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Извори на електрична енергија

6.1. Синхрон генератор
За трансформација на механичка во електрична енергија денес се употребуваат,
скоро исклучиво, трифазни синхрони генератори со фреквенција од 50 Hz, освен во
САД и во неколку други земји, каде фреквенцијата е 60 Hz. Конструктивно, според
обликот на роторот, се разликуваат два типа на синхрони генератори:
1. Машини со полн индуктор, кај кои половите не се јасно истакнати. Се
користат за поголеми брзини (1500 и 3000 min-1). Турбогенераторите се
брзоодни машини со полн индуктор, кои денес по правило се изработуваат
како двополни, со хоризонтално поставена осовина.
2. Машини со испакнати полови, кои се применуваат за брзини помали од 1000
min-1. Хидрогенераторите се спороодни машини со испакнати полови, со
најчесто, вертикално поставена осовина.
Основни податоци на синхроните генератори (дадени на натписната плочка на
машината) со кои се дефинираат нивните основни карактеристики се следните:


Номинална моќност, се дава како привидна моќност (kVA, MVA). Таа е
одредена со максималната активна моќност на погонската машина (турбина)
и од номиналниот фактор на моќност (cos ϕn).



Номинална струја, дефинирана со номиналната моќност и номиналниот
напон.
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Номинален напон, со стандардизирани вредности (400, 525, 3150, 6300,
10500, 15750 V).



Номинален фактор на моќност cos ϕn, покажува колкава реактивна моќност
може да произведе генераторот кога е оптоварен со номинална активна
моќност. Генератор со помал cos ϕn може, со иста активна моќност, да
произведе поголема реактивна моќност. Тоа има за последица поголеми
димензии и повисока цена на генераторот. Изборот на номиналниот фактор
на моќност зависи од положбата на централата во ЕЕС. Ако таа се наоѓа во
близина на потршувачко подрачје, економично е реактивната моќност
потребна на потрошувачите да се произведе во таа централа, а не да се
пренесува од подалечни централи со неизбежни загуби. Во тие случаи се
бира номинален фактор на моќност cos ϕn = 0,8 или дури и помал. Ако
централата е подалеку од потршувачко подрачје, се усвојува cos ϕn ≈ 0,9, а
потребната

реактивна

моќност

се

произведува

во

близината

на

потрошувачите со помош на синхрон компензатор или со кондензаторска
батерија.


Број на фази.



Спрега на намотките на статорот, ѕвезда или триаголник.



Номинална фреквенција (Hz).



Номинална брзина, од економски причини се настојува да се постигне што
поголема брзина на вртење на генераторот, бидејќи со тоа се смалуваат
димензиите на машината, а со тоа и цената.



Возбуден напон (V).



Максимално дозволена возбудна струја (A).

Основна шема на трифазен синхрон генератор е дадена на сл. 6.1. Генераторот
се состои од три намотки монтирани на статорот, и една поставена на роторот.
Намотката поставена на роторот (возбудна намотка, индуктор) се напојува со
истосмерна (возбудна) струја . Нејзиното течење го создава возбудното магнетно поле
кое во секоја намотка на статорот (индукт) индуцира електромоторна сила. Заради
просторната разместеност на намотките на статорот, индуцираните напони се
поместени меѓу себе за 120 степени. Фреквенцијата на индуцираните електромоторни
сили е пропорционална со брзината на вртење:

83

6. Извори на електрична енергија

f =

p⋅n
60

f – фреквенција (Hz)
p - број на парови на полови
n - брзина на вртење (min-1)
На роторот може да постои и пригушна
намотка изведена во облик на метални
шипки поставени паралелно со осовината и
G

меѓусебно кратко споени. Се вградува кога
се

очекуваат

поголеми

несиметрични

оптоварувања.
Сл. 6.1. Шема на врските на

трифазен синхрон
генератор

6.1.1. Основни параметри на синхроните генератори

Како реакција на појава на преодни режими (куси врски) во генераторот се
одвива сложен електромагнетен процес којшто, надворешно гледано, се манифестира
со промена на неговите внатрешните реактанси во многу широки граници. Притоа,
процесот може да се подели во три карактеристични периоди: субтранзиентен,
транзиентен и траен, а погодно е електромагнетните величини да се разложат на две
компоненти: во правец на подолжната и попречната оска на роторот (сл. 6.2). За да се
анализира однесувањето на синхрониот генератор во стационарен и преоден режим на
работа, потребно е да се познаваат неговите карактеристичните реактанси и временски
константи:


xd”, xd’ , xd - подолжни синхрони реактанси во почетен, преоден и траен период

(r.e.)


xq”, xq’ , xq - попречни синхрони реактанси во почетен, преоден и траен период

(r.e.)


Td’’ , Td’

-

почетна

и преодна временска константа на пригушување на

подолжната компонента на струјата на куса врска (ѕ).


Ta -

временска константа на пригушување на попречната компонента на

струјата на куса врска (ѕ).
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подолжна оска, d
R

E

T’

S’

попречна оска, q

δ
U
S
T
R’

Сл. 6.2. Дефиниција на подолжна и попречна
оска во синхрон генератор

6.1.2. Граници на оптоварување на синхрон генератор

Односите помеѓу електричните и магнетните величини во синхрониот генератор
се прикажуваат со помош на векторски дијаграми. На сл. 6.3 е прикажан напонски
векторски дијаграм на турбогенератор кај кои важи Xd = Xq. Претпоставено е дека
струјата заостанува зад напонот за
E

I·Xd

агол ϕ. Ако се занемари активниот
отпор на намотките на статорот кој е
Uf

многу помал од реактансата, падот
на напон во генераторот е еднаков на
производот на струјата I и синхроната реактанса
I

δ
ϕ
+ј

Xd.

Векторскиот

збир на напонот на приклучоци на
Iq
Id

генераторот и падот на напон I·Xd ја
дава

електромоторната

сила

Е.

Бидејќи индуцираниот напон заостаподолжна оска
попречна оска

нува за 900 зад магнетниот флукс,
подолжната оска d

Сл. 6.3. Напонски векторски дијаграм
на турбогенератор

e нормална на

векторот Е. Ако сите напони и
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падови на напони во векторскиот дијаграм се поделат со синхроната реактанса јXd што
значи множење со –ј/Xd се добива струен векторски дијаграм (сл. 6.4). Во напонскиот
векторски дијаграм напонот на приклучоци Uf лежи на реалната оска и има позитивен
смер. Со множењето со -ј тој се поместува на имагинарната оска и има негативен смер

(сл. 6.4):
реална оска

I·cosϕ
I

Ik= E/Xd
ϕ
δ

+ј

I·sinϕ

Ik0 = Uf/Xd

Сл. 6.4. Струен векторски дијаграм на турбогенератор
Односот помеѓу напонот Uf и синхроната реактанса Xd ја дава стационарната
струја на куса врска Ik0 која би течела во статорската намотка кога електромоторната
сила Е би била еднаква на напонот Uf (неоптоварен генератор), а односот помеѓу Е и

Xd

ја дава стационарната струја на куса врска Ik кога напонот на приклучоци на

генераторот би бил еднаков на електромоторната сила Е. Ако се помножат коњугирано
комплексните изрази за струјата со напонот Uf се добива моќноста на приклучоци од
генератор т.е. векторски дијаграм на моќности (сл.6.5):

P

реална оска

P=Uf·I·cosϕ

E· Uf/Xd
ϕ

Uf·I

δ

Qcap

+ј
Uf2/Xd

Q=Uf·I·sinϕ

Сл. 6.5. Векторски дијаграм на моќности на турбогенератор

Qind
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Во него векторот Uf··I ја прикажува привидната моќност, по фаза, на генераторот, а
неговите проекции на координатните оски, активната и реактивна моќност.
Иста постапка може да се примени и на

IqXq

векторските

E

дијаграми

кај

хидро-

генераторите. И тука се тргнува од

IdXd

напонскиот векторски дијаграм кој се
разликува од оној кај турбогенераторите

I·Xq
U

со оглед на тоа што Xd > Xq (сл.6.6). Со
делење со јXd , а потоа со множење со
коњугирано

комплексни

изрази

за

струјата се добива векторски дијаграм
δ

I

на моќности на генератор со испакнати

Iq

ϕ

+ј

полови (сл. 6.7).

Id

подолжна оска

попречна оска

Сл. 6.6. Напонски векторски дијаграм
на хидрогенератор

P

реална оска

P=Uf·I·cosϕ

E· Uf/Xd
ϕ
δ

Qcap

U f Iq

Uf·I

Xd − Xq

+ј

Xd

Uf2/Xd

Q=Uf·I·sinϕ

Uf2/Xq

Сл. 6.7. Векторски дијаграм на моќности на хидрогенератор

Qind
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Тргнувајќи од напонскиот векторски дијаграм на генератор со испакнати полови

(сл. 6.6) можат да се постават релациите за напон и струја разложени по компоненти во
правец на подолжната и попречната оска:

I = I q − jI d

(6.1)

U f = U f ⋅ cos δ − jU f ⋅ sin δ

(6.2)

Исто така, за електромоторната сила се добива:

E = U f cos δ + I d X d

(6.3)

U f sin δ = I q X q

(6.4)

Од (6.3) и (6.4) се одредуваат струите:

Id =
Iq =

E − U f cos δ

(6.5)

Xd
U f sin δ

(6.6)

Xq

па со внесување во изразот (6.1) се добива вкупната струја:

U f sin δ

I=

Xq

−j

E − U f cos δ
Xd

(6.7)

За да се добие изразот за привидна моќност потребно е напонот (6.2) да се
помножи со коњугирано комплексниот израз за струјата (6.7), при што во добиената
релација реалниот дел ја претставува активната моќност, а имагинарниот дел
реактивната моќност што ја произведува генераторот:

P=

Q=

E ⋅U f
Xd

E ⋅U f
Xd

cos δ −

Uf2  1
1 
sin δ +
−

 ⋅ sin 2δ
2  X d X q 
2
U 2f  1
1  Uf
+
+


2  X d X q  2

 1
1 
−

 ⋅ cos 2δ
X
X
d
q



(6.8)

(6.9)

Изразите (6.8) и (6.9) важат за генератор со испакнати полови. За да се добијат
равенките за турбогенератор треба да се постави Xd = Xq , по што ќе се добие:

P=

Q=

E ⋅U f
Xd
E ⋅U f
Xd

sin δ = Pm ⋅ sin δ
cos δ −

U 2f
Xd

(6.10)

(6.11)
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6.1.3. Погонска карта на синхрон генератор

Погонската карта ги прикажува приликите во генераторот кога тој работи во
стационарен режим на работа со претпоставка дека напонот на неговите приклучоци е
константен. Погонските карти се цртаат во координатен систем на моќности, исто како
и векторските дијаграми на моќности (сл. 6.5 и сл. 6.7). Границата на загревање на
генераторот е одредена со неговата номинална струја In. Со претпоставка дека напонот
на приклучоци е номинален, ограничувањето заради загревање на статорската намотка
е одредено со производот Ufn·In што претставува номинална моќност по фаза. Со
толкава моќност, по фаза, може да се оптовари генераторот без оглед каков е односот
помеѓу активната и реактивна моќност. Со оглед на тоа што Sn2 = P2+Q2 , границите
на оптоварување претставува кружница со радиус Sn и со центар во координатниот
почеток (сл. 6.8).

P
N

Sn

Pn
ϕn

Pmin

Qcap

Qind
Сл. 6.8. Ограничување на оптоварување на генераторот
заради загревање на статорски намотки

Генераторот може да се оптовари, според тоа, со моќности чии вредности се
наоѓаат на кружницата со радиус Sn или во неа. Од погонската машина (парна турбина,
водна турбина) зависи активната моќност Pn што може да ја произведе генераторот.
Погонската машина, нормално, е така димензионирана да може да произведе онаа
моќност која генераторот може да ја предаде со номинални вредности на струјата,
напонот и факторот на моќност. Работната точка N (сл.6.8) која се добива во пресечната
точка на хоризонталната права Pn и кружница со радиус Sn го дефинира номиналниот
режим на работа на генераторот. При тоа, првиот квадрант од дијаграмот е подрачје на
индуктивно оптоварување на генераторот, а вториот квадрант на капацитивно
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оптоварување. Понекогаш, кај конвенционалните парни термоцентрали или нуклеарни
централи, погонската машина не може да се оптовари со моќност помала од некоја
минимална (технички минимум), па и тоа претставува ограничување во работата на
синхрониот генератор. Исенчената површина на сл. 6.8 го прикажува дозволеното
подрачје на работа на генераторот со оглед на дозволено загревање на статорските
намотки и со оглед на можностите на погонската машина.
Возбудната намотка на генераторот е димензионирана за возбудна струја која
одговара на индуцирана електромоторна сила En , т.е. на номинално оптоварување на
генераторот (точка N на сл.6.8). Со претпоставка дека намотката на роторот не смее да
се преоптовари, тогаш кружницата

En = konst. го дава ограничувањето заради

возбудната струја. Тоа ограничување за турбогенератор е дадено на сл. 6.9. Исто така.
треба да се води сметка и за минималната вредност на возбудна струја бидејќи
работењето со возбуда помала од минималната Emin го оневозможува делувањето на
регулаторот на напон.
теоретска граница
на стабилност

практична граница
на стабилност

P

0,1Sn

En

N

Emin

Pmin
Qcap

ϕn

Sn

Unf2/Xd

Qind

Сл. 6.9. Ограничување на оптоварувањето заради возбуда и статичка стабилност

Максималната активна моќност која генераторот во стационарен режим може да
ја дава се вика статичка граница на стабилност. До таа моќност генераторот создава
електромагнетен момент кој се спротивставува на механичкиот момент на погонската
машина со можност за одржување на константен број на вртежи.

Со натамошно
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зголемување на погонскиот момент на вртење, бројот на вртежи би пораснал и
генераторот би испаднал од синхронизам. Тоа би предизвикало големи струи во
намотките и испаѓање од погон. Според изразите (6.8) и (6.10) активната моќност, со
константен напон на приклучоци, зависи од електромоторната сила Е и аголот δ
помеѓу векторите Е и Uf. Со зголемување на аголот, активната моќност расте до
максимум кој се појавува при агол δs

помеѓу

45

и

900 зависно од типот на

генераторот. Кај турбогенераторите δs = 900, a статичката граница на стабилност може
едноставно да се конструира кога ќе се нацртаат кривите со E = konst. Така одредена
статичка граница на стабилност ја претставува теоретската граница која во практичен
погон не може да се достигне бидејќи и најмало дополнително оптоварување ќе
предизвика испаѓање од синхронизам. Затоа е потребно да се одреди практична граница
на стабилност. Таа најчесто се одредува од барањето да се осигура 10% од номиналната
привидна моќност како резерва до теоретската граница на стабилност (сл. 6.9).

