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نيروگاه برق اضطراري
نيروگاه اضطراري با راه اندازي خودكار-1
نيروگاه اضطراري با راه اندازي سريع-2
نيروگاه اضطراري با راه اندازي بدون تاخير-3



نيروگاه برق اضطراري



کاهش اتالفات  
انتقال و توزیع

امکان استفاده ازحرااتت  
گازهرراخ واو ررا  ررااخ 
تولیررگ گامررایش و یررا   

سامایش 

افزایش اتالفات
انتقال و توزیع

اتالف حااتت  
گازهاخ واو ا



ɳ=49.5% ɳ=85%



اناژخ تولیگ توامان اناژخ حااتتا و الکتایکا از یک منبع
واحگ توسط سیستما  یکپاتچه و از یک  ایان واحگ 

سووت

CHPت
ولیگ  
همزمان

تعایف ها سیستم تولیگ توأم  ا اساس نوع تجهیزمحاك کل سیستم
ما شود 
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سواالت
به چه دلیل به برق اضطراری نیاز است ؟ . 1

انواع مولد برق اضطراری از لحاظ زمان اتصال کدامند ؟. 2

راندمان تولید همزمان برق و حررارت در ماایسره برا تولیرد ادا انره بررق و       . 3

حرارت چه میزان است ؟ 
دید اه فعلی تولید برق و حرارت به صورت مجزا و تولید بررق و حررارت  . بره  4

.صورت همزمان را با یکدیگر ماایسه کنید
هر یک از تکنولوژیهای تولید همزمان مناسب استفاده در چه اندازه ای اسر . ت 5

؟





کنترل فرکانس
 نرد و برا   بسته شده ا( میله)توربین و ژنراتور بر روی یک شفت

.هم در یک سرعت می چرخند
 بر روی شفت ژنراتور دو نیرو وارد می شود:
1-یشتر  شتاور توربین که می خواهد سرعت  ردش ژنراتور ب

𝑇𝑒شود 
2-  ور را  شتاور الکتریکی که می خواهد سرعت  رردش ژنراتر

𝑇𝑚. کاهش دهد
ن عبور می  شتاور الکتریکی ناشی از اریانی است که از توربی

و زیراد  کند و  شتاور مکانیکی ناشی از انرژی است که با کرم 
بررای مثرال میرزان آبری    )شدن شیر به توربین وارد می شرود  

(است که در نیرو اه آبی به توربین وارد می شود

Te

Tm

شفت 
ژنراتور



𝑘=0

𝑛

𝑇 = 𝑖𝛼

𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 = 𝑖𝛼



کنترل فرکانس با گاورنر سرعت ثابت
ایش یافتره  با اضافه شدن بار ژنراتور  شتاور الکتریکی افز

بررق  و سرعت ژنراتور کاهش می یابد بنرابراین فرکران   
.کاهش می یابد

 تر براز  برای الو یری از کم شدن فرکان  شیر آب بیشر
.می شود و توربین با قدرت بیشتری می چرخد

     اضافه شدن قدرت تروربین باعرا اضرافه شردن سررعت
.ژنراتور می شود و در نتیجه فرکان  اضافه می شود

راترور  سیستمی که با فرمان دادن به شیر سرعت را در ژن
.کنترل می کند  اورنر نام دارد

 رراورنر انررواعی دارد امررا در شرربکه برره  ونرره ای از آنهررا 
ازه استفاده می شود که فرکان  شبکه در هر حال در بر 

.هرتز باقی بماند50.3تا 49.7



(آب|رتغییر میزان بخا)ثابت کنترل فرکانس با گاورنر سرعت 



کنترل فرکانس با گاورنر سرعت ثابت



(مشخصه افتی سرعت ) کنترل فرکانس با گاورنر 



(مشخصه افتی سرعت ) کنترل فرکانس با گاورنر 



(مشخصه افتی سرعت ) کنترل فرکانس با گاورنر 



کنترل ولتاژ در شبکه
 وان ژنراتور سنکرون این قابلیت را دارد که می تر

لتراژ  با اضافه و کم کردن اریان تحریک ژنراتور و
.خروای را کم و زیاد نمود

 ترور  در شبکه روبرو با افزایش اریان ولتراژ دو مو
.کاهش می یابد

ولتراژ  برای ثابت نگه داشتن ولتاژ موتور می توان
.مولد را زیاد نمود

سر   تنظیم ولتاژ در نیرو اهها به طور خودکار تو
انجرام مری   (AVR)تنظیم کننده خودکرار ولتراژ   

.شود
V =E-(R+jX)I



افت ولتاژ در اثر بار شبکه

V =E-(R+jX)I



ولتاژ با استفاده از تحریک ژنراتورکنترل 
𝑉 ∝ 𝐵 ∝ 𝐼𝑓



AVRولتاژ با سیستم کنترل 



سواالت
کنترل فرکان  و ولتاژ در یک ژنراتور توس  چه سیستمهایی انجام. می شود  1

؟ 
.2 اورنر چیست  ؟ نحوه کار آن را توضیح دهید.
تنظیم کننده خودکار ولتاژ . .چیست  ؟ نحوه کار آن را توضیح دهید3



موفق و پیروز باشید


