
	طرح و توسعه دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی  
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	فهرست مطالب  

مقدمه - از ایده تا محصول

۱ - طراحی ژنراتورهای قدرت

۲ - طراحی سیستم حفاظتی محور ژنراتور

۳ - طراحی کلید های ولتاژ پایین

۴ - طراحی کلیدهای ولتاژ متوسط 

	۵ - طراحی کلیدهای ولتاژ باال  
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طرح اولیه  طرح نهایی 

منابع الزم 

زمان 

تولید 
پایان تولید 

ایده اولیه  منونه اولیه محصول آماده  محصول کهنه 

خدمات فروش 

تعمیر و نگهداری 

از ایده تا محصول 
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	هزینه  

	زمان  
	زمان حتویل محصول آماده به مشتری  

	مطالعه اولیه ناقص  

	مطالعه اولیه کامل  

	مطالعه اولیه  
۴	  

از ایده تا محصول 



Powerformer, ABB 

روند طراحی، از محصول تا محصول متفاوت است 

نوآوری در طراحی
ژنراتور با ولتاژ خیلی باال

(پاورفورمر)

نیاز به ترانسفورماتور باالبرنده ولتاژ 
را بر طرف میکند.  

۵	  



BGA (Ball Grid Array) 

روند طراحی، از محصول تا محصول متفاوت است 

کمپوننت الکترونیکی برای مونتاژ سطحی 
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Robot	  IRB7600,	  ABB	  

روند طراحی، از محصول تا محصول متفاوت است 

روبوت صنعتی

بهینه سازی مداوم کارکرد روبوت 
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���۱ - طراحی ژنراتورهای قدرت

���

���

 Power Generators
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Reference: ABB Automation Products 

استاتور 

۹	  



روتور 

Reference: ABB Automation Products 
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ژنراتور سنکرون 

Reference: ABB Automation Products 
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U1	  U2	  V1	  V2	  W1	  W2	  

AVR	   PMG	  CPU	  
+	  

-‐	  

مدار محرک روتور 

استاتور 

مدار محرک چرخنده سوار بر روتور  تنظیم اتوماتیک ولتاژ 

روتور  Automa;c	  
Voltage	  

	  Regulator	  

Permanent	  
Magnet	  

	  Generator	  
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Generator Shaft Protection 
Subsynchronous Resonance (SSR) 

 

	۲- طراحی سیستم حفاظت محور ژنراتور  
محافظت رزنانس زیرسنکرون
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همگرایی نوسانات الکتریکی خط انتقال برق و نوسانات مکانیکی سیستم 
ژنراتور-توربین میتواند باعث فرسودگی محور ژنراتور گردد و در بدترین 

	حالت به شکست محور ژنراتور منجر شود  

	نوسانات مکانیکی   	نوسانات الکتریکی  

G	  

	ژنراتور   	ژنراتور   	ترانسفورماتور   	خط انتقال  

 G	  

	توربین ها  

	طراحی سیستم حفاظت محور ژنراتور  
محافظت رزنانس زیرسنکرون
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اندازه فرکانس نوسانات چرخشی روتور بستگی به گشتاور توربین ها، ممان اینرسی 
	سیستم توربین-ژنراتور، ضریب فنری و ساختار مکانیکی توربین-ژنراتور دارد.  

	طراحی سیستم حفاظت محور ژنراتور  
محافظت رزنانس زیرسنکرون
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سیستم
محافظت 
رزنانس 
 زیر سنکرون

 G 	ژنراتور  

	ولتاژ  

	جریان  

	سیستم تغذیه  

	پیام  
	هشدار   	اتاق فرمان  

کلید قطع 
	ژنراتور  

فرمان قطع با تاخیر 
	زمانی  

	فرمان قطع فوری  

سیستم محافظت رزنانس زیرسنکرون به طور دائم جریان و ولتاژ ژنراتور را 
	اندازه میگیرد و در صورت خطر، ژنراتور را از مدار خارج میکند.  

	طراحی سیستم حفاظت محور ژنراتور  
محافظت رزنانس زیرسنکرون
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Low Voltage Circuit Breaker Design 

	۳ - طراحی کلید های ولتاژ پایین  
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به محض جدا شدن کنتکت ها یک قوس الکتریکی بین آن ها ایجاد می 
	شود.  
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قوس 
	منبع تغذیه  	الکتریکی  

	کلیدهای ولتاژ پایین  
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t1 

Prospective Short-circuit Current 

Short-circuit  
Current 

( i ) 

Supply Voltage 
( U ) 

Arc 
Voltage 
( Uarc ) 

t t4 t3 t2 

	کلیدهای ولتاژ پایین  
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	چالش اصلی طراحی کلید ولتاژ پایین، قطع جریان اتصال کوتاه است.  



	کلیدهای ولتاژ پایین  
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	محاسبه سرعت قوس الکتریکی با تئوری موج شوک    
	  	   

منحنی حرکت 
	موج شوک  

منحنی حرکت
	قوس الکتریکی  
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Medium Voltage Circuit Breaker Design 

	۴ - طراحی کلیدهای ولتاژ متوسط   

۲۲	  



	کلیدهای ولتاژ پایین  
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	یکی از چالش های طراحی کلید ها، بهبود کیفیت سیستم فرمان است.  



High Voltage Circuit Breaker Design 

	۵ - طراحی کلیدهای ولتاژ باال  

۲۴	  



	کلید های ولتاژ باال    

���گاز
SF6گازفشرده SF6

ABB SF6 Circuit Breaker ۲۵	  



۲۶	  

	با تشکر از توجه شما   


