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موازي کردن ژنراتورهاي سنکرون



هدف از موازي کردن ژنراتورها چيست ؟
    باال بردن قابليت اطمينان سيستم  

    امکان برنامه ريزي براي تعميرات دوره اي   

    افزايش راندمان 

    نياز به واحدهاي رزرو کوچکتر  

موازي کردن ژنراتورهاي سنکرون



شرايط الزم براي موازي کردن ژنراتورها

تنظيم ست پوينت محرک فرکانس متر برابري فرکانس ژنراتورها ۴
اوليه  

تغيير فرکانس تا هم فاز  روش سه المپولتاژها هم فاز باشند ٣
شدن بعد تنظيم فرکانس  

جابجائي دو فاز استفاده از يک موتور القائي توالي فازها يکي باشد ٢

تنظيم تحريک  استفاده از ولت متردامنة ولتاژ فازها يکي باشد ١

راه حل در صورت بر قرار ابزار تست برقراري شرطشرطرديف
نبودن شرط



را پياده سازي  اگر تمام شرايط الزم براي موازي کردن برقرار باشند و روش سه المپ :نکته 
.         کنيم ، همة المپها خاموش خواهند بود 

ور المپها را در صورتيکه هر کدام از شرطهاي فوق بر قرار نباشد چگونگي تغييرات ن:سوال 
.          پيش بيني کنيد 

دن             با استفاده از دستگاه سنکروسکوپ يا سنکروچک مي توان شرايط موازي کر
.              ژنراتورها را بررسي کرد 

)ادامه ( شرايط الزم براي موازي کردن ژنراتورها 



موازي کردن دو ژنراتور با يکديگر   

  
موازي کردن يک ژنراتور با شبکة بي نهايت  

حالتهاي مختلف موازي کردن ژنراتورها

بي بار

با بار



مي دانيم در اين حالت . ارند فرض کنيم ولتاژ داخلي دو ژنراتور هم فاز ولي از نظر اندازه تفاوت د
اثر اين جريان گردشي بر روي ولتاژ ترمينال        و گشتاورهاي . جريان گردشي توليد مي شود 

) :با صرفنظر از مقاومت(اعمالي به ژنراتورها چنين است 

)بي بار ( موازي کردن دو ژنراتور با يکديگر    
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.خلي آنست  را مثل بار خازني مي بيند لذا ولتاژ ترمينال آن بيشتر از ولتاژ دا۱ ژنراتور ۲ژنراتور 
.ي آنست  را مثل بار سلفي مي بيند لذا ولتاژ ترمينال آن کمتر از ولتاژ داخل۲ ژنراتور ۱ژنراتور 

چرا؟.گشتاور ناشي از اين جريانها صفر است 
عيب اين جريان گردشي چيست ؟

. مختلف بررسي کنيد مباحث باال را براي حالت توازي با دامنه ولتاژ برابر ولي زاويه هاي
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دامنه ولتاژها ،فرکانس  ( نها   دو ژنراتور که با هم موازي مي شوند در صورتيکه تمام پارامترهاي آ

حال اگر باري به ترمينال . مثل هم باشند هيچ تواني بين آنها رد و بدل نمي شود ) و زاوية آنها 
مشترک آنها وصل شود ، چگونه بين آن دو تقسيم مي شود ؟

)دياگرامهاي خانه اي ( موازي کردن دو ژنراتور با يکديگر   

گاورنر وسيله ايست براي تنظيم توان توليدي ژنراتور . اين امر به مشخصة گاورنر بستگي دارد     

:و داراي مشخصه اي بصورت زير است 

. شيب مشخصه بر حسب کيلو وات يا مگاوات بر هرتز مي باشد  Sf
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p

مشخصة نا پايدار 

غير واقعي

واقعيمشخصة  

P = Sf ( fnl - f)



          آنها مثل هم تنظيم شدهدو ژنراتور بدون بار و شرايط يکسان به هم وصل شده اند و           

)با بار ( موازي کردن دو ژنراتور با يکديگر    
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فرکانس منتجه   

۲توان توليدي ژنراتور ۱توان توليدي ژنراتور 

دياگرام زير پيداست فرکانس اندکي      اگر در اين حالت باري به اين دو ژنراتور وصل شود ، همانگونه که از 
بر است   توانهائي را توليد مي کنند که جمع آنها با توان مورد نياز بار برا۲ و۱افت مي کند و ژنراتورهاي 
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ادمي توان ميزان توليد ژنراتورها را با تنظيم                تغيير د

)با بار ( موازي کردن دو ژنراتور با يکديگر    

Set point
f

p2 p1

f
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دهد که يکي از ژنراتورها به اگر                  به طور مناسب تنظيم نشوند ممکن است حالتي رخ 
شکل يک بار براي ديگري عمل کند

Set point



شبکه )يا متصل به (ژنراتور موازي با  
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حالت شناور

حالت ژنراتوري



شبکه )يا متصل به (ژنراتور موازي با  
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Pnetwork p1

حالت موتوري


