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 مقدمه

باشد که همواره با مشکل ارباا    یتاد کار ماس کیساله  نیچند یجزوه تجربه گرانبها نیا مطالب

 نیرا تاام  یمارساتان یب ایا  یمرغادار  ایا برق کارخانه  یروین یستمیرجوع در ارتباط بوده و هر روز با س

و  یضاطرار بارق ا  نیکه در امور تاام  یو مهندسان زانیعز یجزوه برا نیاست مطالب ا دیکرده است. ام

 و موثر باشد. دیکشند, مف یم یدایآن زحمت ز عیبرق و توز یساخت تابلوها

بارق و   یمولادها  میو مفاه سهیمقا یبا روشها ییشود به علت عدم آشنا یهر چند گاه مشاهده م

از مصار  کاه باعا      شیب یمولد دیشوند. با خر یم یکنترل آن دچار اشتباهات یتهایعدم شناخت کم

 دیا خر ایا حفاظات و کنتارل آن و    مارتب  باا   یها نهیهز شیمولد و افزا دیخر یکل یها نهیهز شیافزا

عادم اساتفاده    جاه یکوچک از مجموعه را نادارد و در نت  یبخش یحت یکوچک که توان راه انداز یمولد

 یانجام شود تا بارا  یقیدق یالزم است بررس نیشود. بنابر ا یم یمل هیاز آن باع  هدر رفتن سرما نهیبه

 دد.و نصب گر هیمناسب ته یبا کنترل یمورد نظر مولد رکا

و  یشارع  تیو احساا  مسالول   یو مهندسان صنعت برق باا عققاه مناد    زانیعز هیاست کل دیام

 شاتر یاهتمام ورزند تا شااهد ارتقااه هار چاه ب     هنانیو اموال هم م یمل هیحفاظت از سرما یبرا یوجدان

 .میصنعت برق کشورمان باش یفیسطح ک

 

 

 

 )اشعری( یقاروب یمصطف

28/7/1388 

 (هایت فاطمه معصومه )سقم اهلل علحضر قدیبا م مصاد 
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 نام خدا به

 Load بار

 .باشدیشناخت بار م ازمندین توان ژنراتور انتخا 

، تعاداد و   ناوع  میتواناد  از بارها یبعض هیضربه زدن اول نیهمچنو  بودن آن ریمتغ،  بودن بار ثابت

 :ی شوندم میبارها را به دو دسته تقس نی. بنابرادیتوان ژنراتور را معلوم نما

 Resistive Loads یاهم یبارها -5

و  یصاانعت یترهااایه ،یندارنااد. روشاانا  یادیااز انیاالحظااه روشاان شاادن جر یی کااه بارهااا 

 ، شامل این گونه بارها میشوند.کنندی( کار مinverterکنترل سرعت ) ویکه با درا ییالکتروموتورها

 .کنندیمحاسبه م یمصرف لوواتیک %111 را آنها توان ژنراتور 

 Inductive Loads یسلف ،یالقائ یبارها -0

 :شوندیم میبه سه دسته تقس د وکشنیم یادیز انیجر یراه انداز لحظه بارها این 

 ی( راه اناداز D.O.L) میمتوسا  تاا ده اساب بخاار کاه مساتق       ایکوچک و  یالکتروموتورها :الف

 .شوندیم

 یمصارف  لاووات یبرابار ک  ساه  یالا  میونا  کیا از  یهمزمان بیبا توجه به ضر ر راقدرت ژنراتو  

 .کنند می محاسبه

 (Star & Delta.  )راه اندازی می شوندستاره مثلت به روش که  ییالکتروموتورها :ب

 الکتروموتورها باشد. نیا یورود لوواتیدو برابر مصر  ک ستیبایبارها م نیژنراتور ا قدرت

 د:نالکتروموتورهایی که با راه انداز نرم روشن می شو :ج

مقاومات   یک گاروه آنها  یکه راه انداز« شده یچیپ میرتور س» نگیر پیلیس یالکتروموتورها -1

،  اساتفاده شاده   از اتوترانسآنها برای راه اندازی که  ییالکتروموتورها وباشد  می)در مدار رتور(  یاهم

 .باشدیم کیلووات مصرفی برابر میو ن کی این بارها توان ژنراتور
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برابار   میمعماوال  باا دو و نا    شاوند، یما  یکه توس  سافت استارتر راه انداز ییورهاالکتروموت -2

و  کینوع بارها را  نیدارد. ا یبستگ و بار به نوع الکتروموتور یآنها روشن شده، زمان راه انداز  انیجر

در  یدازراه انا  انیا ر. زماان و ج شودیشان، قدرت ژنراتور در نظر گرفته م یتا دو برابر توان مصرف مین

 لیویکه در فق ینرسیمقدار ممان ا ونوع موتور  نام دارد، با یالقا  یفوق که بارها یالکتروموتورها هیکل

 دارد. میارتباط مستق شده، رهیموتور ذخ

 Generator ژنراتور

 :شوند یم میژنراتورها را به دو دسته تقس ابتدا

 power detailsتوان ژنراتور  بئضرا و اتئیجز :الف

 شده است: یبه زمان کارکرد دارد و به دو گونه معرف یژنراتور بستگ وانت

 Prime )نامی یا اولیه( یتوان اصل -5

 یژنراتور بساتگ  یپقک درج شده است. توان اصل یباشد و بر رو یم یهمان توان نام یاصل توان

 .شودیآن ضر  م یکه در فاکتورها دارد de rating)) یطیمح  یبه شرا

 Standbyموقت توان  -0

 .باشدیژنراتور م یبار نام %111ساعت  کیساعت ، 12مقدار آن هر  

 دارد. (de ratingو شرای  محیطی ) ژنراتور قیعا یبا کق  حرارت میمقدار ارتباط مستق نینکته: ا 

 Ambient Temp طیمح دمای -3

درج شاده   عدد در پقک نیدارد.  ا میمستق ریژنراتور تاث قیو عا هامیدر گرم شدن س  یمحدمای 

بااالتر  دماای   یکرده است و بارا  نیتضم نیمع  یمحدمای است. لذا شرکت سازنده توان ژنراتور را در 

 .دیآیبدست م دیدتوان ج ،یکه با ضر  آن در توان نام در کاتالوگ آمده  یفاکتورها 
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  گرادیساانت  42 یبارا وات و  لاو یک 211 یتوان ناام برای   گرادیسانت 41 محی دمای  اگر درپقک 

گاراد   یسانت 42  یمح یبرا جهیدر نت ، میکنیضر  م  %95را در  لواتیک 211باشد، توان  %95فاکتور 

 یدر نظر گرفت. ماثق  بارا   ستیبایم زیژنراتور را ن قی. البته کق  عابدست می آید لواتیک 191توان 

گاراد   یساانت  27  یمح یهتر است و براگراد( ب یسانت181)  Hقیگراد کق  عا یسانت 41  یمحدمای 

 .باشدیگراد( مناسب م یسانت155 ) F کق 

 

 4شماره  شکل

   Altitude ایارتفاع از سطح در -4

 .شودیم نییتع ییفاکتورها ایمتر  از سطح در  1111باالتر از یارتفاعها یبرا  معموال 

باا متار    هاوا  یمقادار جابجاا    و دهژنراتورها انجام شتوس  پروانه نصب در جابجایی هوا   اصوال 

هاوا کمتار    یو وزن حجما  قتار یهاوا رق  شاود،  شاتر ی. هر چه ارتفاع بگردد یمحاسبه م قهیمکعب در دق

 در ار  ییسازنده فاکتورهاا  یهادارد. شرکت هامیدر گرمتر شدن س میمستق ریعلت تأث نی. به همشودیم

 گردد.می م و موثر ژنراتور معلو یاقعقدرت و ینظر گرفته اند که با ضر  آنها در توان نام
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 Power Factorقدرت  بیضر -5

باال  شود،  ولتاژ ی. چنانچه بار خازنشودیانتخا  م 8/1اکثر ژنراتورها عدد  یکه برا یف نو یکس

     ید.آمی  نییشود، راندمان پا 8/1از  کمتر یف نو ی. اگر کسشودیبه ژنراتور وارد م یجد بیرفته و آس

 د.نیتوجه ک  2ماره به شکل ش

 

 2شماره  شکل

 Air Filter ریغبارگ یلترهایف -6

عادم   جاه یو در نت چهاا یپ میسا  یرو قیگرد و غبار به داخل ژنراتور باع  بوجود آمدن عاا  ورود

 .  شودیژنراتور م یجیباع  گرم شدن تدر تا یو نها هدش  آنهاتما  هوا با 

هاود آشاخزخانه( اساتفاده     لتار ی)مانناد ف  یخاصا  یهالتریاز ورود گرد و غبار از ف یریجلوگ یبرا

 نیا ا ی. براشوندیم هامیکرده و خود باع  گرم شدن س یریهوا جلوگ جابجاییاز  لترهایف نی. اشودیم

 توس  شرکت سازنده در نظر گرفته شده است. ییفاکتورها  لترهایف

 باا سااخت   اتورها بااز کارد و  روی ژنر در صورت داشتن اتاق موتورخانه ، فیلترها را از توان می 

 ، کمبود هوا را جبران نمود.شتریب ابعاد با لتریفنمودن  نصب و مساحت بزرگتر با یورود ر د
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 Technical Dataژنراتور  یاطالعات فن -ب

را  آن بار و کنترل   یازهاین  یکه جوابگو انتخا  کرد یبه گونه ا  را ژنراتور یفن نوعمی بایست 

 باشد. داشته 

 Speed-R.P.Mدوران  ایسرعت  -5

   زلیا د ی. چاون موتورهاا  باشاد یم دور 1511هرتز  51، درقطب 4ژنراتورها معموال  تعداد قطب 

 یاما در ژنراتورهاا  .دارند یباالترراندمان  ) R.P.M)1811 ای 1511 هایدر دور مگاوات( 5/2)کمتر از 

تار سااخته    نییدور پاا  یعنی شتریوال  با قطب بمعم باشند،یچون دا م کار م (مگاوات 3بیشتر از)توان باال 

 .شودیم

 Bearingگاه رتور  هیتک -0

تاثیرزیاادی  ( باودن رتاور،   Two Bearings) نگیدو سر بلبر ایو  (Single Bearing) نگیسر بلبر کی

شدن باا   نصباست و در زمان  نگیبلبر یدارد. در صورت داشتن در  جلو که دارا ینگهدار نهیدر هز

 صا  متخ داشتن به ازیآن نبازدید دوره ای و  ینگهدار نهیهز .به کوپله و واسطه کوپله دارد ازیموتور ن

 یهاا  ناه یباه هز  ازیا آن ن ضیجلو و تعو نگیبلبر یکار سیکوپله و گر کیالست ضیتعو یدر زما نها و

 دارد. راتیتعم

ود و با حذ  کوپله ( انتخا  شSingle Bearing) نگیسر بلبر کیتر آن است که  یبهتر و منطق لذا

عقب  نگیبلبر کند.  ینم لیرا تحم ینگهدار نهیهز چگونهیژنراتور بهتر نصب شده و ه ،و واسطه کوپله

ساعت  11111 یساعت ال 5111ست و هر هجلو کوچکتر  نگیکه در دستر  بوده و اندازه آن از بلبر

متفااوت   می تواناد  نگیه اندازه بلبرب مقدار نسبت نیدارد .البته ا ازین سیگرم گر 51 یال 21در حدود ، 

 باشد.
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 SAEدر اندازه استاندارد  سکیفلنج و د -3

تاا   هیا پا  فاصاله و  سکید ،. اندازه فلنج دنشویساخته م یژنراتور در ابعاد مختلف یجلو یهافلنج

از  مختلف ، یهادر کوپله شدن با موتور در توان ومشهور است  SAEمختلف که به  یزهایشفت در سا

 و سااخته  ، فیا تعر یآنها با اساتانداردها   یشهایآزما و برخوردار است. اندازه ژنراتورها یادیز تیاهم

 اشاره شده است. یجهان یبه نام استانداردها لیکه در ذ ، شوندیتست م

7. NF C51-100 5. CSA C22-2 3. BS5000-99 1. IEC34-1 
 6. AS1359 4. VDE0530 2. NEMA-MG1-22  

 Brushedدار  زغال -4

 نگهایزغال با رتما  برخوردار است. اوال   یادیز تیاز اهم(PM)  ینگهدار یزغال یژنراتورها در

زغاال   یداریا متخص  دارد، ثالثا  خر یدوره ا دیبه بازد اجیزغالها احت ا یثان کند،یم دیتول یادیز یگرما

 است.  نهیآن مستلزم هز ضیوتعو

                            .شاود یتارانس انجاام م   ایا توسا  باورد    ما یمساتق  ل باه رتاور  زغاا  قیاز طر کیولتاژ تحر کنترل

 است. نیسنگ آنها یبها  کیتحر ادیز انیبعلت جر  ها کننده کنترل  نیا

 Brush Lessبدون زغال  -5

  کیا ( جهت تحرExciterکوچک ) ینوع ژنراتورها از انتقال ولتاژ به رتور بزرگ، از ژنراتور نیدرا

هم  تیدر نها و شودیکنترل م نیز ژنراتور بزرگ ی. با کنترل قطب ژنراتور کوچک، خروجشودیستفاده ما

 .ستین یآن خبر یهانهیکنترل کننده کوچک  شده و از زغال و هز
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 :کننده وجود دارد کیژنراتورها دو نوع تحر نیا در

 Exited  selfاز خود  کیتحرتغذیه  -الف

اساتفاده   یاز استاتور اصل (Power) کیتحر هی( و تغذSense) تیتاژ حساسنوع ژنراتورها ول نیا در

اتصال کوتااه   در مواقع باال آمده  )شکل  ( و رتریشده است )شکل الف(. در زمان روشن شدن ولتاژ د

 .)شکل ج( کندیافت مژ ولتا بخواهد ، یادیز انیآنها جر یکه راه انداز یبارها  ایو 

 

 

 9شماره  شکل
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 Separately Exitedمجزا  کیتحر هتغذی -ب

 کیا تحر هیا اماا تغذ  گرفتاه شاده،   ی( از استاتور اصال Sense) تینوع ژنراتور ولتاژ حساس نیا در

(Power) ( از ژنراتور کوچکP.M.G) هیا تعب یژنراتور در قسمت عقاب ژنراتاور اصال    نی. اشودیم هیتغذ 

 یلا روشن شدن  ولتاژ زودتار از نموناه قب   )شکل الف(. در زمان باشدیدا م م یشده و  رتور آن آهنربا

هاا  کننده کینوع تحر نی)شکل ج(.ا افت می کند ولتاژ کمتر،  دیشد یو در بارها باال آمده )شکل  ( ،

 .باشدیآنها خاص م(  AVR) ولتاژ رگوالتور البته ، باشندیمرغو  م

 

 

 1شماره  شکل 
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ژنراتورهای زغال دار مرساوم  در )ترانس(دو نوع میباشند. نوع اول  کنندههای ولتاژ ژنراتور کنترل

 استفاده  می شود. (AVR)و در ژنراتورهای بدون زغال از نوع دوم بوده

 Transترانس  -6

افت ولتاژ توسط تررانس   ولتاژ را ثابت نگه داشته و در صورت مصرف از ژنراتور ترانس سلف لهیبوس

 .شودیجبران م انیجر

بردون زغرال   معمول بوده و سرسس همره ژنراتورهرا     1995نترل كننده ها تا قبل از سال ك نگونهیا

 .كنندیاستفاده م ( AVR) رگوالتور ازطراحی  شده و 

 Automatic Voltage Regulatorرگالتور ولتاژ  -7

 :شوندیم میبه چند نوع تقسرگوالتورها 

اصقح کرده و نسبت به افات فرکاانس    ولتاژ را ، سخسحسا  بوده ولتاژ افت به  فق  دسته اول

 رتاور  ا غالبا  هنگاام افات فرکاانس    تریباه اکساا   انیکردن ولتاژ و جر قیدهند. با تزر ینشان نم یواکنش

 . رساندیم  بیآس یسلف ای و ییالقا یههابه مصر  کنند سوخته و

باا   سب متنا یخاص بیبا ش کرده و در صورت افت فرکانس حیولتاژ را تصح راتییدوم  تغ دسته

 .کندیم یریو رتور جلوگ ها ولتاژ را کم نموده و از سوختن مصر  کننده فرکانس

   یورود نیا باا ا  دارد. وجاود    input referenceناام   اآنالوگ ب یها ورودرگوالتورسوم از  دستهدر 

دارد.  وجاود  droop kitباا ناام    گار ید یورود  یاک  را داد. ژولتاا  راتییفرمان تغ یگریتوان از برد د یم

 تیا ک روپبا د ،شوندیکه ژنراتورها با هم پارالل م یزمان و باشدیم انینوع ترانس جر کی تیدروپ ک

 قدرت را کنترل کرد. بیضر توانیم
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   Engine موتور 

 .Net Powerو  Gross Power: شودیموتور به دوگونه عنوان م قدرت

پرواناه آن کام    یکاه تاوان مصارف    دنیگویم یموتور قدرت  (: بهGross Power)رخال یغ قدرت

 کیا  ایا و  اتوریا پروانه راد کی یاسب بخار باشد و توان مصرف 125 رخال ینشده باشد. مثق  قدرت غ

 115 لیا ویقدرت خاال  در فق  ،کنیم کم  رخال یاز توان غ (اسب بخار 11جمعا  ) یواتر پمپ اضاف

 .  شودیم دهی( نامNet Powerقدرت خال  ) نیشود. ا یاسب بخار م

 نامند. یم bhpو یا  without fanرا  Power  Grossو  ، with fanرا   Net Powerازموتورها   یبعض در

 کارکرد: طیشرا

  Continuousدائم   :الف

 یرییا تغ چیبار ثابت بوده و ه نکهیا یعنی. باشدیم (Prime)نامی  %71موتورها در دا م کار  کارکرد

 نکند.

  Prime ()نامی یا اولیه یاصل :ب

، مثق  اگر تاوان   متناوبا  در نوسان باشد %111تا  %71معناست  که بار موتور از  نیکارکرد به ا نیا

 لوواتیک 71از  ، باشد لوواتیک 71( موتور Continuousو بار دا م ) لوواتیک 111( موتور Prime) ینام

و بادون   کاار متناوباا    نیا .داموش شوخ یقیاضافه و بعد از دقا یدیبار جد لوواتیک 111به باال تا مرز 

 . افتدیاتفاق بمیتواند  محدودیت در دفعات

 دارد. میارتباط مستق و دمای سیم پیچی ژنراتور   موتورآ یالبته تناو  بار با باال رفتن دما

 Standby: موقت  ج

 هیا کل .باشاد یم (Prime)نامی  %111با بار  ساعت ، کیساعت 12هر در کار موقت موتور  کارکرد

 ، ، دماای سایم پیچای ژنراتاور     دمای آ  موتوربه  یبستگ شود،یم دهیکارکرد نام  یموارد فوق که شرا

 دارد. کینظر متخص  و مکان ،عمر موتور 
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 Turbo Chargerسوپر شارژر  ایشارژر  بورتو -5

 Exhaust) ز( به پنجه اگزواست. قسمت اول )معموال چدن باشدیدو قسمت م یدارا شارژر توربو

Manifold) شودیوصل م . 

دود از  ، و باا چرخانادن پرواناه    اول توربوشارژ شاده  قسمتوارد  ،با خارج شدن دود از موتور 

جهات   یانارژ   نیا و از ا از آن گرفته شاده  یکیمکان یانرژ کیشود. اصطقحا   یشارژر خارج م بورتو

گاردش پرواناه در   . شودید( استفاده مباش یم ومینیدر قسمت دوم )معموال آلوم یگریچرخاندن پروانه د

 مای  داخال موتاور   یبا فشار مضااعف تار  راندن آن و تازه از هواکش  یهوا دنیباع  مک قسمت دوم

توربوشارژر هستند، بعلت فشارده شادن هاوا در محفظاه احتاراق،       یکه دار ییموتورها جهید. در نتگرد

 و کمتر است. بدون تورب ینسبت به موتورها نهاآوحجم  نددار یشتریقدرت ب

قبل از کاد   T یعقمت اختصار موتور  پیتوربو شارژر هستند، در کارکتر ت یکه دارا ییموتورها

 .باشدیم یلیگازو  ای یزلید ،سوخت موتور یبه معنا D عقمت (.TD520. مانند) دیآیم یحجم

 Inter Cooler - After cooler کولررافت  ای نترکولریا -0

 :وجود دارد نوع خنک کننده هوا دو

و  ساانتیگراد(  121)حادود  گرم شده  بعلت فشرده شدنهوا  ،توربو شارژر یدرموتورها :نوع اول

خنک کنناده   اتوری. لذا بعد از خروج از توربو وارد رادشودی( مair density)حجمی  وزن باع  کم شدن

ناوع را   نی. اشودیم (Air Manifold)داخل محفظه  منفول، و بعد از خنک شدن شده  (Inter Cooler)هوا 

air to air ای Inter cooler  نامندیم. 

کاه در آن از آ  اساتفاده    شاود یم دوجداره یدوم: هوا بعد از خروج از توربو وارد محفظه ا نوع

 نامناد، یما  After cooler ایا  water to airنوع را  نیا. شودیسخس وارد موتورم، را خنک کرده  شده و هوا

 شده است. بکار برده دیجد یدر موتورها ریچشمگ راتییبعد از تغ ،تر موجود بوده میقد یموتورها در

 wودر کااراکتر ناوع دوم، باا عقمات      TAD520مانند  A یبا عقمت اختصار نوع اول ، درکاراکتر

 .شودینوشته م TWD1643مانند 
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 Radiator اتوریراد -3

 (Standard)باا ابعااد کاوچکتر    کار مای کنناد   رادگیسانت 27  یمحدمای که در  ییموتورها اتوریراد

 ایا آنهاا بزرگتار    اتوریا ، راد کاار مای کنناد   گراد یسانت 41در دمای محی  که  ییموتورهاشده و  یطراح

 .باشدیگراد میسانت 55   یمحدمای . معموال  دوام آنها تا شودیم ی( طراحtropical) ییاستوا

   de – ratingیطیمح طیشرا -4

 ارتفاع ، مانند دما  یشرا نیدر کاتالوگ آمده است. ا ژنراتور( )مانند موتور یطیمح  یشرا بیضر

 نکند.   جادیموتور اخقل ا شود، تا در کارکرد یریاندازه گ ستیبا یم رطوبت و ایسطح در از

 Governorگاورنر  -5

 دیا هاا با راتاور کننده دور موتور است . از آنجا کاه ژن  میموتور و تنظ یاجزا نیتر یاز اصل گاورنر

 جاه یبا ثبات دور موتاور دارد، در نت  یمیباط مستقتو ثبات فرکانس ژنراتور ار داشته باشند یفرکانس ثابت

 هست که دور موتور را ثابت نگه دارد. یبه دستگاه ازین

 :شودیدور موتور به سه روش انجام م تیتثب 

 Mechanical یکی: مکانالف

از مرکز و با نصاب   زیگر یرویبر اثر ن دور رییبا تغ که دنباشیم ییاهها وزنه گاورنر نیداخل ا در

آنهاا  اساتهقک  ولای   دور را ثابت نگه داشته با ی. تقرددارنعهده  رموتور را ب در داخل آن ،کنترل دورفنر 

 .است ادیز

 Electrical برقی :ب

 :باشندیاجزا م نیچند یها داراگاورنر نیا

 .عهده داردرکنترل سوخت را ب( که Actuator)ریمتغ نیبوب -1

 قیا طر از نصب شاده و اطقعاات دور موتاور را     لیویپوسته فق ی( که بر روPickupسنسور) -2

 .دینمایبه بورد منتقل م فقیویل یشمردن دندهها
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 نیولتاژ باوب غییرات تو با  کرده افتیسنسور در قی( اطقعات دور را از طرG.A.C) بورد کنترل -3

( input reference) آنالوگ یورود یها داراکنترل کننده نی. اداردیو ثابت نگه م نترل کردهک را دور ریمتغ

 .رندیپذیم تغییرات دور را  ژنراتور فرمان زلیکنترل د یو از تابلوها هستند

  ECU -Electronic Control Unit: ج

 ییسنساورها  هیو با کل شده هیموتورها تعباکثر به بعد در  یقدیم 2111ها از سال کنترل کننده نیا

آالرمها و  یتمام یعنیو کنترل کامل موتور را برعهده دارد.  موتور نصب شده در ارتباط بوده یرو که بر

 هیا کل تاا ید قیا روشن نمودن موتور را کنترل نموده و در صاورت امکاان از طر   ، ها و خاموششات دان

 .دینما یرا راه بر اتیعمل

 .باشدیم RS485 ایو  Can Bus  J1939 با نام یرگاهد قیازطر تاید نیرابطه ا

 Can Busکن باس  -6

و  منتقال کارده   یکه اطقعات موتور را به کنترلر خارج م،یسدو بر  یاست مبتن یبا  پروتکل کن

 یکمتر یها میموتور را با س توانیدرگاه م نی. با ادهدیانتقال م ECUرا به  یکنترلر خارج یهاخواسته

 نیداد. همچنا  شیماا موتور را ن یپارامترها هیو کل کنترل نموده زیموش کرد. دور موتور را نروشن و خا

 خارج نمود. ایو  موتور را کامق  تحت کنترل داشته و بار را دلخواه وارد مدارتوان در زمان پارالل،  یم

 ش نماودن  جهت روشن و خامو یکد اول  با  . کن با باشندیم J1875و  J1939ها با کد با  کن

 راتیا ورود باه اطقعاات و تعم   . کن با  کد دوم جهت باشدیم پارامترها دنیدتغییرات دور و  ،موتور

شرکت ساازنده   یندگیتوس  نما (Vodia)و یا  (inter face)خاصی  با ابزارخدمات آن که  باشدیموتور م

 .شودیموتور ارا ه م

 یالبته با بوردهاا  ( استفاده می کنند.RS485) یگریدرگاه د ازکن با  بجای از موتورها  یبعض در

با هار   هر نوع موتور  رشیپذ تیو قابل کار کرده نهایبا همه ا توانیم شوند،یکنترلر که در تابلو نصب م

 .باشندیتوان را دارا م
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 SAE سکیاستاندارد فلنج و د  -7

از  و درخواسات کنناده   ارکه  شرکت کوپله کا  شودیم دیتول یموتور با اندازه و قطرخاص لیویفق

 د.نباش، میبایست مطلع که در مبح  ژنراتور گذشت  یجهان یاستانداردها

 Air inlet یورود یهوا -8

تا مصار  موتاور و فان     وارد موتورخانه شده ستیبایم یمقاومت چیبدون ه یورود یهوا مقدار

شاود، باا    یریا انادازه گ  (Barometerداخل موتور خانه با فشارسانج )  یهوااگر . دینما نیرا تأم اتوریراد

 دچار کمبود هوا نشود. یطیمح  یو جدا از شرا شار خارج موتورخانه مطابقت داشتهف

ان موتاور باعا  افات تاو    هوا به  دنیرخ دهد، عدم رس یاشتباه یدر محاسبه کانال ورود چنانچه

و خساارات جباران    شاود، یگرم شدن موتور مموجب  اتور،یرادبه  یکاف یهوا دنیرسین نو همچن شده

 .شودیها ممتوجه موتور و  مصر  کننده یریناپذ

 Flywheel لیویفال -9

اند. علت استفاده از شده دیتول یکیاکثر موتورها با گاورنر الکترون یقدیم 2111بعد از سال  با یتقر

 هاا لیویزن فقکار و نیا یبرسد. برا هیهرتز در ثان 1,11است که دقت کنترل به  نیا یکیگاورنر الکترون

باعا  کام شادن      ل،یویقشده است. کم شدن وزن ف شتریآن دقت در کنترل دور ب یبجا و را کم نموده

 جتاا  یدارد. نت میبا مجذور دور ارتباط مساتق  ل،یویشده در فق رهیذخ یشود. مقدار انرژ یم ینرسیممان ا

 موجاب  کشاند، یما  یادیز انیراستارت ج یکه در لحظه  ییمصر  کننده ها ایو  یلحظه ا یدر بارها

شده و باع  خااموش شادن   در ژنراتورها افت ولتاژ و موتورها در  در ژنراتور( فرکانسدور)افت افت 

 کیا  سات یبایم لووات،یک111الکتروموتور  کی یراه انداز ی. لذا براشوندیتابلوها و قطع کنتاکتورها م

 .باشدیم یادیز هیاول نهیموجب هز و نموده هیته لوواتیک 211موتور ژنراتور 

باوده و   یکساان  آنهاا   لیا ویو فق ساک یکاوا د 671کاوا تا  251از  د،یجد یامروز یموتورها در

 .دنباشیم SAE1استاندارد  یدارا
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در  ینرسیکاوا، ممان ا 671-611-551-511-451-411-351-311-251 یژنراتورها در موتور

 یژنراتورها از کیتوس  هر  را لوواتیک 151تروموتور الک کی. چنانچه باشدیم کسانی بایتقر فقیویل

 باشد. یم کسانی بایتقر آنها یافت سرعت در تمام م،یکن یراه انداز گانه فوقنه 

 جبران آن دو راه وجود دارد: یبرا 

 .میاستفاده کن ویسافت استارتر از درا ای ستاره مثل  و یبه جا اوال 

 لیا ویعادد فق  کاوا نصاب شاود. چاون دو    251دو ژنراتور  ، کاوا 511ژنراتور  کی یبه جا ا یثان

 دارد. ییکارا لیویفق کیبرابر چهار معادل 

 211الکتروموتاور   کیا امکان راه اندازی سازمان آ  قم  یهارخانهاز موتو یکیمثال در به عنوان 

موتاور  عادد  اما با دو  ، کیلوات وجود نداشت 321ژنراتورموتور توس  یک با سافت استارتر  لوواتیک

 .راه اندازی شد به نوبت  لوواتیک 211سه عدد الکتروموتور  یبه راحت لوواتیک 321ژنراتور 

 Panel and Board Controlکنترل  یتابلوها

 :شوندیم میکنترل به سه دسته تقس یتابلوها

 ی توانم یعقربه ا یهابا نشان دهنده ورا استارت زده  زلید ، چیسو لهیبوس :یمیقد یتابلوها -5

 داد. شیآ  و فشار روغن را نمادمای مقدار 

 .از موتور حفاظت نمود توانیمنیز آ  و روغن  یسنسورها هیتابلوها با تعب نیا ی دیگر ازنوع در

و سااخته   یطراح یحرفه ا مهیهستند که توس  برق کاران ن ییتابلوها :کیرله تکن یتابلوها -0

 یتابلوهاا معماوال  نقشاه     نیا . اکنندیم یکش می، سدارندود در ذهن خهر کدام که  یطبق نقشه اشده و

 تاوان یتابلوهاا ما   نی. با انمود برطر عیو  آنرا  توانینم یگرید نیو توس  تکنس ندارند یاستاندارد

 آ  و روغن را حفاظت کرد. یمانند مورد قبلو استارت زده کیموتور را اتومات

ولتااژ و  ، انی، جر) فرکانس(آ  ،روغن ،دور موتورتوان این تابلوها می در : PLCتابلو با بورد  -3

 را حفاظت نموده و به صورت اتوماتیک موتور را وارد مدار کرد.توان 
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 :شوندیم میبوردها به چند دسته تقس نیا

 دلخاواه زماان  باا  نماوده و  روشان  ابتادا موتاور را    : (Can Bus) بادون  ATS   ی: بوردهاا الف

(Warming Time)  و کارده  ، کنتاکتور ژنراتور را قطاع  و در زمان برگشت برق شهر  شده مداروارد  برق 

 .کردخاموش می توان موتور را  (Cooling Time) زمانگذشت شهر و  کنتاکتوربعد از وصل 

و  روشن نماوده میتوان موتور را   (Can Bus)از طریق دیتا  :(Can Bus) یدارا ATSی : بوردهاب

 کرد. مداروارد  ATSمانند مورد الف به صورت 

 :(  AVR( و )خروجی  G.A.C)خروجی  ، (Can Bus) یدارا  Synchronisingی: بوردهاج

 بورد پارالل یک شهر و یک ژنراتور: -5

ژنراتور  ،با برق شهر هم فاز شدنو ولتاژ ،کنترل فرکانس  با وکرده را روشن موتور ابتدا  این بورد

  یعنا یبارق شاهر) (،     کیپ یهادر زمان توانیها مبورد نیا (. باف)ال دنمایبه مصر  کننده وصل  را

بارق شاهر و    نیبا همچنین ماا   کرد.وارد مدار ژنراتور را (no break) یو بدون قطع 23تا 18ساعت  نیب

 لاووات یک ایا شاهر)ج(، و   لاووات یمعنا که مقدار ک نیرا انجام داد. به ا(  (load shareتقسیم  بار  ژنراتور

 با بوردهای پارالل میتوان اصقح ضریب قدرت کرد. نمود. نییتعژنراتور)د( را 

                                  

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(
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 :پارالل چند ژنراتور یبوردها -0

کاه   ییاز درگاههاا  باار  ازیا در صورت ن ه وچند ژنراتور را با هم پارالل کرد توانیبوردها م نیبا ا

 .نمود خاموش ایژنراتور  را روشن و 32 بی(، به ترتCan Bus2) MSC هستند مخصوص خود بورد

   .ندارد تیژنراتور محدود موتورنوع  ایها توان و بورد نیا یبرا

  
 ر:لل چند ژنراتور باهم و با برق شهپارا یبوردها -3

د از روشان  وصل شده، و بع MSC  (Can Bus2) تاید قی( باهم از طر2) یبوردها مانند بوردها نیا

 BUS دیا دن با برق شهر، دستور وصل به کلکرسنکرون  تیشدن ژنراتورها و پارالل نمودن آنها و در نها

و  به شهر صادر کارده  میتوان را یانرژ یدر مواقع اضطرار رق را به مصر  کننده منتقل نمود.و ب را داده

بوردهاا   نیا ا با به راه انداخت. یمحل روگاهین کی توانیمهمچنین را کاهش داد.  دیخر هیاول یهانهیهز

 دارد یادیا ز یایکردن چند ژنراتور مزا پارالل پارالل کرد. ژنراتور 32 با ، )مجزا( را برق شهر 8توان  یم

 گذشت. لیویاز آنها در بح  فق یکیکه 
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 : Bus-Tie Breaker ژنراتور( 32 و "مجزا"برق شهر 8) گرید یگروه باگروه کیبورد پارالل  -4

 41 )مجموعاا  گار یگاروه د  باا  یژنراتور را گروها  32 و "مجزا" برق شهر 8 توان یم بورد نیا با

 کرد. (Load Shareبار ) میتقس پارالل و بورد(

 
 

 

بادون بارق شاهر،     باورد(  33)مجموعاا  گار یبا گاروه د  ژنراتورها را از یگروهمی توان  نیهمچن

 بار کرد. میسنکرون وتقس
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