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 لکنتر يهاردبوو  رتوانرژ دیزل بنتخاا يهنمارا

 

  Load ربا

 .میباشد ربا شناخت به زنیا،  رتوانرژ انتو بنتخاابراي 

را  رتوانرژ انتوو  اددـتع، عوـن دـنامیتو هاربااز  بعضی لیهزدن او ضربه همچنینو  ربا دنبو متغیرو یا  ثابت

 :شوند می تقسیم ستهدو د به هاربا ینابنابر. نماید ممعلو

  Resistive Loads همیا يهاربا -1

 یودرا با که هاییرموتوولکترا و صنعتی يهیترها ،شنائی. روندارند ديیاز نجریا نشد شنرو لحظه که هاییربا 

 واتکیلو %111را  نهاآ رتوانرژ انتو .میشوند هاربا گونه ینا شامل ،میکنند رکا (inverter) سرعت لکنتر

 .میکنند محاسبه مصرفی

  Inductive Loads سلفی ،لقائیا يهاربا -2

 : میشوند تقسیم ستهد سه بهو  میکشند ديیاز نجریا ازيندراه ا لحظه هاربا ینا

 .میشوند يازدـنراه ا (D.O.L) تقیمـمس هـک راـبخ بـسده ا اـت طـمتوس یاو  کوچک يهارموتوولکترا :لفا

 رفی محاسبهـمص واتوـرکیلـبابر هـس یـلا یمـنو کـیاز  همزمانی ضریب به توجه بارا  رتوانرژ رتقد

 .میکنند

  ((Star & Deltaشوند.  می ازيندراه ا مثلت رهستاروش  به که هاییرموتوولکترا :ب

 . باشد هارموتوولکترا ینورودي ا واتکیلو فمصر برابردو  میبایست هاربا ینا رتوانرژ رتقد

 :شوند می شنرو منر ازندراه ا با که هاییرموتوولکترا ج:

در ) همیات ـمومقا وهرـگ یک نهاآ ازيندراه ا که (هشد پیچی سیم رتور) ینگر سیلیپ يهارموتوولکترا -1

 ینا رتوانرژ انتو هدـش دهتفاـسا نساتوتراز ا نهاآ ازيندراه ا ايبر که هاییرموتوولکترو ا باشد می (رتور ارمد

   . میباشد مصرفی واتکیلو برابر نیمو  یک هاربا

 نهاآ  نجریا رـبابر یمـندو و  اـب والًـمعم  ،وندـیشـم ازيندراه ا تررستاا سافت توسط که هاییرموتوولکترا -2

 برابردو  تا نیمو  یکرا  هاربا عنو یندارد. ا بستگی رباو  رموتوولکترا عنو به ازيندراه ا نماز ه،شد شنرو

 يهارموتوولکترا کلیهدر  ازيدـنراه ا ناـجریو  ناـم. زدمیشو گرفته نظردر  رتوانرژ رتقد ن،شا مصرفی انتو



 

 

 طتباار ه،شد هخیرذ رموتو فالیویلدر  که ینرسیا نمما ارمقدو  رموتو عنو بادارد،  منا لقائیا يهاربا که قفو

 دارد. مستقیم

  Generator رتوانرژ

 : بررسی کردمی توان  ستهدو د در را هارتوانرژ

  power details رتوانرژ انتو ئباضرو  تجزئیا: لفا

 :ستا هشد معرفی گونهدو  بهدارد و  دکررکا نماز به بستگی رتوانرژ انتو

  Prime لیه(او یا )نامی صلیا انتو -1

 یطاشر بهتگی ـبس رتوانرژ صلیا انتو. ستا هشددرج  كپالروي  برو  باشد می نامی انتو نهما صلیا انتو

 .دمیشو بضرآن  يهارفاکتودر  کهدارد  (de rating) محیطی

 Standbyموقت  انتو -2

 .میباشد رتوانرژ نامی ربا %111 ساعت یک،  ساعت12 هرآن  ارمقد

 دارد.(de rating)  محیطی یطاشرو  رتوانرژ عایق تیارحر سکال با مستقیم طتباار ارمقد ین: انکته 

 Ambient Temp محیط يماد -3

 الذ. ستا هدـشدرج  كپالدر  دعد یندارد. ا مستقیم تاثیر رتوانرژ عایقو  ها سیم نشد مگردر  محیط يماد 

در  ییهارفاکتو االترـب ياـماي درـبو  ستا دهکر تضمین معین محیط يمارا در د رتوانرژ انتو هندزسا شرکت

 .یدآمی بدست جدید انتو ،نامی انتوآن در  بضر با که همدآ گکاتالو

 %59 رفاکتو ادانتیگرـس 02اي رـبوات و  وـکیل 211 امیـن انتو ايبر ادسانتیگر 01 محیط يماد كپال در گرا

 اتکیلو 151 انتو  ادرـگ سانتی 02 محیط ايبر نتیجه، در  میکنیم بضر  %59را در  اتکیلو 211 انتو ،باشد

 سانتی 01 محیط يمااي درـب ثالًـم. گرفت نظردر  میبایست نیزرا  رتوانرژ عایق سکال لبته. ایدآ می بدست

 (ادگر سانتیF 199 (سکال ادرـگ انتیـس 22 محیط ايبرو  ستا بهتر (ادگر سانتی181)  Hعایق سکال ادگر

 .میباشد مناسب



 

 

 

 Altitude یادر سطحاز  عتفاار -0

 توسط  اهو جابجایی صوالً. ادمیشو تعیین هاییرفاکتو یادر سطحاز  متر1111از  باالتر ع هايتفاار ايبر معموالً

 هر. ددگر می محاسبه قیقهدر د مکعب متر باا هو جابجائی ارمقدو  هشد منجاا هارتوانردر ژشده  نصب نهواپر

 نشد گرمتردر  مستقیم تأثیر علت همین به. دمیشو کمتر اهو حجمیو وزن  قیقترر اهو د،شو بیشتر عتفاار چه

 قعیوا رتقد،  نامی انتودر  نهاآ بضر با که ندا گرفته نظر را در هاییرفاکتو هندزسا يشرکتهادارد.  سیمها

 .می گردد ممعلو رتوانرژ موثرو 

  Power Factor رتقد ضریب -9

 سیبو آ فتهر باال ژلتاو د،شو نیزخا ربا چنانچه. دمیشو بنتخاا 1.8 دعد هارتوانرژ کثرا ايبر که فی سکسینو

 .یدآ می پایین نندمارا د،شو 1.8از  کمتر فی سکسینو گر. ادمیشووارد  رتوانرژ به يجد

 .کنید توجه زیر شکل به

 

  Air Filter گیررغبا يفیلترها -6



 

 

 با اهو ستما مدـع هـنتیجو در  اـپیچه یمـسروي  ایقـع نمدآ دبوجو باعث رتوانرژ خلدا به رغباو  دگر ورود

 يفیلترهااز  رغباو  دگراز ورود  يجلوگیر ايبر .دمیشو رتوانرژ یجیرتد نشد مگر باعث نهایتاًو  هشد نهاآ

 دخوو  دهکر يجلوگیر اهو جابجاییاز  فیلترها ین. ادمیشو دهتفاـسا پزخانه(ـشآ دوـه رـفیلت دـخاصی )مانن

 هشد گرفته نظردر  هندزسا شرکت توسط هاییرفاکتو  فیلترها نـیا ايبر. میشوند سیمها نشد مگر باعث

درب  اختـس اـبو  درـک زاـب هارتوانررا از روي ژ فیلترها،  خانهرموتو قتاا شتندا رتصودر  انتو می. ستا

 .دنمو انجبررا  اهو دکمبو ،بیشتر دبعاا با فیلتر دننمو نصبو  گترربز مساحت باورودي 

  Technical Data رتوانرژ فنی تطالعاا -ب

 .باشد شتهاد آن را لکنترو  ربا يهازنیا يبگواجو که دکر بنتخااي ا گونه به را رتوانرژ فنی عنو بایست می

 

 

 Speed-R.P.Mدوران  یا سرعت -1

از  کمتر) لزـیي داـهرموتو نوـچ. دـمیباشدور  1911 و هرتز 91در ،قطب 0 معموالً هارتوانرژ قطب ادتعد

 بیشتر) باال انتوي اـهرتوانردر ژ ما. انددار يباالتر نندمارا ( (1811R.P.M یا 1911 يهادر دور (واتمگا 2.9

 .دمیشو اختهـس رـت یین اـپدور  یعنی بیشتر قطب با معموالً ،میباشند رکا ئمدا نچو (واتمگا 3از

 Bearing رتور هگا تکیه -2

در  دياـیزتاثیر  ر،وـتر دنوـب (Two Bearings) بلبرینگ سردو  یاو  Single Bearing)) بلبرینگ سر یک

 رموتو اـب نشد نصب نماو در ز ستا بلبرینگداراي  که جلودرب  شتندا رتصودارد. در  ارينگهد هزینه

 يمانهاو در ز صـمتخص شتندا به زنیادوره اي آن  یدزدباو  ارينگهد هزینهدارد.  کوپله سطهو وا کوپله به زنیا

 دارد. تعمیرات يها هزینه هـب زنیاآن  تعویضو  جلو بلبرینگ ريگریسکاو  کوپله الستیک تعویض

 سطهو وا کوپله فحذ باو  دشو بنتخاا  Single Bearing)) بلبرینگ سر یک که ستآن ا تر منطقیو  بهتر الذ

 سستردر د که عقب بلبرینگ. کند نمی تحمیلرا  ارينگهد هزینه هیچگونهو  هشد نصب بهتر رتوانرژ ،کوپله

 لیا 21 ودحددر   ساعت 11111 لیا ساعت 9111 هرو  هست کوچکتر جلو بلبرینگآن از  ازهندو ا دهبو

 .باشد وتاـمتف دـناتو می بلبرینگ ازهندا به نسبت ارمقد ینا لبتها دارد . زنیا گریس مگر 91

 SAE اردستاندا ازهنددر ا یسکو د فلنج -3

در  شفت  اـت هـپای لهـفاصو  یسک، د فلنج ازهند. امیشوند ساخته مختلفی دبعادر ا رتوانرژ يجلو يفلنجها

 ديیاز همیت، از ا مختلف يهاانتودر  رموتو با نشد کوپلهو در  ستا رمشهو SAE به که مختلف يسایزها



 

 

 که، میشوند تست و اختهـس، فـتعری هائیاردتاندـسا با نهاآ يمایشهاو آز هارتوانرژ ازهند. استا رداربرخو

 .ستا هشد رهشاا جهانی يهااردستاندا منا به یلدر ذ

1. IEC34-1             2. NEMA-MG1-22        3. BS5000-99         4. VDE0530 

5. CSA C22-2        6. AS1359                   7. NF C51-100 

 

 Brushed دار لغاز  -0

 يگرما ینگهار با لغاز ستما الً. اوستا رداربرخو ديیاز همیت( از اPM) ارينگهد غالیز يهارتوانردر ژ

آن  تعویض و لاـغز اريدـخری ثالثاًدارد،  متخصصدوره اي  یدزدبا به جحتیاا غالهاز ثانیاً ،میکند تولید ديیاز

 .  ستا هزینه ممستلز

 لکنتر ینا .دوـمیش ماـنجا نسارـت اـی ردوـب طـتوس تقیماًـمس روـتر هـبل اـغز طریقاز  تحریک ژلتاو لکنتر

 .ستا سنگین نهاآ يبها تحریک دیاز نجریا بعلت ها هکنند

 

 

 Brush Less لغاز ونبد -9

 دهستفاا  کـتحری جهت (Exciter) کوچک ريتوانراز ژ رگ،بز رتور به ژلتاو لنتقااز ا هارتوانرژ عنو یندرا

 هکنند لکنتر هم نهایتو در  دمیشو لکنتر نیز رگبز رتوانرژ جیوخر ،کوچک رتوانرژ قطب لکنتر با. دمیشو

 .نیست يخبرآن  يهزینههاو  لغاو از ز هشد کوچک

 دارد:  دجوو هکنند تحریک عنودو  هارتوانرژ یندر ا

  Self  Exited دخواز  تحریک تغذیه -لفا

 ستا هشد دهتفاـسا صلیا رستاتواز ا (Power) تحریک تغذیهو  (Sense) حساسیت ژلتاو هارتوانرژ عنو ینا در

 که هائیربا یاو  هاـکوت لتصاا قعاموو در  (ب )شکل همدآ باال یرترد ژلتاو نشد شنرو نما. در زلف(ا )شکل

 .(ج )شکل میکند فتا ژلتا، وهدابخو ديیاز نجریا نهاآ ازيندراه ا



 

 

 

 

 

 Separately Exited امجز تحریک تغذیه -ب

از  (Power) کـتحری هـتغذی اـما ه،دـش هـگرفت صلیا رستاتواز ا (Sense) حساسیت ژلتاو رتوانرژ عنو یندر ا

آن  رتوو ر هشد هـتعبی لیـصا روـتانرژ بـعق قسمتدر  رتوانرژ ین. ادمیشو تغذیه (P.M.G) کوچک رتوانرژ

، و  (ب )شکل همدآ باال قبلی هـنموناز  رـتزود ژلتاو نشد شنرو نما. در زلف(ا )شکل میباشد ئمدا يهنرباآ

 لبته، ا میباشند بمرغو اـههکنند تحریک عنو ینا .(ج )شکل کند می فتا کمتر ژلتا، و شدید يهاربادر 

 .میباشد صخا نهاآ (AVR) ژلتاو رگوالتور



 

 

 

و  دهبو موـمرسدار  لغاز يهارتوانردر ژ( نساتر)اول  عنو. میباشند عنودو  رتوانرژ ژلتاو کننده هاي لکنتر

 .دشو می دهستفا( اAVR) دوم عنواز  لغاز ونبد يهارتوانردر ژ

 

 

 

  Trans نساتر -6

 نجریا نسارـت توسط ژلتاو فتا رتوانراز ژ فمصر رتصوو در  شتهدا نگه ثابترا  ژلتاو سلف نساتر بوسیله

 .دمیشو انجبر



 

 

 هشد  حیاطر لاـغز وندـب اـهرتوانرژ هـهم پسـسو  دهبو لمعمو 1559 لسااز  قبل تا ها هکنند لکنتر ینگونها

 .میکنند دهستفاا (AVR) رگوالتوو از ر

 Automatic Voltage Regulator ژلتاو رگالتور -2

 دهکر حصالرا ا ژلتاو سپس،  دهبو سحسا ژلتاو فتا به فقطاول  سته: دمیشوند تقسیم عنو چند به هارگوالتور

 تـفا ماـهنگ ایترـکسا هـب نجریاو  ژلتاو دنکر یقرتز با. هندد نمی ننشا کنشیوا انسـفرک تـفا به نسبتو 

 .  میرساند سیبآ سلفی یاو  لقاییا ه هايکنند فمصر بهو  سوخته روـتر غالباً انسـفرک

 ژلتاو فرکانس  اـب متناسب خاصی شیب با فرکانس فتا رتصوو در  دهکر تصحیحرا  ژلتاو اتتغییردوم  ستهد

ورودي  هارگوالتواز ر مسو سته. در دمیکند يجلوگیر رتوو ر هاهکنند فمصر سوختنو از  دهنمو کمرا 

ژ اـلتو اتتغییر نفرما يیگرد دبراز  انتو میورودي  نـیا  اـبدارد.  دوـجو  input reference ماـن با گنالوآ

 مانیو ز میباشد نجریا نساتر عنو یک کیتدارد. دروپ  دوـجو droop kit ماـن اـب رـیگورودي د کـیرا داد. 

 .دکر لکنتررا  رتقد ضریب انمیتو تـکیدروپ  با ،میشوند للراپا هم با هارتوانرژ که

 Engine رموتو

 Net Powerو  Gross Power: دمیشو انعنو گونهدو به رموتو رتقد

. باشد هنشد کمآن  نهواپر مصرفی انتو هـک میگویند ريموتو رتقد به: (Gross Power) غیرخالص رتقد

 ضافیا پمپ تروا یک یاو  ریاتوراد نهواپر یک مصرفی انتوو  باشد ربخا سبا 129 غیرخالص رتقد مثالً

 ین. ادشو می ربخا سبا 119 فالیویلدر  خالص رتقد، کنیم کم غیرخالص انتواز  (ربخا سبا 11 جمعاً)

 .  دمیشو هنامید (Net Power) خالص رتقد

 می نامند. bhpو یا  without fanرا  Gross Power و  with fanرا  Net Power هارموتو از بعضیدر 

 :دکررکا یطاشر

 Continuousئم : دالفا

 .نکند يتغییر هیچو  دهبو ثابت ربا ینکها یعنی. میباشد (Prime) نامی %21 رکا ئمدر دا هارموتو دکررکا

 Prime لیه(او یا )نامی صلیب: ا

 (Prime) نامی انوـت گرا مثالً، باشد ننوسادر  باًومتنا %111 تا %21از  رموتو ربا که معناست ینا به دکررکا ینا

 111 زمر تا باال به واتکیلو 21، از باشد واتکیلو 21 رموتو (Continuous) ئمدا رباو  واتکیلو 111 رموتو

 تفعادر د یتودمحد وندـبو  اًـبومتنا راـک ین. ادشو شخامو قایقیاز د بعدو  ضافها يجدید ربا واتکیلو

 .  بیافتد قتفاا ندامیتو



 

 

 دارد. مستقیم طتباار رتوانرژ پیچی سیم يماو د رموتوآب  يماد فتنر باال با ربا وبتنا لبتها

 Standbyموقت ج : 

 قفو اردمو کلیه. میباشد( Prime) نامی %111 ربا با،  ساعت یک ساعت12 هر موقت رکادر  رموتو دکررکا

 نظر ،رموتو عمر ،روـتانرژ یـپیچ یمـس ياـم، درموتوآب  يماد به بستگی د،میشو هنامید دکررکا یطاشر که

 دارد. مکانیکو  متخصص

 Turbo Charger رژرشا سوپر یا رژرشا بورتو -1

 (Exhaust) Manifold وزگزا پنجه به ست(ا نچد )معموالاول  قسمت. میباشد قسمتداراي دو  رژرشا بورتو

، دود از هـنواپر ندـچرخان اـبو  هدـش رژبوشارتواول  قسمتوارد  ر،موتودود از  نشد رجخا با .دمیشو صلو

 نچرخاند جهتي ژنرا ینو از ا هدـش گرفتهاز آن  مکانیکی ژينرا یک صطالحاً. ادشو می رجخا رژرشا بورتو

دوم  قسمتدر  هـنواپر دشرـگ. دمیشو دهستفاا باشد( می ملومینیوآ )معموالدوم  قسمتدر  يیگرد نهواپر

 نتیجه. در ددمیگر رموتو خلي داتر مضاعف رفشا باآن  نندو را کشاهواز  زهتا ايهو نمکید باعث

 نددار يبیشتر رتقد اق،رـحتا هـمحفظدر  اوـه ندـش دهرـفش بعلت ،هستند رژربوشارتوداري  که هاییرموتو

 .  ستا کمتر بورتو ونبد يهارموتو به نسبت نهاآ حجم و

. یدآمی حجمی دـکاز  قبل T ريختصاا عالمت رموتو تیپ کتررکادر  ،هستند رژرشا بورتوداراي  که هاییرموتو

 .میباشد ئیلیزوگا یا یزلید ر،موتو سوخت يمعنا به D عالمت. (TD520) مانند

 After cooler-Inter Coolerفترکولر ا  یا ینترکولرا -2

 دارد:  دجوو اهو هکنند خنک عنودو 

 کم باعث و (ادانتیگرـس 121 ود)حد هشد مگر نشد دهفشر بعلت اهو رژر،شا بورتو يهارموتواول: در عنو

 (Interهوا  هدـکنن خنک ریاتووارد راد بورتواز  وجخراز  بعد الذ. دمیشو (air density) حجمیوزن  نشد

cooler )لمنفو محفظه خل، دانشد خنکاز  بعدو  هشد (Air Manifold )را عوـن ین. ادمیشو air to air یا  

Inter cooler مینامند . 

را  اهوو  هشد دهتفاـسدر آن از آب ا که دمیشو ارهجداي دو محفظهوارد  بورتواز  وجخراز  بعد اهودوم:  عنو

 قدیم يهارموتودر  ،مینامند After cooler یا water to airرا  عنو ین. ادمیشورموتووارد  سپس، دهکر خنک

 .ستا هشد دهبر ربکا جدید يهارموتودر  چشمگیر اتتغییراز  بعد ده،بو دموجو تر

 مانند w تـعالم اـبدوم،  عوـن کتررااـکدر  و TAD520 مانند A ريختصاا عالمت بااول،  عنو کترراکادر

TWD1643 دمیشو نوشته. 

  Radiator ریاتوراد -3



 

 

 هشد حیاطر( Standard) کوچکتر دبعاا اـب میکنند رکا ادسانتیگر 22 محیط يمادر د که هاییرموتو ریاتوراد

 حیاطر tropical)) ییاستواگتر یا ربز نهاآ ریاتو، رادمیکنند رکا ادسانتیگر 01 محیط يمادر د که هاییرموتوو 

 .میباشد ادسانتیگر 99 محیط يماد تا نهادوام آ معموالً. دمیشو

  de – ratingمحیطی یطاشر -0

در  تا د،شو يگیر ازهندا بایست می طوبتو ر یادر سطحاز  عتفا، ار ماد مانند رموتو محیطی یطاشر ضریب

 .نکند دیجاا لخالا رموتو دکررکا

 Governor نرورگا -9

 ثابتی فرکانس باید ها رتوانرژ هـک نجا. از آستا رموتودور  هکنند تنظیمو  رموتو ايجزا ترین صلیاز ا نرورگا 

 ستگاهید به زنیا نتیجهدارد، در  رموتودور  تثبا با مستقیمی طتباار رتوانرژ فرکانس تثباو  باشند شتهدا

 دارد.  نگه ثابترا  رموتودور  که هست

 :دمیشو منجاروش ا سه به رموتودور  تثبیت

  Mechanical مکانیکی: لفا

در  فنر  بـنص باو  مرکزاز  گریز وينیر ثرا بردور  تغییر با که میباشند هایی نهوز نرهاورگا ینا خلدر دا

 .ستا دیاز نهاآ كستهالا لیو شتهدا نگه ثابتدور را  تقریباً. نددار هعهد بررا  رموتودور  لکنتر ،آن خلدا

  Electrical برقیب: 

 : میباشند اجزا چندینداراي  نرهاورگا ینا

 دارد.  هبرعهدرا  سوخت لکنتر که (Actuator) متغیر بوبین -1

ه ندد دنشمرطریق را از  رموتودور  تطالعاو ا هشد نصب فالیویل پوستهروي  بر که (Pickup) رسنسو -2

 .مینماید منتقل ردبو به فالیویل هاي

دور  متغیر وبینـب ژلتاو اتتغییر باو  دهکر یافتدر رسنسو طریقدور را از  تطالعاا (G.A.C) لکنتر ردبو -3

و از  هستند (input reference) گنالوداراي ورودي آ هاهکنند لکنتر ین. اداردمی نگه ثابتو  دهکر لکنتررا 

 .میپذیرنددور را  اتتغییر نفرما رتوانرژ لیزد لکنتر يتابلوها

 ECU - Electronic Control Unit ج:

روي  بر که هاییرسنسو کلیه باو  هشد تعبیه هارموتو کثردر ا بعد به ديمیال 2111 لسااز  هاهکنند لکنتر ینا

و  هادان تشاو  مهارالآ تمامی یعنیدارد.  هبرعهدرا  رموتو کامل لکنترو  دهبو طتبادر ار هشد نصب رموتو

 . نماید يبررا راه  تعملیا کلیه یتاد طریق زا نمکاا رتصوو در  دهنمو لکنتررا  رموتو دننمو شن، روشخامو



 

 

 .میباشد RS485 یا و Can Bus  J1939  منا با گاهیدر طریق از یتاد ینا بطهرا

 Can Bus سبا کن -6

 يستههااخوو  دهرـک لـمنتق جیرخا کنترلر بهرا  رموتو تطالعاا که ،سیمدو  بر مبتنی ستا تکلیوپر سبا کن

 شخاموو  شنرو يکمتر يها سیم بارا  رموتو انمیتو هگادر ینا با. هددمی لنتقاا ECU بهرا  جیرخا کنترلر

 ،للراپا نمادر ز انتو می همچنینداد.  نمایشرا  رموتو يمترهاراپا کلیهو  دهنمو لکنتر نیزرا  رموتو. دور دکر

 J1875 و J1939  کد با هاسبا کن. دنمو رجخا یاو  ارمدوارد  اهلخورا د رباو  شتهدا لکنتر تحت کامالًرا  رموتو

. میباشد مترهاراپا نیددور و د اتتغییر ر،موتو دنوـنم شخاموو  شنرو جهت لیاو کد با سبا کن. میباشند

 inter)) خاصی اربزا باآن  تخدما که میباشد رموتو اتتعمیرو  تاـطالعا هـبورود  جهتدوم  کد سبا کن

face  یا و(Vodia  )سبا کن يبجا هارموتواز  بعضی. در دمیشو ئهارا رموتو هندزاـس شرکت نمایندگی توسط 

 با انمیتو ،میشوند نصب تابلودر  که کنترلري اـهردبو با لبته. اکنند می دهستفاا RS485)) يیگرد هگااز در

 .میباشندرا دارا  انتو رـه با رموتو عنو هر شپذیر قابلیتو  دهکر رکا ینهاا همه

  SAE یسکو د فلنج اردستاندا  -2

 يهااردستاندا از هکنند ستاخوو در رکا کوپله شرکت که دمیشو تولید قطر خاصیو  ازهندا با رموتو فالیویل

 .باشند مطلع میبایست، گذشت رتوانرژ مبحثدر  که جهانی

 Air inletورودي  ايهو -8

را  ریاتوراد نـفو  روـموت فرـمص تا هشد خانهرموتووارد  میبایست متیومقا هیچ ونبدورودي  ايهو ارمقد 

 رجخا رفشا اـب د،وـش يگیر ازهندا Barometer)) سنجرفشا با خانه رموتو خلدا ايهو گر. انماید تأمین

ورودي  لکانا محاسبهدر  چنانچه. دنشو اهو دکمبو رچاد محیطی یطاشراز  اجدو  شتهدا مطابقت خانهرموتو

 ر،یاتوراد به کافی ايهو ننرسید همچنینو  هشدان تو فتا باعث روـموت به اهو نسیدر معد ،هدرخ د شتباهیا

 .دمیشو هاهکنند فمصرو  رموتو متوجه يناپذیر انجبر راتخساو  د،وـمیش رموتو نشد مگر موجب

 Flywheelفالیویل  -5

 نرورگااز  دهستفاا علت. نده اشد تولید نیکیولکترا نرورگا با هارموتو کثرا ديمیال 2111 لسااز  بعد تقریباً

 دهنمو کمرا  فالیویلهاوزن  رکا ینا ايبر. برسد ثانیهدر  هرتز 1،11 به لکنتر قتد که ستا ینا نیکیولکترا

 می ینرسیا نمما  ندـش مـک ثـباع ،فالیویلوزن  نشد کم. ستا هشد بیشتردور  لکنتردر  قتآن د يبجاو 

اي و  لحظه يهاربادر  اًـنتیجتدارد.  تقیمـمس طتبادور ار ورمجذ با ،فالیویلدر  هشد هخیرذ ژينرا ارمقد. دشو

در  فرکانس فتا)دور فتا  بـموج ،میکشند ديیاز نجریا رتستاي ا لحظهدر  که هایی هکنند فمصر یا

. میشوند هارکنتاکتو قطعو  تابلوها ندـش شاموـخ باعثو  هشد هارتوانردر ژ ژلتاو فتو ا هارموتودر  (رتوانرژ



 

 

 دهنمو تهیه واتکیلو 211 رتوانرژ رموتو کـی تـمیبایس وات،کیلو111 رموتوولکترا یک ازيندراه ا ايبر الذ

 . میباشد ديیاز لیهاو هزینه موجبو 

داراي و  دهوـب ناـیکس اـنهآ لـفالیویو  کـیسد واکا 621 تا واکا 291از  ،جدید وزيمرا يهارموتو در

 .میباشند SAE1 اردستاندا

در  ینرسیا نمما وا،کا 291-311-391-011-091-911-991-611-621 يهارتوانرژ رموتودر 

 نه يهارتوانراز ژ یک هر توسطرا  واتکیلو 191 رموتوولکترا یک چنانچه. میباشد نیکسا تقریبا فالیویل

 .باشد می نیکسا تقریبا نهاآ تمامیدر  سرعت فتا ،کنیم ازيندراه ا قفو گانه

 دارد: دجوآن دو راه و انجبر ايبر

 . کنیم دهستفاا یواز درا تررستاا سافت یاو  مثلث رهستا يجا به الًاو

 رچها دلمعا لـفالیوی ددـعدو  نوـچ. دوـش بـنص واکا 291 رتوانر، دو ژ واکا 911 رتوانرژ یک يجا به ثانیاً

 یک ازيندراه ا نمکاا قمآب  نمازسا يخانههارموتواز  یکیدر  لمثا انعنو بهدارد.  ییراکا فالیویل یک برابر

دو  با ما، ا شتاند دجوو اتکیلو 321رتوانرژ رموتو یک توسط تررستاا سافت با واتکیلو 211 روـموتولکترا

 .شد ازيندراه ا نوبت به واتکیلو 211 رموتوولکترا دعد سه حتیرا به واتکیلو 321 رتوانرژ روـموت ددـع

 

 Panel and Board Control لکنتر يتابلوها

 :میشوند تقسیم ستهد سه به لکنتر يتابلوها

 يماد ارمقد انتو میاي  عقربه يهاههندد ننشا بازده و  رتستارا ا لیز، د سویچ بوسیله :قدیمی يتابلوها -1

 داد.  نمایشرا  غنرو رفشاآب و 

 .دنمو حفاظت رموتواز  انمیتو نیز غنآب و رو يهارسنسو تعبیه با تابلوها یناز ا یگرد نوعی در

 طبقو هشد اختهـسو  حیاطراي  حرفه نیمه رانکا قبر توسط که هستند تابلوهایی: تکنیک لهر يتابلوها -2

 ندارند ارديستاندي ا هـنقش والًـمعم اـتابلوه نـی. امیکنند کشی سیم ،نددار دخو هندر ذ امکد هر کهاي  نقشه

 رتستاا توماتیکرا ا رموتو انوـمیت اـتابلوه ینا با. دنمو فبرطر انرآ بعیو اننمیتو يیگرد تکنسین توسطو 

 . دکر حفاظترا  غنآب و رو قبلی ردمو مانند زده و

را  انتوو  ژاـلتو ،نجریا، )فرکانس( رموتودور  ،غنرو آب، انمیتو تابلوها یندر ا : PLC ردبو با تابلو -3

 .دکر ارمدرا وارد  رموتو توماتیکا رتصو بهو  دهنمو حفاظت

 : میشوند تقسیم ستهد چند به هاردبو ینا



 

 

 قبر (Warming Time) اهلخود نماز اـبو  دهنمو شنرا رو رموتو ابتدا : (Can Bus) ونبد ATSي هاردبو: لفا

و  شهر رکنتاکتو صلاز و بعد و دهکر قطعرا  رتوانرژ رکنتاکتو، شهر قبر برگشت نماو در ز هشد ارمدوارد 

 .دکر شخامو انتو میرا  رتومو (Cooling Time) نماز گذشت

 ردمو مانند و دهوـنم شنرا رو رموتو انمیتو( Can Bus)یتا د طریقاز  :(Can Bus)داراي  ATS يهاردبوب: 

 .دکر ارمدوارد  ATS رتصو به لفا

 (:AVRو )خروجی  (G.A.Cجیوخر، )( Can Bus) يدارا Synchronising يهاردبوج: 

 :رتوانرژ یکو  شهر یک للراپا ردبو -1

 فمصر بهرا  رتوانرژ ،شهر قبر با نشد زفا همو  ژلتاو ،فرکانس لکنتر باو  دهکر شنرا رو رموتو ابتدا ردبو ینا

 23 تا 18 ساعت بین یعنی، (ب) هرـش قرـب پیک يهانمادر ز انمیتو هاردبو ینا با. (لفا) نماید صلو هکنند

 load) ربا تقسیم رتوانرو ژ شهر قرـب مابین همچنین. دکرارمدرا وارد  رتوانرژ no break)) قطعی ونبدو 

share) با. دنمو تعیینرا  (د) رتوانرژ واتکیلو یا ، و(ج) شهر واتکیلو ارمقد که معنا ینا بهداد.  منجارا ا 

 .دکر رتقد ضریب حصالا انمیتو للراپا يهاردبو

  

 ب                                                                 الف

  

 ج                                                                      د

 

 :رتوانرژ چند للراپا يهاردبو -2



 

 

 صمخصو هـگاههاییکاز در راـب زنیا رتصوو در  دهکر للراپا هم بارا  رتوانرژ چند انمیتو هاردبو ینا با

 .دنمو شخامو یا و شنرا رو رتوانرژ 32 ترتیب به، (Can Bus2) MSC هستند ردبو دخو

 .اردند یتودمحد رتوانرژ رموتو عنو یاو  انتو هاردبو ینا ايبر

 

 و با برق شهر: باهم رتوانرژ چند للراپا يهاردبو -3

 نشد  نـشاز رو بعدو  ه،شد صلو MSC (Can Bus2) یتاد طریقاز  باهم (2) يهاردبو مانند هاردبو ینا

را داده و  BUS کلید به صلو رستود ،شهر قبر با دنکر ونسنکر نهایتو در  نهاآ دننمو للراپاو  هارتوانرژ

 يهزینههاو  دهرـک درصا شهر به انمیتورا  ژينرا اريضطرا قعامو. در دنمو منتقل هکنند فمصر بهرا  قبر

 قبر 8 انتو می اـهردبو نـیا با. ختاندراه ا به محلی هگاونیر یک انمیتو همچنینداد.  کاهشرا  خرید لیهاو

در  نهااز آ یکی که دارد دياـیز يیاامز رتوانرژ چند دنکر للراپا. دکر للراپا رتوانرژ 32 با،  (امجز)را  شهر

 .گذشت فالیویل بحث

 

 :Bus-Tie Breaker( رتوانرژ 32و  "امجز"شهر قبر 8) یگرد هیوباگر وهگر یک للراپا ردبو -0

و  للراپا (ردبو 01 اـمجموع) یگرد وهگر با هیوگررا  رتوانرژ 32و  "امجز" شهر قبر 8 انتو می ردبو ینا با

 .دکر Load Share)) ربا تقسیم



 

 

 

 و ونسنکر ،هرـش قرـب وندـب (ردوـب 33 اـمجموع) یگرد وهگر بارا  هارتوانراز ژ هیوگر انتو می همچنین

 .  دکر ربا تقسیم

 

 

 

 

 

 

 

 


