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 مدلسازي و ارائه راهکار -در ژنراتورها آناليز ولتاژهاي شفت و جريان هاي عبوري از ياتاقان ها

  
  )۲(، رامين کاظمي)۱(خندانگل يرضا کاظم

  ، مشهد، ايرانواحد مشهد اه آزاد اسالميگاي سما، دانششکده فني و حرفهدان. ۱
  ، ايرانمشهد ،دانشگاه صنعتي سجاد. ۲

 
  
 
 

  دهيچک
-هايي مي باشند که در ماشينولتاژهاي شفت از جمله پديده

هاي مختلف در هاي دوار وجود دارند و منابع متفاوتي به نسبت
مقدار ولتاژ شفت به وجود آوردن اين ولتاژها سهيم هستند. اگر 

الکتريک مربوط به اليه روغن موجود از سطح ولتاژ شکست دي
عبور خواهد کرد  آنهاها فراتر رود، جريان دشارژي از در ياتاقان

هاي شديدي به روغن که اين جريان منجر به وارد شدن صدمه
به منظور بررسي  .و ايجاد حباب در آن ها مي گردد ها ياتاقان

سازي دقيق سيستم مورد مطالعه شفت، مدلپديده ولتاژهاي 
است. در گام نخست در اين مقاله مدل گسترده اي  ضروري

ياتاقان  جهت بررسي ولتاژهاي شفت و جريان هاي عبوري از
 در سيستم هاي تحريک استاتيک در نتيجه اثر ، کهها

 در گام بعدي استخراج شده است. ايجاد مي شوند، تربوژنراتورها
بله با اين ولتاژهاي ناخواسته جود جهت مقاراهکارهاي مو

يکي از راهکارهاي مقابله با ولتاژ  بررسي شده اند و پس از آن
شفت که عبارتست از نصب فيلتر پسيو در خروجي يکسوکننده 

 هبه تفصيل مورد بررسي قرار گرفتپيشنهاد و سيستم تحريک، 
روي مدل ارائه شده از سيستم پياده  است. راهکار پيشنهادي

از سيستم به همراه راهکار  . مدل استخراج شدهسازي شده است
اند سازي شدهشبيه MATLAB/SIMULINKارائه شده، در 

 د.اننتايج به دست آمده مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته و
راهکار پيشنهادي به صورت نمونه بر روي واحد نيروگاهي مورد 

ل نتايج حاصبه منظور بررسي  پياده سازي شده است.بررسي 
از شبيه سازي ها و کارآمدي فيلتر طراحي شده، تست هاي 

زيرمجموعه شرکت مادرتخصصي   نيروگاهيعملي از واحدهاي 
  .به عمل آمده و حاصل آن در مقاله آورده شده استمپنا 

 يستم تحريک استاتيک، فيلترجريان ياتاقان، س -كليد واژه
  ، ولتاژ شفتوپسي

  مقدمه -۱

ها و ل بودن المانايکي از اثراتي که به واسطه غير ايده
آيد پديده ولتاژهاي ها به وجود ميژنراتورتور طبيعت چرخشي ر

ز ا . بازه تغيير مقادير مربوط به اين ولتاژ]۱[-]۲[ شفت است
باشد. مقادير كوچك ولتاژهاي ميكرو ولت تا صدها ولت مي

چرخش شفت در ميدان مغناطيسي زمين و يا شفت مربوط به 
هاي الكترومغناطيسي و مقادير بزرگ آن ناشي از  القاي سيگنال

. مکانيزم توليد ]۳[ دنباشکليدزني ادوات الكترونيك قدرت مي
اد شده به واسطه ميدان مغناطيسي جوانتقال ولتاژهاي شفت اي
قادير اي م، که دارهاي الكترومغناطيسيزمين و يا القاي سيگنال

تقريبا شناخته شده بوده و در اين مقاله مورد  پاييني مي باشند،
بررسي قرار نگرفته است. ولتاژهاي خارجي  که از طريق سيستم 
هاي تحريک استاتيک به سيم پيچ هاي رتور اعمال مي شوند 
يکي از منابع مهم توليد ولتاژهاي شفت با مقادير قابل مالحظه 

ا ههاي عبوري از ياتاقاني شفت و جرياناي مي باشند. ولتاژها
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هاي دوار از جمله پارامترهاي غيرقابل صرفنظر در ماشين
-د. اگر مقدار ولتاژ شفت از سطح ولتاژ شکست ديهستن

ها فراتر رود، الکتريک مربوط به اليه روغن موجود در ياتاقان
ها عبور خواهد کرد که اين جريان جريان دشارژي از ياتاقان

هاي شديدي به روغن ياتاقان و ايجاد به وارد شدن صدمهمنجر 
. به منظور پيش بيني مشکالت ]۴[ حباب در آن ها مي گردد

ناشي از ولتاژهاي شفت و جريان ياتاقان ها، استخراج مدل 
هاي مختلفي به منظور مداري سيستم ضروري است. مدل

بررسي پديده ولتاژهاي شفت مطرح شده اند که هر يک داراي 
. در مدل گسترده مستخرج ]۳[ مزايا و معايب خود مي باشند

شده در اين مقاله تمامي کوپلينگ ها و مسيرهاي مربوط به 
 مولفه هاي فرکانس باال در بين دورهاي مجاور سيم پيچي

رتور و همچنين دورهاي  تحريک و ، دورهاي سيم پيچيتحريک
شده  يو استاتور در نظر گرفته و مدل ساز تحريک سيم پيچي

با  ژنراتوراند. در اين مقاله به صورت خاص مدل گسترده 
به  200MVA-ANSALDO-TY 10546مشخصات 

مربوط به ولتاژهاي شفت و جريان  هاي منظور انجام بررسي
ساخت شرکت  ژنراتورياتاقان ها استخراج شده است. اين 

ANSALDO باشد. توان نامي آن ميMVA 200  و ولتاژ
توسط شرکت  هاژنراتوراين است.  KV 15.75خروجي آن 

مپنا تحت نام ژنراتورهاي طرح نيام در سايت هاي نيروگاهي 
به منظور مقابله با ولتاژهاي اين شرکت بکار گرفته شده اند. 

ها تاکنون راهکارهاي متعددي پيشنهاد شفت و جريان ياتاقان
گرديده است. يکي از اين راهکارها استفاده از فيلتر پسيو در 

ين اخروجي يکسوکننده مربوط به سيستم تحريک است که در 
منظور بررسي صحت است. به  شدهبررسي  مقاله به تفصيل

نتايج حاصل از شبيه سازي ها، تست هاي عملي از واحدهاي 
    ه عمل آمده و در مقاله آورده شده است.در حال کار ب

  آناليز ولتاژهاي شفت -۲

  نحوه توليد و انتقال ولتاژهاي شفت -۲-۱
 شماي کلي از سيستم توليد و انتقال ولتاژهاي شفت به

ها در ژنراتورهاي تحريک استاتيک در واسطه وجود سيستم
اجزاي . همانطور که مالحظه مي شود آورده شده است   ۱شکل

  نده آن عبارتند از:دهتشکيل
سفورم  ستاتيک،        اتوتران ستم تحريک ا سي ساز  سو ر تحريک، يک

  ورژنرات ها، بدنهها، شفت، جاروبکپيچي تحريک، ياتاقانسيم

  
شمايي از توليد و انتقال ولتاژهاي شفت به واسطه  .۱شکل

  در ژنراتور سيستم هاي تحريک استاتيک
ولتاژها در اين ســيســتم به ســه دســته کلي تقســيم  

  :شوندمي

د و شوگرفته مي ژنراتورهاي فاز که از پايانه ولتاژ سه -۱
 ACبعد از عبور از ترانس تحريک به ورودي 

گردد. فرکانس اين ولتاژ همان يکسوساز اعمال مي
فرکانس اصلي سيستم قدرت است. اين ولتاژ نقش 

  ..كندايفا ميتغذيه سيستم تحريك را 
هاي مثبت و منفي در که بين پايانه DCولتاژ  -۲

شود. اين ولتاژ متشکل از خروجي يکسوساز ايجاد مي
اي در هر پريود است. فرکانس اصلي شش پيک دندانه

- اين نوسانات شش برابر فرکانس اصلي سيستم مي

  باشد. 
 )Common Mode Voltage( ولتاژ مد مشترک -۳

. اين شودكسوساز توليد ميكه در نتيجه کليدزني ي
ولتاژ داراي شكل موجي مثلثي با فركانسي معادل با 
سه برابر فركانس اصلي سيستم است. در حين 

هاي ولتاژ با شيب تند نيز روي اين پله ،كموتاسيون
  گيرند.ولتاژ قرار مي

به وجود آورنده   تحت شرايط متقارن، فقط ولتاژ مد مشترک
ر شرايط نامتقارن عالوه بر ولتاژ مد باشد ولي دولتاژ شفت مي

ولتاژ شفت  ايجاد اي هم دردندانه اره DC، ولتاژ  مشترک
هاي پايين و مدار تحريك . در فركانس]۵[ كندشركت مي

متقارن، رابطه ولتاژ شفت با ولتاژ حالت مشترک به صورت 
دهنده ظرفيت خازني نشان tCباشد. در اين رابطه ) مي۱رابطه(

دهنده ظرفيت نشان wCنسبت به زمين،  ]۶[يكترانس تحر
بيانگر ظرفيت  sCپيچي تحريك و شفت و خازني بين سيم

  باشد. مي فريم زمين شدهخازني شفت نسبت به 

.t
s c

t s t s

C C
V V
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  مدلسازي سيستم به صورت گسترده -۲-۲
آورده شده است  ۲که در شکلمدل ارائه شده در اين مقاله 

ولتاژهاي شفت با مدلسازي گسترده سيم پيچي سي جهت برر
هاي ميدان، شفت و کليه مسيرهاي عبور جريان ياتاقان ها بکار 

تمامي مشاهده مي شود که   ۲با توجه به شکل گرفته مي شود.
عبور مسيرهاي پارازيتي که باعث ايجاد ولتاژهاي شفت و 

ل و مد اندگرفته شده قرار نظر مدشوند ها ميهاي ياتاقانجريان
مداري هر يک از پارامترها به صورت گسترده در مدل استخراج 

مدلسازي  RL. شفت ژنراتور توسط يک مدار مده استشده آ
شده است که بيانگر عملکرد وابسته به فرکانس آن مي باشد. 
ياتاقان ها از نوع صفحه اي مي باشند که اليه نازکي از روغن 

جه به وجود اين اليه نازک بين دو صفحه قرار گرفته است. با تو
با در نظر  روغن، امپدانس ياتاقان ها به صورت خازني مي شود.

نرا آگرفتن جنس و ابعاد ياتاقان ها مي توان مقدار امپدانس 
هاي ميدان که پيچيسازي اثر پوستي سيممدل محاسبه کرد.
  اج دهند هم در مدل استخرهاي باال خود را نشان ميدر فرکانس

ظر قرار گرفته شده است و مدل نردباني آن آورده ده مدنش
هاي پارازيتي بين دورهاي هاي خازنظرفيت .]۷[ شده است

ند دههاي باال خود را نشان ميپيچي ميدان که در فرکانسسيم
اال مي شوند در مدل و باعث عبور مولفه هاي جريان فرکانس ب

دو دور اين ظرفيت هاي خازني هم مربوط به  .آورده شده اند
و هم مربوط به دو دور با يک فاصله مي باشند که مقادير  مجاور

  آنها بدست آورده شده اند.
 ظرفيت بيانگر که در مدل استخراجي آورده شده rsCپارامتر 

خازني کوپالژ بين رتور و استاتور مي باشد. اين پارامتر با 
استفاده از دو ظرفيت خازني که در طرفين شفت قرار گرفته 
اند و سبب اتصال آن به فريم مي شوند مدلسازي مي شود. 
امپدانس جاروبک هم با استفاده از مدار که در سمت متصل به 

  دل سازي مي شود.سيستم تحريک ژنراتور متصل شده است م

  
. مدل گسترده استخراج شده براي سيستم تحريک ژنراتور مورد ۲شکل

  مطالعه

ــفت و جريان            -۳ راهکارهاي مقابله با ولتاژهاي شـ
  ياتاقان ها

راهکارهاي متعددي جهت مقابله با ولتاژهاي شفت وجود 
داراي مزايا و معايب خود مي باشند. در ساده  يکدارند که هر 

ترين حالت مي توان در مرحله ساخت ماشين،  ترين و ابتدايي
از به وجود آمدن هر نوع عدم تقارني، که در نهايت منجر به 
توليد ولتاژهاي شفت مي شوند، جلوگيري به عمل آورد. تمامي 

محوري شفت  طيس شده جهت جلوگيري از وقوع شاراجزا مغنا
بايستي مغناطيس زدايي شوند. راهکار ديگر زمين کردن سمت 

صل به توربين ژنراتور توسط جاروبک هاي زمين است. با مت
توجه به اينکه زمين کردن شفت در نقاط خاصي انجام مي شود 

 هاي شفت دراين کار به صورت کامل باعث از بين رفتن ولتاژ
شود و همچنين اتصال مستقيم سمت ديگر ژنراتور نمي 

جاروبک ها به شفت در حال گردش فرآيندي سخت است و مي 
استفاده از اليه هاي ر قطعي در طول کار ژنراتور شود. واند دچات

عايقي در تمامي مسيرهاي اتصال کوتاه مي تواند سبب 
عالوه بر  .]۳[ جلوگيري از وقوع جريان هاي باال شود

هاي راهکارهايي که به آن ها اشاره شد به منظور حذف پيك
ارن ي متقتوان از فيلترهافركانس باال در خروجي يكسوساز مي

- پسيو استفاده كرد. اين فيلترها در خروجي يکسوساز قرار مي

 DCهايي با فرکانس باال که سوار بر ولتاژ گيرند و با جذب پيک
پيچي ميدان ها به سيمباشند از ورود آنخروجي يکسوساز مي
آورند. بدين طريق ولتاژ شفت به مقدار جلوگيري به عمل مي

اين فيلتر به صورت متقارن به هر  كند.مناسبي كاهش پيدا مي
گردد. دو پايانه مثبت و منفي خروجي يكسوساز متصل مي

مقدار مقاومت و ظرفيت خازني اين فيلتر بسته به فرکانس 
با  گردند.شود تعيين ميقطعي که براي آن در نظر گرفته مي

و مقدار ظرفيت  10قطع مقدار مقاومت  توجه به فرکانس
2خازني  F شود. نحوه اتصال اين فيلتر به در نظر گرفته مي

  آورده شده است. ۳صورت شماتيک در شکل

 
  شماتيک نحوه اتصال فيلتر پسيو به سيستم تحريک. ۳شکل
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  نتايج شبيه سازي ها -۴
 Simulinkسازي مدل استخراج شده در محيط با شبيه

مربوط به ورودي سيستم تحريک و همچنين  مقدار ولتاژ
انتهاي متصل به توربين و متصل به  ولتاژهاي شفت در دو

در سيستم قابل مشاهده خواهند  سيستم تحريک شفت ژنراتور
سازي مدل استخراج شده، که در بود. نتايج حاصل از شبيه

نشان داده شده بود، در اشکال زير آورده شده است.  ۲شکل
وجي يکسوساز گرفته ولتاژ ورودي ميدان که از خرموج شکل
  قابل مشاهده است. ۴شود در شکلمي

  
 . ولتاژ ورودي ميدان ۴شکل

پيچي تحريک و با ولتاژ ورودي سيم موجبا توجه به شکل
هاي بااليي که سوار بر آن بودند، شکل موج توجه به فرکانس
، کم تحريمتصل به سيستگيري شده در سمت ولتاژ شفت، اندازه
  باشد.مي ۵به صورت شکل

  
گيري شده در سمت متصل به موج ولتاژ شفت اندازه. شکل۵شکل

  سيستم تحريک
شود شکل موج ولتاژ شفت طوري که مالحظه ميهمان

داراي متصل به سيستم تحريک  سمت گيري شده دراندازه
است که اين فرکانس سه برابر فرکانس  Hz۱۵۰فرکانس اصلي 

 ۵باشد. با توجه به شکلمي Hz ۵۰اصلي شبکه، يعني فرکانس 
ولتاژهاي شفت در حالت عملکرد عادي سيستم داراي مقادير 

جاد توانند باعث ايباشند که اين مقادير به راحتي ميبااليي مي
- اقاناتها بشوند که به موجب آن با گذشت زمان يياتاقان جريان

افتند. مقدار موثر شکل موج ولتاژ بينند و از کار ميها آسيب مي
  باشد.مي ۶به صورت شکل در سمت متصل به سيستم تحريک

  

  
در سمت متصل به گيري شده مقدار موثر ولتاژ شفت اندازه. ۶شکل

 سيستم تحريک

شود مقدار موثر ولتاژ مشاهده مي ۶طوري که در شکلهمان
دار سازي به مقدر ابتداي شبيه سيستم تحريک متصل به سمت در
-قرار مي ۳۷,۳رسد ولي پس از آن روي مقدار هم ميولت  ۴۸

  گيرد.
زمان اعمال  در ورودي به ميدان موج مربوط به ولتاژشکل

نشان داده شده است.  ۷شکل فيلتر پسيو به سيستم تحريک در
  ۴هاي فرکانس بااليي که در شکلمالحظه مي شود که پيک

طح اند. کم شدن ساز بين رفته با اعمال اين فيلتر ندقرار داشت
ولتاژهاي فرکانس باال منجر به کاهش سطح ولتاژهاي شفت و 

  .ها خواهد گشتهاي عبوري از ياتاقانجريان

  
 . ولتاژ ورودي ميدان در زمان اعمال فيلتر پسيو ۷شکل

سمت متصل به گيري شده در شکل موج ولتاژ شفت اندازه
شود که باشد. مالحظه ميمي ۸به صورت شکل سيستم تحريک

  رسد.ميولت  ۲۹دامنه اين ولتاژ حداکثر به مقدار 

  
گيري شده در سمت متصل به موج ولتاژ شفت اندازه. شکل۸شکل

  سيستم تحريک در زمان اعمال فيلتر پسيو
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 ۸در شکل  مقدار موثر شکل موج ولتاژ نشان داده شده است
  باشد.مي ۹به صورت شکل

  
گيري شده در سمت متصل به . مقدار موثر ولتاژ شفت اندازه۹شکل

  سيستم تحريک در زمان اعمال فيلتر پسيو
شود مقدار موثر ولتاژ مشاهده مي ۹طوري که در شکلهمان

رسد. اين ميولت  ۶به  متصل به سيستم تحريکدر سمت 
به  آسيبسطح ولتاژ، سطح ولتاژ مناسبي است که باعث ايجاد 

  .شودها نميياتاقان
ــت عملي روي   -۵ -200MVA ژنراتورنتايج تسـ

ANSALDO-TY 1054  به منظور اندازه-

  EE و TEگيري ولتاژهاي شفت در دو انتهاي 
سازي مدل از شبيه حاصلبه منظور بررسي صحت نتايج 

 بر رويفيلتر پسيو، زمان اعمال شده سيستم در استخراج
ته الب ه است.صورت گرفتمطالعه تست هاي عملي مورد  ژنراتور

 سيستم مورد ازتستي که به علت محدوديت هاي بهره برداري 
و  هدکارکرد در حالت نصف بار بود نظر گرفته شده در وضعيت

لذا بايستي نتايج شبيه سازي ها براي حالت نيم بار به منظور 
م متصل به سيست. ولتاژهاي شفت در سمت مقايسه تکرار شود

دل مسازي که حاصل شبيه سمت متصل به توربين و تحريک
-سيستم در نصف بار نامي هستند در شکلاستخراج شده 

  . ستا آورده شده ۱۱و  ۱۰هاي

 
 متصل به سيستم تحريک. ولتاژ شفت اندازه گيري شده در سمت ۱۰شکل

  در نصف بار نامي ژنراتور -در زمان اعمال فيلتر پسيو

 
ان در زم توربين. ولتاژ شفت اندازه گيري شده در سمت متصل به ۱۱شکل

  در نصف بار نامي ژنراتور -اعمال فيلتر پسيو

سازي سيستم به منظور بررسي صحت نتايج حاصل از مدل
 تتس مطالعهمورد  ژنراتوردر اين قسمت سعي شده است که از 

متصل به انتهاي  گرفته شود و ولتاژهاي شفت در دو عملي
يج گيري شوند. نتاندازها متصل به توربين و تم تحريکسيس

گيري ولتاژ شفت در دو سمت در زمان عملي حاصل از اندازه
اند. شکل موج هاي زير آورده شدهشکلدر اعمال فيلتر پسيو 
 متصل به سيستم تحريکگيري شده در سمت ولتاژ شفت اندازه

طوري انباشد. هممي ۱۲هاي پايين به صورت شکلدر فرکانس
شود اين شکل موج يک شکل موج که در شکل هم مشاهده مي

باشد. ذکر اين نکته ميولت  ۸ هاي ولتاژي تا حدنوساني با پيک
- هم ضروري است که تمامي اين ولتاژها در نصف بار نامي اندازه

  اند.گيري شده

  
 متصل به سيستم تحريکولتاژ شفت اندازه گيري شده در سمت  .۱۲شکل

 هاي پايينفرکانسدر 

 گيري شده دربه همين ترتيب شکل موج ولتاژ شفت اندازه
هاي پايين به صورت فرکانس در توربينمتصل به سمت 
شود اين ولتاژ طوري که مشاهده ميباشد. همانمي ۱۳شکل

  باشد.مي ولت ۱,۲ولتاژ تا  داراي شکل موجي نوساني با پيک
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در  . ولتاژ شفت اندازه گيري شده در سمت متصل به توربين۱۳شکل

  هاي پايينفرکانس

 متصل بهگيري شده در سمت شکل موج ولتاژ شفت اندازه
باشد. مي۱۴باال به صورت شکل هايدر فرکانس سيستم تحريک

شود اين ولتاژ داراي شکل موجي طوري که مشاهده ميهمان
  .باشدمي ولت۱۱تا حد  ولتاژ هايپيک فرکانس زياد و نوساني با

  
 . ولتاژ شفت اندازه گيري شده در سمت متصل به سيستم تحريک۱۴شکل

  هاي باالدر فرکانس

 متصل بهگيري شده در سمت شکل موج ولتاژ شفت اندازه
باشد. مي ۱۵باال به صورت شکل هايدر فرکانستوربين 

موجي شود اين ولتاژ داراي شکل طوري که مشاهده ميهمان
  باشد.ميولت  ۱,۲هاي ولتاژي تا حد نوساني با پيک

  
در  . ولتاژ شفت اندازه گيري شده در سمت متصل به توربين۱۵شکل

  هاي باالفرکانس

  

  نتيجه گيري

ها از جمله هاي عبوري از ياتاقانولتاژهاي شفت و جريان
 باشند. اينهاي دوار ميپارامترهاي غيرقابل صرفنظر در ماشين

و  دمولده به اين صورت است که با القاي ولتاژ روي شفت پدي
ها به زمين ايجاد ها، جرياني از ياتاقانبه تبع آن روي ياتاقان

ها به مرور زمان منجر به گردد و عبور اين جريان از ياتاقانمي
سيستم هاي تحريک  گردد.ها مييونيزه شدن روغن ياتاقان

  شفت مي باشند.  استاتيک از منابع توليد ولتاژهاي
پس از بررسي مدارهاي معادل مختلفي که  در اين مقاله

تاکنون به منظور بررسي پديده ولتاژهاي شفت در موتورهاي 
اند و به دست آوردن نقاط چنين ژنراتورها ارائه شدهالقايي و هم

- سازيضعف و قوت هر يک، مدل کاملي به منظور انجام شبيه

. در مدل ارائه شده که به استرديده هاي عددي استخراج گ
تمامي پارامترهايي که در مسير ايجاد  مي باشدصورت گسترده 

مدل مداري  دارند مدلسازي شده اند.ولتاژهاي شفت نقش 
-200MVAبدست آمده به صورت نمونه براي ژنراتور 

ANSALDO-TY 10546 با استفاده از مشخصات مربوط ،
د است، استخراج گرديده و به اين ژنراتور که در اسناد آن موجو

 هاي مربوطه هم روي همين مدل انجام شده است.سازيشبيه
به منظور مقابله با پديده ولتاژهاي شفت و جريان عبوري از 

اند که پس از ها، تاکنون راهکارهاي متعددي ارائه شدهياتاقان
بررسي اکثر اين راهکارها و مشخص کردن نقاط ضعف و قوت 

ست راهکاري که نقاط قوت مربوط به هريک، سعي شده ا
راهکارهاي گذشته را داشته باشد و در عين حال بتواند نقاط 

ها را پوشش دهد در اين گزارش آورده شود و براي ضعف آن
ه براهکار ارائه شده سيستم مورد بررسي طراحي و تست گردد. 

- از سيستم اضافه گرديد. نتايج حاصل از مدل مستخرجمدل 

يو اعمال فيلتر پس و با بدون اعمال فيلتر به آنسازي سيستم 
- به خروجي يکسوساز در مدل استخراج شده از سيستم با شبيه

- قابل مشاهده و بررسي مي SIMULINKسازي در محيط 

باشند. در اين ميان به منظور بررسي صحت نتايج حاصل از 
با واقعيت، از  SIMULINKسازي سيستم در محيط مدل

رسي به صورت عملي تست گرفته شده است و ژنراتور مورد بر
گردد که ند. مالحظه ميمقاله آورده شد نتايج حاصل از آن در

ت عملي سازي و تستطابق قابل قبولي بين نتايج حاصل از شبيه
  وجود دارد.
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