ يا FE ]2يا محدود 

 بطور گسترده در مدلسازي انواع خطاي ماشين آسنكرون WFAميان روش 
تواند يك روش  مناسب براي ] و مي6، 5مورد استفاده قرار گرفته است[

]. با اين روش مي توان بدون 7مدل سازي ژنراتورهاي سنكرون نيز  باشد[
 اندكي از اطالعاتبا درگير شدن در حيطه مسائل پيچيده ميدان مغناطيسي، 

 باال و   نتايج دقيق با سرعت فوق العاده،هاهندسه ماشين و جايابي سيم پيچ
 بسيار زمان بر FEMدر مقابل روش . ]7[هزينه محاسباتي كم بدست آورد

 و مخصوصا در تغذيه با اينورتر براي كنترل سرعت يا گشتاور داراي بوده
توزيع سينوسي متقارن نيز پارك . روش مدلسازي ]7[است جديمشكل 

 mmfمي تواند همه هارمونيك هاي فضايي لذا ن و را مد نظر داردسيم پيچي 

]. 8[ ماشين را در نظر بگيرد
در اين مقاله روش تابع سيم پيچ براي مدلسازي ديناميكي ژنراتور 

سنكرون قطب برجسته با اتصال حلقه در سيم پيچي استاتور با دقت مضاعف 
مدنظر بوده است. در بخش دوم معادله هاي ديناميكي ژنراتور با خطاي اتصال 

حلقه بيان مي شود. در بخش بعد از آن روش تابع سيم پيچ معرفي شده و 
سپس تابع فاصله هوايي و اثرات شيارهاي استاتور و اشباع دندانه هاي آن 

بررسي مي شود. سپس اندوكتانس هاي خودي و متقابل سيم پيچ هاي ژنراتور 
 محاسبه شده و شبيه سازي و نتايج حاصله ارائه مي شود. 
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معادالت ديناميكي حاكم بر ژنراتورهاي  .2

 سنكرون با عيب اتصال حلقه در استاتور

 استاتور اتفاق افتاده و Aفرض مي شود كه خطاي اتصال حلقه در فاز 
چند دور از حلقه هاي اين سيم پيچ به هم اتصال كوتاه شده اند. براي 

مدلسازي اين خطا، مي توان حلقه هاي اتصال كوتاه شده را به عنوان يك فاز 
]. در حالت 9) در نظر گرفت[Dجديد در استاتور با ولتاژ ورودي صفر (فاز 

كلي ولتاژ دو سر هر سيم پيچ حامل جريان كه در معرض ميدان مغناطيسي 
 متغير قرار دارد با رابطه تحليلي زير توصيف مي شود:

 vRiR=RRiR IRiR + dλRiR /dt )1(  

 λRiRمقاومت و  RRiRجريان،  IRiRولتاژ دو سر سيم پيچ (منبع تغذيه)،  vRiR كه در آن

] براي بيان معادله هاي 2پيوندي سيم پيچ است. از همين اصل در [ شار
) براي فازهاي 1ديناميكي ولتاژ در ژنراتور سالم استفاده شده است. اگر (

) و سيم پيچي رتور به شكل Dاستاتور، حلقه هاي اتصال كوتاه استاتور (فاز 
 ماتريسي نوشته شود، نتيجه زير حاصل مي شود:

 V=RI + dΛ /dt )2(  

ها،  به ترتيب نشانگر بردار ولتاژها، بردار جريانR  وV ،I،  Λكه در آن 
  :هستند  مقاومت ها قطريماتريس و بردار شارهاي پيوندي

 V=[ vRAR, vRBR, vRCR, vRDR, vRFR] P

T
P )3(  

 I=[ iRAR, iRBR, iRCR, iRDR, iRFR] P

T
P )4(  

 Λ=[ λRAR, λRBR, λRCR, λRDR, λRFR] P

T
P )5(  

 R=diag[ rRAR, rRBR, rRCR, rRDR, rRFR] )6(  

 D ،دهنده سه فاز استاتور نشانC وA ، Bهاي در اين روابط انديس
پيچ تحريك دهنده سيم نشانF و Αهاي اتصال كوتاه فاز دهنده حلقهنشان

) 6. با فرض كامل بودن اتصال كوتاه حلقه ها، در رابطه (رتور است
 تساوي هاي زير برقرار است.

 rRBR =rRCR =rRSR  )7(  
 rRAR =(1 - NRDR /NRSR )rRSR  )8(  
 rRDR = (NRDR /NRSR )rRSR )9(  

 فازهاي هر تعداد حلقه NRsR سالم استاتور، فازمقاومت هر  rRsR )،9)-(7(در 
با فرض است.  Aهاي اتصال كوتاه شده فاز تعداد حلقه NRDRسالم استاتور و 

  مجموع را ازتوان شارهاي پيونديمي ماشين سيستم مغناطيسيخطي بودن 

مطابق ها پيچم هاي خودي و متقابل در جريان سيضرب اندوكتانسحاصل 
 رابطه ماتريسي زير بدست آورد: 

 Λ =LI )10(  

هاي خودي و متقابل است كه بصورت  ماتريس اندوكتانسL ،در اين رابطه
شود: زير تعريف مي

 

AA AB AC AD AF

BA BB BC BD BF

CA CB CC CD CF

DA DB DC DD DF

FA FB FC FD FF

L L L L L
L L L L L

L L L L L L
L L L L L
L L L L L

 
 
 
 =
 
 
    )11(  

هاي پيچهاي خودي سيمدر اين ماتريس عناصر قطري اندوكتانس
  هستند.ذيربطپيچ هاي متقابل دو سيممربوطه و عناصر غير قطري اندوكتانس
شود كه معادله مكانيكي آن نيز در كنار مدل ديناميكي ژنراتور وقتي كامل مي

) در نظر گرفته شود. با صرفنظر از اصطكاك اين معادله 2(  ولتاژتمعادال
  :مكانيكي بصورت زير است

 TRiR - TReR=J dω / dt )12(  

گشتاور الكترومغناطيسي،  TReR گشتاور محرك مكانيكي، TRiRدر اين معادله 
J ممان اينرسي سيستم رتور و ω .با فرض خطي بودن  سرعت رتور است

 كه در (WRCOR)مفهوم كوانرژي از بهره گيري با سيستم مغناطيسي ماشين و 
 TReR  است،انرژي ذخيره شده در ميدان مغناطيسي ژنراتوراينصورت برابر با 

 كرد:ه ) محاسب14را مي توان از (

)13( WRCOR =½ I P

T 
PL I  

)14( T = dWRCOR /dθRrmR  

θRrm R موقعيت رتور را نشان مي دهدكهزاويه مكانيكي رتور است . 

 اساس روش تابع سيم پيچ .3

 ديناميكي التمهمترين پارامترهاي معاد Lعناصر ماتريس اندوكتانس 
 با اغلب تابع موقعيت رتور بوده و  كهژنراتور سنكرون قطب برجسته هستند

ها  اين اندوكتانسWFAمعمول . در روش غيير مي  شوندتدچار گردش رتور 
شوند كه مشتمل بر فرض هاي زير با استفاده از نظريه تابع سيم پيچ محاسبه مي

]: 7، 6است [

 .استنفوذپذيري مغناطيسي آهن بي نهايت  •
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هاي سيم پيچ هر فاز استاتور كه در شيارها مختلف قرار دارند، كالف •
 بصورت سري بهم ديگر وصل شده اند.

 د.شواز شار نشتي چشم پوشي مي  •

 X  پيچ اندوكتانس متقابل سيم پيچها مطابق نظريه تابع سيمبا اين فرض
  :]7آيد [) از انتگرال زير بدست ميY) LRXYRمنتج از جريان سيم پيچ 

 
( ) ( ) ( )

2
1

0  
0

   ,  , ,XY X YL r l n M g d
π

µ ϕ θ ϕ θ ϕ θ ϕ−= ∫
 )15(  

 l شعاع ميانگين فاصله هوايي، rنفوذپذيري مغناطيسي هوا،  R0Rµ )،15(ر د
 تابع X، MRYR(φ,θ) مدارتابع دور nRXR (φ,θ)  طول موثر رتور و استاتور، 

g P و Y  مدارسيم پيچ

-1
P(φ,θ) تابع فاصله هوايي معكوس ،φ زاويه نقاط بر 

 اگر هر دو انديس )15( در است. زاويه موقعيت رتور θروي استاتور و 
پيچ مربوطه حاصل سيم ) اندوكتانس خوديLRXXRاندوكتانس يكي باشد (مثل 

 ريز اطالعات فني كه kW 475ژنراتور سنكرون قطب برجسته در شود. يم
با سه A  حلقه در فاز  با فرض خطاي اتصال، ارائه شده است1آن در جدول 

 تابع  كل حلقه هاي يك  فاز استاتور)،٪25 (معادل شده حلقه اتصال كوتاه
  نمايش داده شده است.1  در شكلAمعيوب سالم و  براي فازدور 

در ژنراتور سنكرون قطب برجسته كه فاصله هوايي بين رتور و استاتور  
) استفاده 16غير يكنواخت است، بايد از تابع سيم پيچ اصالح شده، مطابق (

  :]8[قرار باشد بر  LRYXRو   LRXYRشود تا براي هر دو مدار دلخواه تساوي  

 
( ) ( )

1

1

  , ,  
 
Y

Y Y
n gM n

g
ϕ θ ϕ θ

−

−

< >
= −

< >  )16(  

 V 480، kW 475 فاز، 3: مقادير فني ژنراتور قطب برجسته 1ل جدو
 مقدار مولفه

 v 50 ولتاژ سيم پيچ تحريك

 mm  273.05 طول رتور

 mm  422.656 شعاع رتور

 mm 5.885 طول فاصله هوايي

 mm 100 عمق شيار استاتور

شكاف رتورعمق   105.66 mm 

 Ω 0.3632 مقاومت سيم پيچ تحريك

 Ω 0.01592 مقاومت سيم پيچ استاتور

 12 تعداد دور سيم پيچ استاتور

 108 تعداد دور سيم پيچ تحريك

 48 تعداد شيارها

 

 
  ٪25 سالم و معيوب با خطاي اتصال حلقه Aفاز تابع دور براي  : 1 شكل

 و به صورت است f  ميانگين تابعمعني به < f>عملگر در اين رابطه 
  .مي  شود تعريف )17(

 
( )

2

0

1  ,  
2

f f d
π

ϕ θ ϕ
π

< >= ∫
 )17(  

 

 تابع فاصله هوايي معكوس. 4

 تابع فاصله ،هاي رتور در ژنراتور قطب برجستهدليل برجستگي قطبه ب
سته است. امروزه با وجود بهوايي معكوس به زاويه مكانيكي چرخان رتور وا

استفاده هاي فراوان از روش تابع سيم پيچ، هنوز هم براي اصالح و تكميل 
جزئيات اين روش راهكارهايي ارائه مي شود. اين راهكارها بيشتر در راستاي 

]، در نظر گرفتن اثر غيريكنواختي فاصله 8بهبود تابع فاصله هوايي [
. است] و ... 9]، در نظرگرفتن اشباع مغناطيسي آهن[5هوايي[

  فاصله هوايي معكوس بدون اثر شيارهاي استاتورالف. 

در ساده ترين حالت را  ابع فاصله هوايي يك ژنراتور قطب برجستهت
يك مقدار دارد: در نظر گرفت كه دو مقدار متمايز  2مي توان بصورت شكل

 و مقدار  است استاتوربابراي فاصله هوايي بين سطوح قطب برجسته رتور 
 مابين قطب هاي برجسته رتور با استاتور. مراجع معتبر شكاف هايبين ديگر 

]. بررسي هاي انجام شده 5ديگر هم از اين تابع فاصله هوايي استفاده كرده اند [
 روي ژنراتور آزمايشگاهي هم مويد دقت كافي اين تابع است.
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 تابع فاصله هوايي معكوس: 2 شكل

 

   اثر شيار  استاتور احتسابفاصله هوايي معكوس باب- 

يكي از روش هاي متداول در پايش وضعيت ماشين هاي الكتريكي، 
بررسي هارمونيك هاي موجود در شكل موج هاي جريان و ولتاژ استاتور 

است. دندانه هاي استاتور و تعداد آنها با هارمونيك هاي گشتاور و ولتاژهاي 
، ac ] و با در نظر گرفتن اثر شيارها در ماشين هاي7خروجي مرتبط است[

 هارمونيك هاي فضايي و زماني فراهم خواهد اغلبامكان دست يابي به 
 در تابع فاصله استاتور ماشين  سنكرون در اين بخش اثر شيارهاي ].6بود[

براي بررسي اثرات شيارهاي در نظر گرفته مي  شود. بطور نسبتا دقيق هوايي 
رتور و استاتور، لحاظ نمودن عمق دقيق آنها  در تابع فاصله هوايي ضروري 

كه  مي دهد بخشي از سطح مقطع رتور و استاتور را نشان 3 ]. شكل6است[
. در ناحيه استاتور استهاي  شيارها و دندانه ومشتمل بر يك قطب رتور

، دليل صفر بودن تابع دور رتوره شكاف رتور بدليل عمق زياد شكاف و نيز ب
. در اين صورت تابع فاصله  مي  توان صرفنظر كرد شيارهاي استاتوراز اثر

 كه عبارتند از: فاصله دندانه هاي استاتور مي  شودهوايي داراي سه مقدار متمايز 
)، فاصله عمق شيارهاي استاتور با قطب برجسته k1با قطب برجسته رتور(

اين  3 ). شكلk3عمق شكافهاي رتور (فاصله سطح استاتور با ) و k2رتور(
. بنابراين تابع فاصله هوايي معكوس هم مطابق مي كند را مشخص فواصل

 k1 ، k2عكس مقادير برابر با داراي سه مقدار متمايز خواهد بود كه  4 شكل
 .هستند k3و 

 

 

استاتور  شيار و دندانه وقطب رتورشامل  ،سطح مقطع رتور و استاتور: 3 شكل  

 
  ي استاتور اثر شيارها احتسابتابع فاصله هوايي معكوس با :4 شكل

فاصله هوايي معكوس با احتساب اثر شيار  و اشباع پ- 
  دندانه هاي استاتور

هاي استاتور بدليل كاهش سطح مقطع هسته در مسير شار در محل دندانه
 شود. از طرفهاي آن زودتر شروع ميمعموال اشباع هسته استاتور در دندانه

لقه حر دندانه هاي نزديك به خطاي اتصال مي  تواند دديگر اشباع مغناطيسي 
 زيرا جريان گردشي در حلقه هاي اتصال كوتاه شده ممكن است  باشداثر  گذار

 ].10چند برابر جريان نامي ماشين  باشد[

دندانه هاي استاتور موضعي بنابراين اعمال تاثير همزمان شيارها و اشباع 
مي تواند يك گام موثر براي افزايش دقت مدلسازي و شبيه سازي ژنراتور سالم 

اگرچه در روش تابع سيم پيچ از و معيوب با خطاي حلقه استاتور باشد. 
رلوكتانس و اشباع مغناطيسي هسته صرفنظر مي  شود، ولي با اعمال تغييراتي 

 اثراعمال براي ]. 8در تابع فاصله هوايي مي توان اثر آنها را لحاظ نمود[
 هم در اين مقاله از روش مذكور بهره  اشباع دندانه هاي استاتوررلوكتانس و
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گرفته مي  شود. به اين ترتيب كه پس از محاسبه رلوكتانس اشباع پذير هر 
دندانه استاتور در هر پله  زماني از شبيه سازي، فاصله هوايي مقابل آن دندانه 

)k1 بقدري افزايش داده مي  شود كه همان مقدار رلوكتانس اضافي در مسير (
 هر دندانه در مغناطيسيشار دندانه پديد آيد. براي اين منظور ابتدا مقدار شار 

هر پله زماني از شبيه سازي با يك روش نوين محاسبه مي  شود. به اين ترتيب 
كه فرض مي  شود حول هر دندانه استاتور يك حلقه سيم مدار باز وجود 
داشته باشد. اين حلقه هاي مدار باز توليد ميدان مغناطيسي نمي  كنند و لذا 

تاثيري در عملكرد ژنراتور ندارند. حال اگر يكي از دندانه ها را در نظر بگيريم 
 فازهاي حول اين دندانه با  مدار باز اندوكتانس متقابل بين حلقه)،امjدندانه (

را مي  توان توسط ) LRjFR) و سيم پيچي رتور (LRjDR و LRjAR ،LRjBR  ،LRjCRاستاتور (
شار پيوندي تك حلقه ،  اندوكتانس هان اي. پس از محاسبهكردمحاسبه ) 15(

ار مدار باز، كه با توجه به تعداد حلقه ها (يك حلقه) در واقع معادل با كل ش
شود: حاسبه مي زير م از رابطهاست،) RjRφ( از ميان حلقه گذرنده

 φRjR =[LRjAR LRjBR LRjCR LRjDR LRjFR]×I; )18(  

 را كل RjRφبدليل رلوكتانس ناچيز دندانه در مقايسه با شيار استاتور، مي  توان 

فرض توزيع يكنواخت شار ام در نظر گرفت. حال با jشار عبور از دندانه 
 به سطح مقطع دندانه چگالي شار RjRφمغناطيسي در دندانه، از تقسيم كردن 

مي  توان نقطه كار دندانه را روي منحني آيد. سپس ) بدست ميBRjRدندانه (
 تعيين كرده و به شدت ميدان  استاتور)B-H (منحني مغناطيسي هستهاشباع 

 ،HRjR به BRjRاز نسبت در قدم بعدي  دست يافت. )HRjR(مغناطيسي داخل دندانه 
در پله زماني حاضر از شبيه ) µRjR (امj ضريب نفوذپذيري مغناطيسي دندانه

 رلوكتانس مغناطيسي ،دندانهابعاد آيد و با استفاده از آن و بدست ميسازي 
  :مي شوددندانه محاسبه 

 µRiR=BRiR /HRiR )19(  
 RRiR=d / µRiR ARtR )20(  

 RRjR سطح مقطع دندانه و ARtRاستاتور، ) عمق شيارطول دندانه ( dدر اين روابط 

 بطور RRiRاحتساب  همانگونه كه قبال ذكر شد  است.امjرلوكتانس دندانه 
با افزايش فاصله هوايي در بلكه اثر آن  ، مقدور نيستWFAمستقيم در روش 

دندانه  مقابل . در اينصورت فاصله هوايي شودسازي مي معادلامjمقابل دندانه 
jبدست مي  آيد. )21بايد به اندازه اي افزايش داده شود كه از ( ام 

 ΔgRiR =RRiR µR0R ARtR )21(  

 
عبوري از دندانه هاي استاتور در يك موقعيت معين  شارمقدار چگالي : 5 شكل

 رتور

بدليل گردش ميدان مغناطيسي داخل استاتور الزم است محاسبات مربوط 
 براي همه دندانه هاي استاتور در هر پله از شبيه سازي تكرار ΔgRiRبه تعيين 

در يك را  دندانه هاي استاتورمغناطيسي شار  چگالي  مقادير5شود. شكل 
مي دهد كه در يك پله محاسبه شده اند. در اين شكل نمايش  رتور زاويه معين

شكاف هاي چگالي شار كمينه مربوط به دندانه هاي واقع شده مقابل مقادير 
و مقادير چگالي شار بيشينه مربوط به دندانه هاي واقع شده مقابل رتور 

 با احتساب رلوكتانس اشباع پذير دندانه ها در طول زمان .قطب هاي آن هستند
 mm 3/0 شبيه سازي، بيشترين افزايش طول  حاصله در فاصله هوايي به ميزان

  طول فاصله هوايي مي  شود.٪12بوده كه معادل 

محاسبه اندوكتانس هاي ژنراتور سنكرون   -ت
در سه حالت بدون اثر با گردش رتور  Aتغييرات اندوكتانس خودي فاز 

 رلوكتانس دندانه، با اثر شيار و با اثر همزمان شيار و رلوكتانس دندانهشيار و 
نمايش داده شده  7و  6  هايدر شكلبه ترتيب در ماشين سالم و معيوب 

مالحظه مي شود كه شيارها موجب كاهش مقدار متوسط و دامنه است. 
اشباع مغناطيسي هم اين  تغييرات اندوكتانس ها شده و رلوكتانس دندانه در اثر

كاهش را بيشتر مي كند. ضمنا عيب اتصال حلقه نيز موجب كاهش مقدار 
  شده است.Aمتوسط و دامنه تغييرات اندوكتانس خودي فاز 

شبيه سازي و بررسي نتايج   -ث
گيري از روابط ديناميكي مطرح شده در بخش دوم و همچنين با بهره

 ها در شرايط مختلف، رفتار ديناميكي ژنراتور سالمروابط محاسبه اندوكتانس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مدل سازي ديناميكي ژنراتور سنكرون قطب برجسته با عيب اتصال حلقه در استاتور با در نظر گرفتن اثر شيارها و اشباع دندانه هاي استاتور
  تهران، ايران1393 –بيست و نهمين  كنفرانس بين المللي برق 

 6  
 

سازي قرار گرفت. اطالعات فني اندازي مورد شبيه در حين راهو معيوب
اندازي مطابق معمول اين راه ارائه شده است. 1 ژنراتور مورد نظر در جدول
شامل سه مرحله زير است: 

 سرعت رتور به سرعت سنكرون رسانده مي شود. •

گردد به گونه اي كه دامنه ولتاژهاي القايي جريان تحريك برقرار مي •
 در فازهاي استاتور با ولتاژهاي شبكه سه فاز برابر گردد.

 ،(بعنوان شبكه بي نهايت) با تنظيم زاويه فاز منبع سه فاز متعادل •
 د. شونهايت متصل ميژنراتور به شبكه بي

 را حين راه اندازي نشاندر ژنراتور سالم  استاتور A فاز جريان 8شكل
رلوكتانس  همانگونه كه مالحظه مي شود با احتساب شيارها و دهد.مي

اين  در حالت پايدار دامنه ليويافته  افزايش  گذرا، دامنه نوساناتدندانه ها
گردشي در جريان  9 شكل  كاهش مي يابد.به دو حالت ديگرنسبت نوسانات 

 دهد. مي را حين راه اندازي نشان در ژنراتور معيوبحلقه هاي اتصال كوتاه
 دامنه ، هارلوكتانس دندانهاحتساب شيارها و همانگونه كه مالحظه مي شود با 

. نتايج شبيه سازي دار افزايش مي يابدگذرا و پايدر شرايط جريان اين 
همچنين حاكي از افزايش دامنه جريان فاز معيوب استاتور در اثر بروز عيب 

 درصد است. شبيه سازي ها براي ژنراتور معيوب با 20اتصال حلقه در حدود 
 كل ٪7/16 كل دورها) و دو دور (معادل ٪3/8خطاي يك دور ( معادل 

دورها) نيز انجام پذيرفت كه نتايج حاكي از وابستگي ميزان افزايش دامنه 
 جريان فاز معيوب به تعداد حلقه هاي اتصال كوتاه شده سيم پيچ است.

هاي توان در طراحي سيستمز مدل ژنراتور سنكرون بدست آمده ميا
پايش وضعيت ژنراتور براي تشخيص وقوع اتصال حلقه در استاتور استفاده 

 استاتور را در حالت هاي سالم و فازطيف فركانسي جريان  10كرد. شكل
هارمونيك هاي زوج دامنه معيوب نشان مي دهد. بروز عيب موجب افزايش 

شبيه سازي هاي متعدد بيني شده است. ] هم پيش2 در [موضوعشده است. اين 
  هارلوكتانس دندانه و هااثر شياربا اعمال ها  هارمونيك دامنهحاكي از افزايش 

 يص خطا را آسان تر مي كند.است كه آشكارسازي هارمونيك ها و لذا تشخ
در قاب را   آنq جريان استاتور بر حسب مولفه  d ترسيم مولفه11شكل 

 ژنراتور سالم نزديك به  منحنيشكل در اين نشان داده است. مرجع ساكن 
 ،شوددايره است اما در ژنراتور معيوب اين منحني به حالت بيضي متمايل مي

خطا (تعداد حلقه هاي اتصال  شدت افزايش با آن بيضي به نحوي كه حالت
 ، هارلوكتانس دندانهاثر شيار و اعمال ]. 3دارد[ مستقيم نسبت كوتاه شده)

  آشكارتر مي كند. راتغييرات به شكل بيضي

 
  سالمماشيندر  در سه حالت Aتغييرات اندوكتانس خودي فاز : 6شكل 

 
 معيوب با سه ماشيندر  در سه حالت Aتغييرات اندوكتانس خودي فاز : 7شكل 

  كل حلقه هاي يك فاز)٪25حلقه اتصال كوتاه (معادل 

 
  استاتور در ژنراتور سالمAفاز  نحوه تغييرات جريان :8 شكل
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 A فاز  حلقه اتصال كوتاه شده3 نحوه تغييرات جريان در :9شكل 

 

 
  ژنراتور سالم و معيوبر استاتودرجريان فاز  نرماليزهفركانس طيف : 10شكل 

 
ژنراتور سالم و معيوب در  پارك  جرياننمايش بردار:  11شكل 

 

 . نتيجه گيري5
  مدلسازي ژنراتور سنكرون با استفاده از روش تابع سيم پيچ،در اين مقاله

معيوب با اتصال حلقه در ژنراتور  سالم و  ژنراتور سازيمد نظر بوده و مدل
 اثر شيارها و . با يك روش نوين ساده،پيچي استاتور انجام شده استسيم

 دقت در شبيه سازي اعمال شده كه دندانه هاي استاتوررلوكتانس اشباع پذير 
سازي و مدلروش  اين  را فوق العاده افزايش داده است. اندوكتانس هاهمحاسب

هاي پايش  ابزار سودمندي براي مطالعه و طراحي روششبيه سازي مي تواند
باشد. عيب اتصال حلقه استاتور در مقابل وضعيت ژنراتور سنكرون 
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