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چکیده :تاکنون ساختارهای گوناگونی در توربینهای بادی ارائه شده و بهکار گرفته شدهاند که ساختار مبتنی بر ژنراتور القایی دوتحریکه بهدلیل
مزایای فنی و اقتصااادی مقبولی بیشتری داشااته اساا در میان ساااختارهای دیگر ،ساااختار مبتنی بر ژنراتور القایی دوتحریکه بدون جاروب
ویژگیهای جالبی برای بهکارگیری در توربینهای بادی داراساا که ا جمله آنها میتوان به عملکرد بدون جاروب  ،ساااختار محااتحک با قابلی
اطمینان باالتر و هزینه تعمیرات و نگهداری ک تر ،نیا به مبدلی با ظرفی کاهشیافته و جعبهدندهای با نحب تبدیل ک تر و درنتیجه هزینه و و ن
پایینتر و مواردی همانند قابلی باالتر در گذار ا ولتاژ ک ا شاره نمود این ما شین دو سی پیچ بر روی ا ستاتور با نام سی پیچ توان و کنترل و ی
سی پیچ قف حی با آرایش ویژه بر روی روتور با نام سی پیچ حلقه آ شیانهای دارد ا مواردی که در طراحی ما شین ب حیار حائز اهمی ا س  ،انتخاب
ترکیب تعداد قطبها برای دو سای پیچ اساتاتور جه داشاتن بهترین ویژگیهای عملکردی اسا نتای بررسایهای این مقاله با اساتفاده ا مدار
معادل الکتریکی و روش تابع تو یع ساای پیچی و همچنین مدل المان محدود دوبعدی ،نشااان میدهد که ترکیب  2و  8جف قطب بهترتیب برای
سی پیچ توان و کنترل ،بهترین عملکرد را در سرع های چرخش میانی حدود  055دوربردقیقه نتیجه خواهد داد
واژههای کلیدی :ژنراتور القایی دوتحریکه بدون جاروبک ،روتور حلقه آشیانهای ،سیمپیچ توان ،سیمپیچ کنترل

Selection of Power and Control Windings Pole numbers of
Brushless Doubly-Fed Induction Machine in Wind Generator
Application with 500rpm Synchronous Speed
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Abstract: Up to now, several configurations have been proposed and implemented in wind turbine. The structure based on DoublyFed induction Generator (DFIG) is used widely because of its technical and economic benefits. Among other structures, Brushless
Doubly-Fed Induction Generator (BDFIG) has interesting properties to be used as wind generator such as brushless operation, robust
structure with higher reliability and lower operating and maintenance costs, needing partially rated converter and a gear box with lower
)speed ratio and also, better low voltage ride through capability. There are two 3-phase windings on stator namely power winding (PW
and control winding (CW) and one special cage winding on the rotor which is called nested loop winding. An important design issue
is selection of PW and CW pole pair numbers in order to achieve good performance characteristics. In this paper, the analysis carried
out using electric equivalent circuit model and 2D finite element model reveals that the 2 and 4 pole pairs combination for PW and CW
respectively, results in the best performance for medium speed rotational speeds around 500rpm.
Keywords: Brushless doubly-fed induction generator, nested loop rotor, power winding, control winding.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر محائل یح محیطی ،سیاسی و اقتصادی سبب روی
آوردن کشورهای جهان بهسم استفاده رو افزون ا منابع انرژیهای نو
در تأمین انرژی مورد نیا خود شده ا س در این میان سه انرژی باد
بهدلیل منابع در د سترسبیشتر و تو سعهیافتگی سی حت های تبدیل
انرژی ،ا ساااایر م نابع انرژی های ت جد ید پذیربیشتر بوده اسااا
توربینهای بادی ه میتوانند در سرع ثاب (تغییرات سرع در حد
 )%1و ه در سرع متغیر کار کنند در توربینهای بادی سرع ثاب ،
ژنراتور محتقیمًا به شبکه وصل شده اس  ،ا اینرو سرع تقریبًا توسط
فرکانس شاابکه ثاب شااده و ریرقابل کنترل اساا و همچنین ممکن
نیح انرژی باد به شکل انرژی چرخشی ذخیره شود بنابراین برای ی
سی حت سرع ثاب  ،ارت شاش در سرع باد ،تغییرات توان را نتیجه
میدهد و بر روی کیفی توان شااابکه اثر می گذارد برای ی توربین
بادی ساارع متغیر ،ژنراتور توسااط تجهیزات الکترونی قدرت کنترل
میشاااود که کنترل دام نه و فر کانس ول تاژ خروجی را ام کان پذیر
میسااا ند به این طریق نوسااانات توان ناشاای ا تغییرات ساارع باد
میتوا ند ک و بیش با تغییر سااار ع روتور جبران شاااده و ب نابراین
تغییرات توان ناشی ا تغییرات سرع باد کاهش و کیفی توان تولیدی
در مقایحه با توربین سرع ثاب بهبود یابد []1
سااارع چرخش ی توربین بادی نحااابتًا پایین اسااا (چند
دوربردقیقه تا چند ده دوربردقیقه) ،بنابراین باید با فرکانس شااابکه
تنظی شود این کار به دو روش انجام میگیرد :توسط جعبهدنده و یا با
تعداد جف قطب های ژنراتور تعداد جف قطب ها بهگونهای انتخاب
می شود که سرع مکانیکی ژنراتور با فرکانس شبکه هماهنگ شده و
همچنین جعبهدنده ساارع روتور را با ساارع مکانیکی ژنراتور تنظی
میکند []1
تاکنون ژنراتورهای گوناگونی برای کاربرد در توربینهای بادی مورد
برر سی و مطالعه قرار گرفتهاند [ ]2که ارلب بهدلیل ا ستفاده ا عنا صر
کمیاب و همچنین پیچیدگی ساااختار و هزینه باالی ساااخ  ،ظرفی
باالی مبدل الکترونی قدرت و پیچیدگی سااایحااات کنترلکننده و
پایدار سا  ،قادر به رقاب با ساختارهای موجود مبتنی بر ژنراتور القایی
دوتحریکه 1نیحتند در حال حاضر بیش ا  15درصد ظرفی نصبشده
توربینهای بادی در جهان ا ژنراتور القایی دوتحریکه ا ستفاده میکنند
[ ]9اما ژنراتور القایی دوتحریکه بدون جاروب  2پتانح ایلهای خوبی را
برای رقاب و تبدیل شدن به نحل بعدی ژنراتورهای بادی ا خود نشان
میدهد مزایای  BDFIGن حب به  DFIGندا شتن جاروب و درنتیجه
دارا بودن ساختار محتحک و نیا ک تر به تعمیرات و نگهداری و داشتن
جعبهدندهای با ابعاد و ن حب تبدیل ک تر برای انطباق سرع چرخش
توربین با سااارع ژنراتور برای تولید توان الکتریکی و همچنین مزایای
دیگری همانند قابلی گذار ا ولتاژ ک  9باالتر ا س [ ]8-1ال م بهذکر
اسااا که حدود  %15خطاهای ی توربین باد مبتنی بر ژنراتور القایی
دوتحریکه به ژنراتور آن برمیگردد و حدود  %95ا خطاهای ژنراتور نیز
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ناشی ا جاروب ها و حلقههای لغزان آن اس البته مشکالت مربوط به
این بخشها تابعی ا شرایط آب و هوایی بوده و بهخصوص در نصبهایی
که درون دریا صورت میگیرد ،مشکالت ایجادشده و هزینههای مربوطه
نیز ،بیشتر خوا هد بود [ ]4همچنین بهطور م ثال درصاااد قیمتی و
درصااد و نی اجزای تشااکیلدهنده ی توربین بادی در جدول  1آمده
اس گرانقیم ترین و سنگینترین قطعه موجود در ناسل ،جعبهدنده
ا س طرحهای موجود و صنعتی  DFIGبرای دا شتن کارآیی منا سب،
ارلب  8قطب یا  6قطب هحاااتند بنابراین نیا به جعبهدنده های 9
مرحلهای حجی و گرانقی م دارند مشاااخصاااات ی جعبهدنده 9
مرحلهای در جدول  2ذکر شده اس طرحهای موجود  BDFIGتاکنون
همگی دارای ساارع های عملکرد در محدوده  055دوربردقیقه تا 655
دوربردقی قه بودها ند که برای کاربرد در ی توربین باد ،ن یا م ند ی
جعبهدنده  2مرحلهای میباشند بر این اساس هرچند ی جعبهدنده 2
مرحلهای تفاوت چشااا گیری در و ن نحاااب به ی جعبهدنده 9
مرحلهای ندارد اما هزینه آن به اندا ه قابلمالحظهای ک تر اس
بخش قابل توجهی ا معایب  BDFIGدر این مقایحه به طراحی آن
برمیگردد مانند ابعاد بزرگتر ،با دهک تر و هزینه سااااخ بیشتر ،و
بخشی دیگر مربوط به پیچیدهتر بودن سیحت کنترل و بهرهبرداری آن
میباشد [ ]3این نکته لزوم مطالعه و تحقیقبیشتر بر روی بهینه سا ی
ساااختار  BDFIGرا جه ارتقاء موقعی آن در برابر سااایر گزینههای
موجود نشان میدهد
ا الزامات پیش ا ورود به طراحی ژنراتور ،مشااخک کردن مواردی
مانند ولتاژهای نامی ،فرکانس ،توان و تعداد قطبهای دو سی پیچ توان
و کنترل اسااتاتور اساا

در [ ]0طراحی بهینه  BDFIGبا اسااتفاده ا

مدلهای الکترومغناطی حی و حرارتی و با در نظر گرفتن محدودی های
مغناطیحی ،حرارتی ،مکانیکی و ساختی ارائه شده اس

یکی ا مزایای

مه این ژنراتور داشااتن ساارع ساانکرون ک و درنتیجه نیا به ی
جعبهدنده با ن حب تبدیل ک ا س و سرع

سنکرون نیز ب حتگی به

تعداد قطبهای دو سی پیچ استاتور دارد ترکیب تعداد قطبها بر روی
ابعااد و ویژگیهاای عملکردی و ظرفیا

مبادل الکترونیا

قادرت

تغذیهکننده سی پیچ کنترل تأثیر محتقی دارد
در این تحقیق ،هدف م طالعه و بررسااای تأثیرات انتخاب ترکیب
4

جف قطبهای مختلف اس این محئله درواقع ی تحلیل ححاسی
خواهد بود در این تحلیل ححاسی بایحتی همه متغیرهای دیگر ثاب
نگه دا شته شده و تنها تعداد قطبهای دو سی پیچ ا ستاتور تغییر داده
شود اما با تغییر تعداد قطبهای ی سی پیچ ،مواردی مانند جا شدن
کالفها در شاایار بایحااتی مدنظر قرار گیرد عالوه بر آن با توجه اینکه
تعداد آ شیانههای روتور نیز برابر حاصل جمع تعداد جف قطبها ا س
و عملکرد ژنراتور بحیار وابحته به ساختار روتور میباشد ،پس این نکات
نیز باید در مطالعه لحاظ شود
در این مقاله ابتدا به معرفی سااااختار ماشاااین و نحوه کارکرد آن
پرداخته شاااده و سااارس بر روی انتخاب ترک یب بهی نه تعداد جف
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قطبهای سی پیچ توان و کنترل برای دا شتن ویژگیهای منا سب در
سرع های چرخش میانی حدود  055دوربردقیقه بحث میشود
جدول  :1درصد قیمتی و درصد وزنی اجزای تشکیلدهنده یک توربین
بادی  1/0مگاوات
نام قطعه

درصد
قیمتی
%5/1

محور اصلی

%3/17

یاطاقان اصلی

%2/55

جعبه دندنه و سیستم خنک کننده
(نسبت تبدیل )1::5

%11/50

ناسل

سیستم

Yaw

%0/01

سیستم

Pitch

%:/23

سیستم ترمز

%1/22

سیستم هیدرولیک

%1/7

هاب

%2/17

پرهها ( 37/5متر)

%11/11

ژنراتور ( 1511کیلووات 0:1 ،ولت ،کالس
عایقی )H
مبدل ( 511کیلوولت آمپر 771 ،ولت ،هوا
خنک)
سایر اجزاء

%1/11

درصد وزنی
%111
)(01/7×113kg

%21/35

%11/10

%:/25
%15/50
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حال عملکرد کلی بهتر اس و همچنین سی پیچها میتوانند برح حب
نیا کاربردی دارای ظرفی های متفاوتی باشند []11
روتور دارای ساختاری اس که ساختار ت الیه و چندمداره نامیده
می شود و ی آرایش قف حی ویژه ا س این روتور شامل تعدادی قطب
یا آشیانه 0اس که هر ی شامل تعدادی حلقه اتصالکوتاه شده توسط
ی رینگ انهایی میبا شد ساختار با شده روتور که در آن هر آ شیانه
شامل  9حلقه با نام  Middle loop ،Inner loopو  Outer loopمیباشد،
در شااکل  2نشااان داده شااده اسا تعداد آشایانههای روتور باید برابر
حاصاالجمع جف قطبهای دو ساای پیچ اسااتاتور باشااد [ 0و ]12
عملکرد  BDFIMبر پایه ارتباط دو سااای پیچ اساااتاتور ا طریق عمل
واسطهای این روتور قفحی ویژه ،قرار دارد []19
تو یع مکانی میدان فا صله هوایی در حال عملکرد سنکرون که ا
نتای شبیه سا ی  FEبهد س آمده ما شین  D180دان شگاه کمبری در
شکل -9الف نشان داده شده اس مشخصات ژنراتور دانشگاه کمبری
در پیو س ارائه شده ا س مؤلفههای  Ppو  Pcجف قطب این میدان
بههمراه حاصاالجمع آنها نیز در شااکل رساا شااده اساا تو یع
هارمونی های مکانی میدان فاصاااله هوایی بههمراه عوامل ایجادکننده
هری ا این مؤلفهها نیز در شااکل -9ب ارائه شااده اس ا ال م بهذکر
اسااا که دامنه هارمون ی های ریرمطلوب با اشاااباغ مغناطیحااای
دندانه های روتور افزایش یافته و اشاااباغ مغناطیحااای سااابب ایجاد
مؤلفههای هارمونیکی  nPr±3Ppو  nPr±3Pcمیگردد []15
~

جدول  :2مشخصات یک جعبهدنده  3مرحلهای
مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

نسبت تبدیل سرعت

1

5

3

درصد گشتاور

%111

%12/5

%3/1

درصد وزن

%10/5

%11/1

%2/7

 -2ماشین القایی دوتحریکه بدون جاروبک
ماشااین القایی دوتحریکه بدون جاروب دارای دو ساای پیچی سااهفا
تو یعشده بر روی استاتور اس که بهلحاظ فیزیکی مجزا هحتند []15
یکی ا سی پیچها که محتقیمًا به شبکه وصل می شود ،سی پیچ توان
و سااای پیچ دیگر که ا طریق ی م بدل الکترون ی قدرت ت غذ یه
می شود ،سی پیچ کنترل نامیده می شوند سیحت  BDFIMدر شکل 1
ن شان داده شده ا س هر دو سی پیچ ا ستاتور در شیارهای یک حانی
پیچیده شاادهاند و دارای مدار مغناطیحاای مشااترکی هحااتند برای
جلوگیری ا ارتباط مغناطیحی محتقی بین دو سی پیچ استاتور ،آنها
باید دارای تعداد قطبهای نابرابر با شند بهعالوه این اختالف باید بیش
ا ی قطب با شد تا ا ایجاد ک ششهای نامتعادل روی روتور جلوگیری
شااود [ ]0اگرچه آرایش ی ساای پیچ روی اسااتاتور بهگونهای که دو
میدان متفاوت تولید کند ،امکان پذیر اسااا [ ،]11ولی ترجیح داده
میشااود که دو س ای پیچ سااهفا مجزا وجود داشااته باشااد یرا در این
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شکل  :1سیستم ماشین القایی دوتحریکه بدون جاروبک و نحوه تغذیه
سیمپیچهای آن []13
2
Pp  Pc

شکل  :2ساختار بازشده یک روتور حلقه آشیانهای با سه حلقه در
هرآشیانه []13
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شکل  :3الف-توزیع مکانی میدان فاصله هوایی ،ب -هارمونیکهای
مکانی این توزیع در حالت عملکرد سنکرون که از نتایج شبیهسازی
 FEبهدست آمده ماشین  D180دانشگاه کمبریج

در ادامه نحوه عملکرد ماشین بهعنوان ژنراتور نیروگاه بادی و اینکه
چگونه دامنه و فرکانس ولتاژ تولیدی در ترمینالهای ساای پیچ توان با
وجود تغییرات سرع چرخش ،ثاب نگه دا شته می شود ،برر سی شده
اس فرض کنید که نیروی باد محور ماشین را با سرع اویهای متغیر
 ωmبچرخاند و ترمینالهای سااای پیچ توان مدار با باشاااند همچنین
فرض کنید که ژنراتور به هیچ شبکهای و صل نبا شد و تغذیه سی پیچ
کنترل توسااط باتری و اینورتر صااورت میگیرد این ساای پیچ نقش
ساای پیچ میدان ژنراتور ساانکرون معمولی را دارد میدان مغناطیحاای
چرخان این سی پیچ در روتور ولتاژ و جریان القاء میکند
اگر  ωpفرکانس مطلوب (فرکانس شبکه) با شد بای حتی ولتاژ القایی
ژنراتور نیز دارای این فرکانس باشاااد پس باید با تغییر  ،ωmفرکانس
اویهای ساای پیچ کنترل( )ωcنیز طبق رابطه ( )1توسااط اینورتر تغییر
داده شود تا ماشین همچنان به صورت ی ماشین سنکرون در سرع
 ωmکار کند []11
()1
c  Pr m   p
جریان القایی در روتور سااابب تولید میدان مغناطیحااای با تعداد
ج ف ق طب های  Pp+hPrو  Pc+hPrمیگردد در این روابط  Ppو Pc
بهترت یب تعداد جف قطب های سااای پیچ توان و کنترل و  Prتعداد
آ شیانههای روتور ا س همچنین  hشماره هارمونی مکانی شامل ،5
 2 ،1و ا س مؤلفه با  Pcجف قطب با میدان سی پیچ کنترل کوپل
شده و مؤلفه با  Ppجف قطب سبب القای ولتاژی با فرکانس مطلوب ωp
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در شبیه سا ی که نتای آن در شکل  8آورده شده ،محور ما شین
 D180با سرع ثاب  455دوربردقیقه چرخانده شده و سی پیچ کنترل
با ولتاژ  95هرتز تغذیه گردیده اس ا ولتاژ القاشااده در س ای پیچ توان
برای چند ساایکل در حال ماندگار نشااان داده شاادهاند همانطورکه
مشاااهده میشااود ،مؤلفه اصاالی ولتاژ القایی دارای فرکانس  05هرتز
اس

0.35

Magnetic Flux Density, T

Teeth Saturation
Rotor MMF
Stator MMF
Rotor Slotting Effect
Stator Slotting Effect

PW

0.4

در سی پیچ توان می شود [ ]11با تنظی دامنه ولتاژ سی پیچ کنترل،
میتوان دامنه ولتاژ تولیدی در ساای پیچ توان و درنتیجه توان راکتیو را
تنظی نمود

 -3انتخاب تعداد قطبها
 -1-3مرور مراجع
در مرجع [ ]18به محااائله انتخاب بهینه تعداد قطب ماشاااین القایی
ا ستاندارد پرداخته شده ا س بها ای دا شتن محدودی های ابعادی و
عملکردی یک حان در طراحی ی ما شین القایی ،با افزایش تعداد قطب
ا  2قطب به  8قطب ،و ن کاهش یافته و درنتیجه چگالی و نی توان
بیشتر میشااود همچنین مقدار ضااریب توان نیز برای تعداد قطب 8
میتواند مقدار بیشتری باشد
همچنین در [ ]10با برر سی ویژگیهای عملکردی و م حائل عملی
روند ساخ  ،تعداد قطب  8برای ما شین القایی سرع متغیر به عنوان
تعداد قطب بهینه بهدس آمده اس در طراحی  DFIGنیز همین نکته
رعای شده و ما شین با تعداد قطب ک طراحی می شود سرس برای
انطباق سرع چرخش توربین با سرع عملکرد ما شین ا جعبهدنده
استفاده شده که بهدلیل اختالف یاد این دو سرع  ،معموالً جعبهدنده
چ ندمرح لهای و پیچ یده بوده و بخش قا بلتوجهی ا هزی نه توربین را
تشکیل میدهد
اما  BDFIGدارای شرایط کامالً متفاوتی ا س یرا سرع عملکرد
آن متفاوت ا سرع سنکرون هر دو سی پیچ میبا شد این ما شین
ارلب برای عملکرد در با ه سرعتی  ±30%حول سرع طبیعی (رابطه
( ))2طراحی میشود
()2

60 f pw
Pp  Pc

nn 

در این رابطه  fpwفرکانس شابکه متصال به سای پیچ توان اسا پس
سرع طبیعی ب حتگی به تعداد جف قطبهای دو سی پیچ ا ستاتور
دارد که بهطور مثال در مورد ماشین  D180دانشگاه کمبری با آرایش2
و  8جف قطب ( )2/8و فرکانس شبکه  05هرتز ،برابر  055دوربردقیقه
اس سرع طبیعی نحب به سرع طراحی  DFIGبحیار ک تر اس
که این به معنای نیا ساایحاات به جعبهدندهای با نحااب دور ک تر و
ار انتر میباشااد ال م به ذکر اس ا که پرههای توربینهای باد معموالً
طولی بین  25تا  85متر و سااارع دورانی بین  15تا  22دوربردقیقه
دارند که سرع های بحیار پائینی هحتند
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انتخاب تعداد قطبهای سی پیچ

Control Winding Currents
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ساخته شده در دانشگاه  )Durhamالبته در صورت بره خوردن تعادل
تغذیه سااای پیچها در اثر وقوغ خطا در داخل یا خارج ماشاااین ،آنها
محاااتقیمًا به یکدیگر نیرو وارد میکنند که میتواند بحااایار خطرنا
با شد در [ ]11آرایشهای  1/9و  2/8ا نظر ظرفی مبدل مورد نیا و
ویژگیهای عملکرد در ی با ه سرعتی با یکدیگر مقای حه شدهاند که
آرایش  2/8دارای عملکرد بهتری بوده اس
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 -2-3مقایسه ماشین  1/4جفت قطب با ماشین  2/4جفت قطب
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ج -ولتاژ القاشده در سیمپیچی توان در شرایط مدار باز
شکل  :4نتایج شبیهسازی اجزای محدود ماشین  D180در حالت ژنراتوری
(محور ماشین با سرعت ثابت  088دوربردقیقه چرخانده شده و سیمپیچ
کنترل با ولتاژ  08هرتز تغذیه میشود)

بنابراین در  BDFIGبا انتخاب محدوده ساارع و ساارع طبیعی،
مجموغ تعداد جف قطبهای دو سااای پیچ بهدسااا میآید در []16
قواعد کلی برای انتخاب تعداد قطبها ارائه شده اس که بر مبنای عدم
ایجاد هارمونی های مکانی با تعداد قطب یک حان در میدان تولیدی دو
سی پیچ و درنتیجه صفر شدن اندوکتانس متقابل بین سی پیچها اس
بر این ا ساس باید یا تعداد جف قطبهای ی سی پیچ وج و دیگری
فرد باشااد یا هر دو دارای تعداد وج جف قطب باشااند به شاارط آنکه
نحااب آندو عددی فرد نباشااد همچنین تنها درصااورتیکه نحااب دو
جف قطب مضااربی ا  9باشااد ،هر دو س ای پیچ میتوانند تعداد جف
قطبهای فرد داشته باشند یرا در حال تغذیه متعادل ،هارمونی های
مضاارب  9حذف شااده و باوجودیکه فا های دو ساای پیچ اندوکتانس
متقابل دارند اما میدانهای دو سی پیچ مؤلفه ه قطب ندارند بنابراین
آرایش  1و  9جف قطب ( )1/9نیز میتواند وجود داشته باشد (ماشین
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یکی ا محائلی که سبب کاهش سطح عملکرد مؤثر  BDFIGنحب به
نوغ جاروب دار آن می شود ،اخت صاص یافتن ف ضای شیار ا ستاتور به
کالفهای دو سی پیچ اس عالوهبر تخصیک یافتن فضای شیار به دو
سی پیچ ،ا آنجاکه این سی پیچها باید ن حب به یکدیگر و ن حب به
هحته عایقبندی شوند ،ضریب پرشدگی شیار با ه کاهش بیشتری
پیدا میکند در این صورت سی پیچ یا نمیتواند به اندا ه ما شین القایی
با ابعاد مشابه دور داشته باشد و یا برای داشتن تعداد دور برابر بایحتی
ا ساای نا تر با مقاوم باالتر اسااتفاده نمود در هر دو صااورت توان
قابل ا ستح صال ا سی پیچ ژنراتور کاهش یافته و چگالی حجمی توان
ک می شود امکان افزایش بیش ا حد عمق شیار نیز وجود ندارد یرا
عالوهبر افزایش شار ن شتی سی پیچ ،برای جلوگیری ا افزایش بیش ا
حد چگالی شاااار یوق ،قطر خارجی و درنتیجه ابعاد ماشاااین بایحاااتی
افزایش پ یدا ک ند ب نابراین بهدل یل این که در طراحی حالتی بی نابین
انتخاب میشااود ،معموالً اندوکتانس مغناطیسکنندگی ساای پیچهای
 BDFIGکوچ تر ا ما شین القایی با ابعاد م شابه بوده و به همین عل
درصااد جریان مغناطیس کنندگی به جریان نامی ساای پیچ بزرگتر ا
مقدار  %20-%95معمول در ما شینهای القایی می شود بهطور مثال در
مورد ماشین  D180این مقدار برابر  %40اس
ی روش برای نیل به این هدف ،اسااتفاده ا ساای پیچی ت الیه
بهجای سی پیچی دو الیه ا س یرا در صورت دو الیه بودن سی پیچ،
کالفهای فا های مختلف ی سی پیچ نیز بای حتی ن حب به یکدیگر
عایق شوند اما این تغییر سبب افزایش ارت شاش هارمونی مکانی در
فاصااله هوایی میشااود ارتشاااش هارمونیکی نیرومحرکه تولیدی ی
سی پیچ  8قطب در دو حال گام کامل و گام ک حری بهاندا ه  5/4گام
قطبی ،به ا ای مقادیر مختلف تعداد شااایار در هر قطب و در هر فا در
شکل  0ر س شده ا س همانطورکه دیده می شود ،بیشترین کاهش
بها ای  2شاایار در هر قطب و در هر فا اتفاق میافتد بنابراین میتوان
در حا ل ژنراتوری که سااارع عملکرد نحاااب به سااارع چرخش
مؤلفههایی که در اثر گام کامل بودن ایجاد میشوند ،فاصله یادی دارد،
سی پیچها را ت الیه طراحی نمود
راهحل دیگر برای افزایش ضااریب پرشاادگی شاایار ،اسااتفاده ا
سی پیچهای با تعداد قطب ک تر اس
با کاهش تعداد قطبها بهدلیل افزایش تعداد شیار بها ای هر قطب،
میتوان ت عداد دور کالف ها را کاهش داد بر این اسااااس با تو جه به
محدوده سرع موردنظر ،میتوان تعداد جف قطبهای سی پیچ توان
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شکل  :0اغتشاش هارمونیکی نیرویمحرکه تولیدی یک سیمپیچ 4

sc Rc / s p

+
scVc/ s p

Zr

j p Llc

"

0.3

j p Lmc

0.35

پس با تغییر ت عداد ق طب های سااای پیچ توان به  1ج ف ق طب،
همانطورکه مشاااهده میشااود برای داشااتن عملکرد مطلوب بایحااتی
تعداد دورهای سی پیچی هر دو سی پیچ توان و کنترل کاهش یابد این
کار امکان اسااتفاده ا ساای های با سااطح مقطع باالتر را بها ای ثاب
ماندن ضریب پرشدگی شیار فراه میکند
با کاهش تعداد دورهای ساای پیچ توان ،بهدلیل افزایش اندوکتانس
مغناطیسکنندگی ،جریان بیباری افزایش پیدا نمیکند اما این مح ائله
در مورد سااای پیچ کنترل برقرار نبوده و بااا کاااهش اناادوکتااانس
مغناطیسکنندگی ،جریان کشیده شده ا مبدل در تمامی شرایط کاری
بیشتر میشود (شکل )1
j p Llp

Rr / s p j p Lr

Ecw



E pw


Rp

+

j p Lmp

را ا  2به  1کاهش داده و همزمان تعداد دورهای آن را نیز ک تر نمود
یرا در ی س ای پیچ سااهفا هرچه تعداد قطبهای س ای پیچی ک تر
باااشااااد ،بااه ا ای تعااداد دور ثاااب ا در هر کالف ،اناادوکتااانس
مغناطیسکنندگی آن بیشتر اس اما بایحتی تأثیر این تغییر ا جهات
دیگر نیز بررسی گردد

انتخاب تعداد قطبهای سی پیچ

Vter ,  p
-

PW

CW

قطب در دو حالت گام کامل و گام کسری بهاندازه  5/8گام قطبی

شکل  :6مدار معادل BDFIG

برای محاسبببه مشببه ببههای عملکردی ماشببین از مدار معادل
الکتریکی ا ستفاده شده ا ست ( شکل  .)0پارامترهای مدار معادل برای
طراحی پایه ماشببین  D180که دارای ترکیب  2/5اسببت و دند طرب با
ترکیب  1/5جفت قطب در جدول  3آورده شده ا ست .این پارامترها با
اسببتفاده از روت تابت توزیت سببیمپیچی از روی اطالعات ابعاد و اندازه
هندسی ساختار و مشه ات الکتریکی و مغناطیسی محاسبه می شود.
روند محاسبببه بهصببورت یک کد در نرمافزار  MATLABنوشببته شببده
ا ست .الزم بهذکر ا ست که در یک ما شین القایی ساده ابتدا اندوکتانس
مغناطی سی ا شباعن شده را محا سبه نموده و سپس با محا سبه ن سبت
نیرومحرکه مغناطیسی در فاصله هوایی به نیرویمحرکه مغناطیسی در
کل مسببیر عبور شببار ،ببریب اشببباع محاسبببه شببده و اندوکتانس
مغناطیسکنندگی اشباع شده بهدست میآید .اما در  BDFIGقطبهای
مغناطی سی و م سیر عبور شار دندان م شهص نبوده و الگوهای عبور
شار بهدلیل سرعتهای متفاوت دگالی شارهای  Ppو  Pcجفت قطب ،با
زمان تغییر میکند .بنابراین امکان محاسبه ریب اشباع بهروت م شابه
ما شین القایی معمولی وجود ندا شته و راهحل ا ستفاده از شبیه سازی
بهروت المان محدود و یا روت مدار معادل مغناطیسبببی  ]:اسبببت.
بههمین دل یل اختالف ا ندکی بین ن تایج واقعی با ن تایج مدار م عادل
وجود دارد .اندوکتانس نشبببتی با کاهع تعداد جفت قطب و همزمان
کاهع تعداد دور حتی میتواند کاهع نیز داشته باشد .بررسی تغییرات
پارامترهای مدار معادل مربوط به روتور ن شان میدهد که با تغییر تعداد
قطبهای سببیمپیچ توان به  1جفت قطب و کاهع تعداد دورهای آن،
مقاومت منتقل شده روتور میتواند حتی کاهع یابد اما راکتانس منتقل
شده مقداری بزرگتر خواهد بود که البته بهدلیل کاهع تعداد آشیانهها،
امکان طراحی بهینهتر روتور و بهبود این مشکل وجود دارد.

با داشاااتن پارامترهای مدار معادل ،تحقیق جنبه های عملکردی
ماشین بهراحتی امکانپذیر ا س در ادامه تأثیر تغییرات تعداد قطب بر
میزان توانایی روتور حلقه آشااا یانهای در ایجاد تزوی متقابل با انجام
شبیه سا ی اجزای محدود برر سی شده ا س سی پیچ کنترل با ولتاژ
 15/1ول مؤثر و  05هرتز در هر فا تغذیه شده و سرع چرخش در
سرع سنکرون تثبی شده اس نتای شبیه سا ی در جدول  8آورده
شده اس
با تغییرات تعداد قطب ها و ابعاد و اندا ه های هندسااای ماشاااین،
پارامترهای مدار معادل دچار تغییر شاااده و درنتیجه ظرفی مبدل نیز
تغییر میکند این ظرفی با اساااتفاده ا روابط سااااده مداری در مدار
معادل شکل  6قابل محا سبه ا س برای انجام این محا سبه سی پیچ
توان به بار نامی مت صل شده و ولتاژ بار برابر ولتاژ نامی فرض می شود
ساارس ولتاژ و جریان و درنتیجه ظرفی در ترمینال ساای پیچ کنترل
محا سبه میگردد اگر در این محا سبات سرع چرخش مکانیکی برابر
 %15سرع طبیعی درنظر گرفته شود ،ظرفی حداکثر مبدل بهد س
میآید
برای محاسبببه تلفات هسببته از نتایج ارائهشببده در  ]11بر مبنای
روت  Steimetzا صالب شده ا ستفاده گردیده ا ست .با توجه به سطح
باالتر ا شباع و مقادیر بی ستر دگالی شار در ق سمتهای مهتلف ه سته
ما شین  1/5جفت قطب به ویژه در یوغهای ا ستاتور و روتور و همچنین
سببطح باالتر هارمونیکهای مکانی روتور در این ماشببین ،تلفات هسببته
مقدار بیعتری ن سبت به ما شین  2/5جفت قطب دارد .همچنین مقدار
توان خروجی نیز کاهع یافته ا ست .بنابراین توانایی روتور با  0آ شیانه
در ایجاد تزوی متقابل بین میدانهای اساااتاتور نحاااب به روتور با 6
آ شیانه کمتر ا س در حال کلی نتای مطالعات ن شان میدهد که هر
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7

چه فاصله بین سرع طبیعی با سرع سنکرون سی پیچهای استاتور
بیشتر باشد ،ماشین در محدوده مطلوب سرع  ،عملکرد بهتری دارد

1 Pole Pair
2 Pole Pairs
4 Pole Pairs

6

 -3-3شبیه سازیالمان محدود 2بعدی

4

در این بخش طراحی بهینه ژنراتور با ترکیب مورد مطالعه  1/8جف
قطب با اسااتفاده ا روش ارائهشااده در [ ]0انجام شااده و با ژنراتور 2/8
جف قطب دان شگاه کمبری [ ]15مقای حه شده ا س این طراحی با
یکحان فرض کردن ابعاد کلی طول و قطر خارجی و طول فاصله هوایی،
صورت گرفته و ساختارهای این دو ژنراتور تو سط نرم افزار Maxwell
شاابیهسااا ی المان محدود گردیده اساا ال م بهذکر اساا که تعداد
آشاایانهها در ماشااین  1/8جف قطب  0عدد بوده و همانند ماشااین
دانشگاه کمبری دارای  9حلقه اتصالکوتاه در هر آشیانه اس بنابراین
تعداد شیارهای روتور این ماشین  95عدد میباشد

3

2

)Magnetizing Inductance (H

5

1

0
15
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10
No. of Coil Turns

0

5

شکل  :7تغییرات اندوکتانس مغناطیسکنندگی بر حسب تعداد قطب
و تعداد دور در هر کویل سیمپیچی

سطح مقطع دوبعدی مشبندی شده ماشین در شکل  4نشان داده
شااده اساا تعداد مشها در قحاام های مختلف ساااختار بهگونهای
تنظی شده که دق محاسبات ا کیفی مطلوبی برخوردار باشد تعداد
کل مشها  25235میباشد

جدول  :3پارامترهای مدار معادل برای طراحی پایه ماشین  D180که دارای ترکیب  2/4است و چند طرح با ترکیب  1/4جفت قطب
Pp=2, Pc=8, Nrs=96, Np=15, Nc=25
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Pp=1, Pc=8, Nrs=95, Np=0, Nc=10
N1/N2
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جدول  :4نتایج شبیهسازی اجزای محدود برای بررسی تغییرات تعداد قطب را بر میزان توانایی روتور حلقه آشیانهای
Pp=2, Np=15, Nc=25, nm=805rpm

Pp=1, Np=0, Nc=10, nm=085rpm

45W

125W

تلفات هحته کل

-35Nm

-65Nm

گشتاور

0/66 Arms

8/4 Arms

جریان سی پیچ توان

216/84 Vrms

280/96 Vrms

ولتاژ القایی در سی پیچ توان

همچنین تو یع دوبعدی خطوط شاارمغناطیحای و چگالی شاار در
سااطح مقطع ماشااین  1/8جف قطب طراحی شااده و ماشااین 2/8
جف قطب دانشگاه کمبری بهترتیب در شکل -3الف و -3ب نشان داده
شده اس همانطورکه مشاهده میشود ،تو یع خطوط شار مغناطیحی
بحاایار پیچیدهتر ا ی ماشااین القایی معمولی اساا و در این حال
قطبها واضااح نیحااتند دامنه چگالی شااار در قحاام های مختلف در
محدوده قابلقبول ا س ال م بهذکر ا س که چگالی شارهای بزرگ به
صااورت نقطهای در نقاط با شااعاغ کوچ همانند دهانه شاایارها اتفاق
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میافتد برای مقایحاااه قابلی روتورهای ماشاااین  1/8جف قطب و
ماشاااین  2/8جف قطب در ایجاد ارتباط متقابل بین سااای پیچ های
ا ستاتور ،مقدار چگالی شار سی پیچ کنترل برای القای ولتاژ نامی 285
ول در سی پیچ توان با شبیه سا ی المان محدود محا سبه شده ا س
میزان چگالی شار ال م در ما شین  1/8جف قطب تقریبًا  %19بزرگتر
ا مقدار چگالی شااار موردنیا در ماشااین  2/8جف قطب اساا این
ن شاندهنده توانایی باالتر روتور 6آ شیانهای ن حب به روتور 0آ شیانهای
ا س شکل موجهای جریان حلقههای روتور و ولتاژ القایی در سی پیچ
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توان در حال عملکرد ماندگار برای هر دو ماشاااین مورد مطالعه در
شکل  15نشان داده شده اس

انتخاب تعداد قطبهای سی پیچ

 2/8جف قطب تناساااب بهتری داشاااته و رسااایدن به دامنه مطلوب
چ گالی شاااار بها ای دام نه جر یان ک تر و درنتی جه تل فات و حرارت
ک تری امکانپذیر اس
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شکل  :8سطح مقطع دوبعدی مشبندیشده
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شکل  :9توزیع دوبعدی خطوط شارمغناطیسی و چگالی شار در سطح

-200

مقطع ،الف -ماشین  1/4جفتقطب طراحی شده ،ب -ماشین 2/4

-300

جفتقطب دانشگاه کمبریج

300
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Induced Voltage, v

100
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د

همانطورکه مشاهده می شود ،جریان حلقه بیرونی آشیانه در روتور
ماشااین  1/8جف قطب ،دارای دامنه بحاایار بزرگتری نحااب به دو
حلقه دیگر آشااایانه بوده و این به معنای اهمی ک تر این دو حلقه در
شار مغناطی حی روتور ا س درحالیکه دامنه جریان حلقهها در ما شین
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شکل  :15الف -شکل موج جریان حلقههای یک آشیانه ،ب -شکل
موج ولتاژ القایی در فازهای سیمپیچ استاتور ماشین  1/4جفت قطب،
ج -شکل موج جریان حلقههای یک آشیانه ،ب -شکل موج ولتاژ
القایی در فازهای سیمپیچ استاتور ماشین  2/4جفت قطب
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 نتیجه گیری-4
در این مقاله به انتخاب تعداد قطب های دو سااای پیچ توان و کنترل
ژنراتور القایی دوتحریکه بدون جاروب پرداخته شاااد بررسااای ها با
استفاده ا مدل مدار معادل الکتریکی و شبیه سا ی المان محدود انجام
گردید برای محاسبه پارامترهای مدار معادل با تغییر مشخصات ابعادی
 ا روش تابع تو یع سی پیچی ا ستفاده شده ا س،و اندا های ساختار
براسااااس مطالعات انجامشاااده و همچنین با در نظر گرفتن جنبههای
دیگر مربوط به ساااا خ و بهرهبرداری مان ند مشااا کلتر بودن ای جاد
ساای پیچی و تأثیرات شاادیدتر ریریکنواختی فاصااله هوایی و خارج ا
 مناساابترین ترکیب تعداد جف،مرکز بودن روتور بر عملکرد ماشااین
 ترکیب، دوربردقیقه055 قطب برای سااارع های عملکرد میانی حول
 ا س ال م بهذکر ا س که برای محدودههای سرع عملکرد دیگر2/8
بایحتی مطالعات مشابهی صورت گرفته و بهترین ترکیب تعداد قطبها
ا بین ترکیبهای ممکن انتخاب شود

پیوست
 آورده شده اس0  دانشگاه کمبری در جدولD180 مشخصات ژنراتور
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