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 ارزيابي و مطالعه خازنگذاري در خطوط فشارمتوسط و فشارضعيف
 تهرانجنوبغرب نيروي برق ع يكاهش تلفات در شركت توزبا هدف 

 
 مسعود سيواني محمد صادق سپاسيان ياسداهللا سلمان
 شركت توزيع نيروي برق جنوبغرب تهران دانشگاه شهيد عباسپور شركت توزيع نيروي برق جنوبغرب تهران

 راناي
  

 
 تلفات انرژي، تلفات توان، آزاد سازي ظرفيت، ارزيابي اقتصادي: ي كليديها واژه

 
 
 

 چكيده
تبديل انرژي شـيميايي بـه انـرژي الكتريكـي در نيروگاههـاي             

 درصد و در نيروگاههـاي بخـاري        22گازي با بازده اي حدود      
 درصد صورت ميگيـرد عليـرغم قيمـت         31با بازده اي حدود     

الكتريكي و بازده كم نيروگاهها و آلودگي فـراوان         باالي انرژي   
و سـادگي    آنها به علت سهولت انتقال و بهره برداري و توزيع         

تبديل انرژي الكتريكي به ساير انواع انرژي تقاضاي استفاده از          
افزايش مـي يابـد بـا توجـه گـران            اين نوع انرژي روز به روز     

و بـازده كـم     به علت تلفات زياد     (بودن اين نوع انرژي      قيمت
استفاده بهينه و به جا از آن ضروري است و بايد از   ) نيروگاهها

اتالف آن جلوگيري نمود متاسفانه تلفات انرژي در كشـور مـا        
بسيار باال مي باشد تنها حدفاصل بين نيروگاهها و محل هـاي            

از انرژي توليد شده به هـدر ميـرود ايـن مقـدار             % 18مصرف  
، 4،  9/3چين وكره به ترتيب برابر      براي كشورهايي مانند ژاپن،     

 . درصد است4/5
يا % 66حدود  مطالعات نشان ميدهد كه 

3
از مقدار تلفات  2

و در اين ميان پايين . ناشي از بخش توزيع است عنوان شده
در . بودن ضريب قدرت بيشترين نقش را در مقدار تلفات دارد

 ولتاژ فشار ضعيف و اين مقاله خازنگذاري در دو سطح

 در MODECفشارمتوسط با استفاده از نرم افزار شبيه ساز 
هشت فيدر فشارضعيف و پنج فيدر فشار متوسط مورد مطالعه 
قرار گرفته و منافع حاصل از آن با توجه به مالحظات 

 .اقتصادي مورد ارزيابي قرار گرفته است
 
 مقدمه-1

بر توان اكتيو  وهالكتريكي عال اكثر مصرف كننده گان انرژي
كم و بيش توان راكتيو هم مصرف مي كنند مصرف كنندگان 
توان راكتيو باعث ميشوند بخشي از ظرفيت سيستم برق 
رساني اعم از خطوط توزيع فشار ضعيف، پست هاي توزيع، 

 پست هاي فوق توزيع بيهوده اشغال و فشار متوسط خطوط
قدرت ضريب ) 1(درجدول. شود و تلفات را افزايش دهد

تعدادي از مصرف كننده گان و همچنين بعضي از لوازم 
 .الكتريكي به عنوان نمونه آورده شده است

 فـرض  8/0 در صورتي كه ضريب قدرت يك شـبكه را فقـط        
.2كنيم براي محاسبه تلفات شبكه اي كه از رابطه           IRPL = 

 :تبعيت مي كند خواهيم داشت

 ).( 22
XR IIRPL += ⇒ 222 ).( XR IIRPL += ⇒ 2.IRPL =  
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 ضريب قدرت برخي صنايع و مصارف خانگي): 1(جدول 
 ضريب قدرت نوع مصرف كننده

 9/0-7/0 كوره هاي الكتريكي

 7/0-55/0 چاپخانه ها

 8/0-7/0 سرد خانه ها

 61/0-5/0 يخچال

 61/0-85/0 فريزر

 6/0 ماشين لباسشويي

 6/0 وييماشين ظرفش

 69/0-65/0 پمپ چاه آب نيمه عميق

 62/0 پمپ گردش آب گرم

 7/0-5/0 معادن ذغال سنگ

 
با توجه به آنكه مقادير مولفه هاي اكتيـو و راكتيـو جريـان بـا            

 :داشتن ضريب قدرت قابل محاسبه است خواهيم داشت
6/0 sinφ= ϕsin.IIX =                ،  8/0 cosφ= ϕcos.IIR =  

I2×R ×36/0+ I2×R ×64/0 PL=⇒  ])sin.()cos..[( 22 ϕϕ IIRPL +=   

 

 8/0محاسبات فوق نشان ميدهد كه با فرض ضـريب قـدرت             
كـه  % 36براي شبكه سهم تلفات ناشي از وجود تـوان راكتيـو            

در شبكه هـاي توزيـع      . رقم بسيار قابل توجهي است مي باشد      
ز وجـود دارد كـه سـهم         نيـ  8/0ضريب قدرت هـاي كمتـر از        

 . تلفات ناشي از وجود توان راكتيو را بيشتر نشان مي دهد
ضـريب قـدرت     مناسبترين روش جبران توان راكتيو و اصالح      

 .بدليل سادگي و هزينه كم، استفاده از خــازن موازي ميباشد
  

 توزيع  مزاياي خازن گذاري در شبكه-2
قـدار الزم   در صورتي كه نصب خازن به طور صحيح و بـه م            

صورت گيرد عالوه بر كاهش تلفات مزاياي ديگري به همـراه           
مقـدار مـورد نيـاز     خازن بـيش از  دارد و در صورتي كه نصب 

نيـز   خسـارت  عالوه بـر افـزايش تلفـات موجـب بـروز           باشد
به شرح  مزاياي نصب خازن در صورت نصب صحيح         ميگردد

 :استزير
  منافع ناشي از آزاد شدن ظرفيت توليد -1
  منافع ناشي از آزاد شدن شبكه انتقال-2
 فوق توزيع و انتقال  منافع ناشي از آزاد شدن پستهاي-3

  منافع ناشي از آزاد شدن پست هاي توزيع-4
  منافع ناشي از آزاد شدن خطوط فشار متوسط-5
 خطوط فشار ضعيف  منافع ناشي از آزادشدن-6
  منافع ناشي از كاهش تلفات انرژي-7
 ي از كاهش تلفات توان منافع ناش-8
 ولتاژ تنظيم  منافع ناشي از كاهش افت ولتاژ و در نتيجه بهبود- 9

  منافع ناشي از افزايش در آمد ناشي از بهبود ولتاژ-10
  منافع ناشي از آزاد شدن ظرفيت فيدرهاي توزيع و -11

 تجهيزات مربوطه 
در صورتي كه انتخاب محل نصب و مقدار خازن به دقت وبا            

 بـه عيـب تبـديل       ذكـر شـده   عه دقيق نباشد كليه محاسـن       مطال
 .ميگردد

 

 توزيع انتخاب محل نصب خازن در شبكه-3
از جنبه نظري بهتـرين محـل نصـب خـازن هـا در مجـاورت                
مصرف كننده است بـه نحويكـه قـدرت راكتيـو مصـرفي هـر              

دقيقا توسط خازن نصب شده در كنار آن تـامين           مصرف كننده 
 حـل بـراي شـركتهاي بـرق عملـي      بديهي است ايـن راه     شود

موضوع خازنگذاري در شبكه توزيع   با توجه به اهميت    .نيست
تاكنون روشهاي متعددي محاسبه و پيشنهاد و اجرا شده اسـت    
مانند روشهاي تجربي، روشهاي برنامـه ريـزي عـدد صـحيح،            

 در ادامه 0...استفاده از آلگوريتم ژنتيك، روش آبكاري فوالد، و 
 . روش رياضي شرح داده ميشوديك روش مبتني بر

 

 
 پروفيل جريان راكتيو يك فيدر با بار پيوسته): 1(شكل

 و متمركز در انتهاي فيدر
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نمايانگر يك فيـدر فشـار ضـعيف اسـت را در نظـر              ) 1(شكل
بگيريد بار اين فيدر از دو بخش تشكيل شده است يك بار در             

فيدر  انتهاي شبكه و دومي بار پيوسته و يكنواخت كه در طول          
طول شبكه واحد بوده و جريان در هر نقطه         . پخش شده است  

از خط تابعي از فاصله آن نقطه تا ابتداي فيدر خواهد بود بنابر             
اين جزئي از تلفات فيدر كه مربوط به جز كوچكي از طول آن     

) 1(از ابتداي فيـدر قـرار گرفتـه مطـابق رابطـه       xكه در فاصله    
 توجـه بـه آنكـه جريـان         براي سهولت كار بـا    ]. (3[خواهدبود

خازني تاثير زيادي را در تلفات حاصل از جريان اكتيـو نـدارد            
لذا بخش اكتيو جريان را كنار گذاشته و در اين بحث منظور از     

 )جريان، جريان راكتيو خواهد بود
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 ):1(در رابطه 
LSP : تلفات خازن قبل از خازن گذاري 
: R كل مقاومت فيدر 

1I : ميزان جريان راكتيو در ابتداي فيدر  
2I  :ميزان جريان راكتيو در انتهاي فيدر 
 

از ابتداي فيدر اقدام به نصب يـك         x1در صورتي كه در فاصله    
ميگـردد و   ) 2(مطـابق شـكل   خازن كنيم پروفيل جريان فيـدر       

خواهد بـود و    ) 2(تلفات حاصل از جريان راكتيو مطابق رابطه      
تلفـات نسـبي حاصـل ازنصـب خـازن مطـابق رابطـه         كاهش

و ميتوان مقدار بهينه و بهترين محـل نصـب       ] 3[خواهد بود )3(
خازن بابيشترين كاهش تلفـات را بـا توجـه بـه مقـدار بـار را        

آشـنايي بيشـتر از مراجـع      بهتـر اسـت خواننـده بـراي         . (يافت
  )استفاده كند
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پروفيل جريان راكتيو يك فيدر با بار پيوسته و ): 2(شكل

 متمركزبعد از نصب يك خازن
 
 
في شبكه نمونه و پارامترهـاي اقتصـادي و روش          معر-4

 مدل سازي
براي خازنگذاري با هدف كاهش تلفات در بخش فشارمتوسط 

و در بخـش فشارضـعيف      ) 2(پنج فيدر با مشخصـات جـدول      
قرار گرفت   مورد بررسي ) 3(هشت فيدر با مشخصات جدول      

و به منظور بررسـي ميـزان سـودآوري طـرح خازنگـذاري در              
) 4(ي پارامترهــاي اقتصــادي مطــابق جــدولفيــدرهاي انتخــاب

 استفاده شد
 

 مشخصات بار فيدرهاي نمونه فشارمتوسط): 2(جدول 

 نام فيدر
 بار پيك

)َA( 

طول خط 
 )M(هوايي

طول خط 
)M(زميني

 تلفات
)kw( 

درصد 
 تلفات

 056/2 44/128 6850 5331 34/231 زمستان
 224/1 67/77 6354 3370 54/234 هنرستان

 64/0 45/20 5206 6153 105 پارك نعيمي
 045/0 43/0 1750 0 26/35 آهن فروشان

 051/0 57/0 1660 0 63/41 حديد
 274/1 56/227 جمع

 
 ارزش كنـوني    P ارزش يكنواخت سـاليانه و       A) 4(در جدول  

منافع يا هزينه است و مقدار ضرايب تبديل براي مـدت زمـان             
 ..بدست آمده است] 5[ سال30
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 ت بار فيدرهاي نمونه فشارضعيفمشخصا): 3(جدول 

شماره 
 فيدر

بار 
)KW(پيك

ضريب 
 بار

ضريب 
 قدرت

تعداد 
مشتركين

طول 
شبكه 
 هوايي و

 زميني
 185 227 72/0 7/0 134/172فيدر
 456 191 8/0 64/0 36/122 2فيدر
 382 735/0217 54/0 8/119 3فيدر
 416 120 77/0 66/0 05/89 4فيدر
 265 774/0118 61/0 66 5فيدر
 320 78 77/0 55/0 47/55 6فيدر
 190 63 72/0 63/0 17/43 7فيدر
 213 89 78/0 7/0 4/34 8فيدر

 
  پارامترهاي اقتصادي:)4(جدول

 مقدار شرحرديف

  8 )ميليون ريال/kw(ارزش تلفات توان  1

0004/0 )ميليون ريال/kwh( ارزش تلفات انرژي  2
 10 )درصد(بهره پول 3

 30 )سال(تجهيزاتطول عمر  4

 0 ارزش اسقاط  5

4269/9 %10 سال با بهره 30 براي P به Aضريب تبديل  6
7 Fبه P 2394/0 %10 سال با بهره 15براي  ضريب تبديل

 
نصب خـازن در شـبكه متناسـب بـا افـزايش هزينـه سـرمايه            

گذاري در شبكه است و براي انتخاب ظرفيت اقتصادي خازن          
وه بر تلفـات الكتريكـي و قيـود فنـي و     براي توزيع انرژي عال   

بايد پارامترهـاي اقتصـادي نيـز در نظـر گرفتـه      ... و افت ولتاژ
نشان ميدهد كـه افـزايش سـرمايه گـذاري در           ) 3(شكل. شود

شبكه متناسب با كاهش تلفات است اما داشتن حداقل تلفـات           
بهترين شرايط كار شبكه وقتي اسـت       . همواره اقتصادي نيست  

 .حدوده اقتصادي و بهينه در حال كار باشدكه شبكه در م

) 4(براي محاسبه منافع حاصل از خازنگذاري از رابطه 
 استفاده ميكنيم

درآمدحاصل از كاهش تلفات + درآمدحاصل از كاهش تلفات انرژي -هزينه سرمايه گذاري) 4(
 منافع=توان

 

ه            زايش هزين ب اف ه ترتي رح ب رای ط ده اج حالت های مختلف و مرتب ش

کـل  
ه 
ينـ
هز

هزينه کل

هزينه تلفات

هزينه سرمايه گذاری

حالت 
بهينه

 
 نمودار هزينه به ازاي حالتهاي مختلف اجراي پروژه) 3(شكل

 
بدست آوردن مدل بار مصرفي در ابتداي فيدرها دستگاه         براي  

ثبات نصب شد با توجه به آنكه در طـول شـبانه روز مصـرف              
لـذا بـراي سـاده       مشتركين به طور مرتب در حال تغيير ميباشد       

 سازي مسئله و اعمال پارامترهاي الزم در نرم افزار شـبيه سـاز     
تكـرار  در طول دوره توان مصرفي يك روز فيدر كه بيشـترين            

بـراي بدسـت آوردن     ) 5(را در نظر داشته و از رابطه         را داشته 
 ميباشـد   MODECضريب مشترك كه مـورد نيـاز نـرم افـزار            

استفاده گرديد همچنـين مصـرف مشـتركين يكسـان و مقـدار             
 .ضريب قدرت براساس اندازه گيري در نظر گرفته شد

 

)5(    
  
 كليـه مشـتركين     از رابطه فوق زماني ميتوان استفاده نمود كـه         

 آمپر باشند كه در     25 فاز  آمپر و كليه مشتركين سه     25تك فاز   
 . مورد فيدرهاي انتخابي اين رابطه صادق است

 

 مطالعه خازنگذاري در فيــــدرهاي انتخـابي فشـار          -5
 ضعيف

با نصب دستگاه ثبات در ابتـداي فيـدرها مـدل بـار مصـرفي                
رك در طـول    ضـريب مشـت   ) 5(بدست آمد و با توجه به رابطه      

) 5(دوره براي فيدرهاي تحت مطالعـه محاسـبه گرديـد شـكل       
) 6(فيدر يك و شكل    منحني توان اكتيو مصرفي براي يك روز      
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نمودار تغييرات ضريب مشترك كه براي همان فيـدر محاسـبه           
 .شده و به عنوان نمونه آورده شده را نشان ميدهد

فاده همانطور كه در بخشهاي قبلي بيان گرديد در صورت اسـت          
مناسب از خازن عالوه بر كاهش تلفات منـافعي چـون بهبـود             

. به همراه است  ... ولتاژي و آزاد سازي ظرفيت شبكه و       پروفيل
با توجه به آنكه خازن هاي فشار ضعيف موجود بـراي نصـب            

مكـان    بـوده اسـت لـذا      kvar 5/12در شبكه هوايي به قدرت      
ر گـرفتن   با توجه به نرم افـزار شـبيه سـاز و در نظـ              نصب آن 

حداكثر كاهش تلفات در شرايط پيك انتخاب شد و در طـول            
پارامترهاي مختلف فيدر ماننـد تلفـات، ولتـاژ     دوره شبانه روز  

كنترل شـد و منـافع اقتصـادي آن محاسـبه           ... دورترين نقطه و  
نتيجه در جدولي ثبت شده و با افزايش تعداد خازن در . گرديد

شـده مجـدد كنتـرل و در    فيدر نمونه كليه پارامترهـاي عنـوان       
جدول با ركـورد جديـد اضـافه گرديـد در نهايـت در مـورد                
خازنگذاري در آن فيدر نتيجه گيري شده است در اينجا نحوه           

 مرحلـه شـرح داده ميشـود     1 فقط براي    1محاسبات براي فيدر  
ابتـدا بـا نصـب      ) 6(و) 5(با توجه مـدل بـار مصـرفي اشـكال         

رم افزار شـبيه سـاز و        در نقطه پيشنهادي ن    kvar5/12دوخازن  
... مقادير تلفات، توان مصرفي اكتيو و راكتيو و        انجام پخش بار  

مقـادير تلفـات قبـل و       ) 7(در طول دوره محاسبه گرديد شكل     
 .بعد از نصب دو خازن در فيدر فوق را نشان ميدهد

 

 

 
 نمودار تغييرات توان اكتيو در طول روز فيدر نمونه يك):5(شكل

 

 
غييرات ضريب مشترك در طول روز فيدر نمودار ت):6(شكل

 نمونه يك
 

 
نمودار تغييرتلفات قبل و بعد از نصب دو خازن در ):7(شكل

 طول روز فيدر نمونه يك
  
 كـاهش تلفـات     kvar 25با نصب دوخازن جمعا بـه قـدرت          

متوسـط آن   ( kwh57/46انرژي در طول يك شبانه روز برابـر         
حاصل مي گردد  kw82/2و كاهش تلفات توان) kw94/1برابر

 بـا توجـه بـه       kvar5/12در صورتي كه براي نصب هر خـازن         
 ميليون ريال نيـاز باشـد جهـت         4/0 مبلغ   82فهرست بها سال    
به آنكه    ميليون ريال هزينه ميگردد باتوجه     8/0نصب دو خازن    

لـذا   است] 6[ سال 15عمر خازن ها بر اساس بروشور سازنده        
 صب خازن مي باشـد پـس       سال دو بار نياز به ن      30براي مدت   

فرايند مالي نصب دو خازن در فيدر مورد مطالعـه بـا در نظـر               
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 )8(مطابق شـكل  ) 4(داشتن مقادير پارامترهاي اقتصادي جدول    
 :و منافع حاصله به شرح زير محاسبه مي شود

ارزش كنوني كاهش تلفات انرژي در طول يـك سـال بعـد از              
  :دو خازن نصب

 94/1×8760×0004/0= 8/6 ميليون ريال 
 

ارزش كنوني كاهش تلفات انرژي در طول سـي سـال بعـد از              
 : دو خازن نصب

 82/6×4269/9= 1/64 ميليون ريال 
 

 :تلفات توان بعد از نصب دو خازن ارزش كاهش
 82/2×8=56/22 ميليون ريال 

 
 : سال برا ي دو خازن30هزينه خازن گذاري در طول 

 8/0+8/0×2394/0=99/0 ميليون ريال 
 
 :  سال30فع حاصل از نصب دو خازن در فيدريك در طول منا

 1/64+ 56/22 -99/0= 67/85 ميليون ريال 
  

 
  كيلووار در فيدر يك5/12خازن2فرآيند مالي نصب ): 8(شكل

 
مراحل فوق براي تعداد ديگر خازن براي انجام گرديد و نتيجه           

 .شد) 6(و ) 5(مطابق جداول
 

 فيدر يكخالصه خازن گذاري در ): 5(جدول
مرحله نصب 

 خازن
كاهش تلفات 

 )KW(توان
 كاهش تلفات انرژي

 )KWH(در يكسال
 4/16994 82/2  خازن2
 6/22863 92/3  خازن3
 28908 92/4  خازن4
 8/30046 74/5  خازن5
 8/30922 37/6  خازن6
 8/32236 93/6  خازن7
 4/32324 38/7  خازن8
 2/31273 68/7  خازن9

  
 ه خازن گذاري در فيدر يكخالص): 6(جدول

مرحله 
نصب 
 خازن

هزينه نصب 
خازن در 

 30طول 
 سال

در آمد حاصل 
از كاهش تلفات 

 توان
 )ميليون ريال(

در آمد حاصل از 
كاهش تلفات 

 30انرژيدر طول 
 )ميليون ريال(سال 

جمع هزينه و در 
آمد به ارزش 

 كنوني
 )ميليون ريال (

 67/85 1/64 56/22 99/0  خازن2
 65/115 78/85 36/31 49/1 ن خاز3
 38/146 109 36/39 98/1  خازن4
 44/156 113 92/45 48/2  خازن5
 6/164 61/116 96/50 97/2  خازن6
 47/173 5/121 44/55 47/3  خازن7
 96/176 89/121 04/59 97/3  خازن8
 91/174 93/117 44/61 46/4  خازن9
 

يجـه گرفـت كـه      ميتـوان نت  ) 6(از مقادير ثبت شده در جـدول      
 همـراه منـافع اسـت و        8خازن گذاري در فيدريك تا مرحلـه        

افزايش ظرفيت بيش از اين مقدار همراه با كاهش سود اسـت            
نشان ميدهد سود حاصل از اسـتفاده       ) 9(همچنين نمودار شكل  

از خازن با افزايش آن با شـيب كمتـري افـزايش ميبابـد و در                
 افـزايش ظرفيـت     واقع نسبت منافع به هزينـه خازنگـذاري بـا         

 .خازن كاهش مييابد
اين روش براي هفت فيدر ديگر تكرار گرديد و نتيجه مقـادير            
كاهش تلفات انرژي براي يك سال و تلفات تـوان بـراي هـر              
يك از فيدرها به ازاي مقدار خازني كه بيشترين سود را ميدهد       
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در صـورتي كـه     . شـد ) 11(و  ) 10(به ترتيب مطابق شكلهاي     
ــافع حاصــل از ــه رابطــه من ــا توجــه ب و ) 4( خازنگــذاري را ب

محاسـبه كنـيم نتيجـه مطـابق     ) 4(پارامترهاي اقتصادي جـدول   
 .خواهد بود) 12(شكل

 

 
نمودار منافع حاصل از خازنگذاري با ازاي افزايش ): 9(شكل

 خازن در فيدر شماره يك
 

. 
 كاهش تلفات انرژي در اثر خازنگذاري در فيدرهاي نمونه): 10(شكل

 
مطالعه خازنگذاري فشارضعيف در هشت فيدر نمونه به نتايج 

 :شرح زير ميباشد
كليه  به علت بهاي كم خازن فشارضعيف خازنگذاري در -1 

 فيدرها اعم از كم بار و پربار، طوالني و كوتاه همراه

منافع زيادي ميباشد البته در فيدرهاي پربار و طوالني 
  .منافع حاصل بسيار قابل توجه تراست

 .ازنگذاري باعث بهبود پروفيل ولتاژي ميگرددخ  -2
خازنگذاري عالوه بر كاهش تلفات باعث آزاد سازي  -3

ظرفيت شبكه و پست هاي توزيع و فوق توزيع و شبكه 
فشار ضعيف و فشارمتوسط و شبكه فوق توزيع ميگردد 

 .و داراي منافع اقتصادي قابل توجهي است
 

 
 

 
  خازنگذاري در فيدرهاي نمونهكاهش تلفات توان در اثر): 11(شكل

 

 
در ) كاهش تلفات(منافع حاصل از خازنگذاري): 12(شكل

 فيدرهاي تحت مطالعه
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در صورتي كه مقدار ظرفيت خازن از حدي تجاوز كند  -4
عالوه بر افزايش تلفات موجب اشغال ظرفيت شبكه 

 .باالدستي و تجاوز ولتاژ در نقاطي از شبكه ميشود
عادل كه ولتاژ فازها متفاوت ميباشد  در فيدرهاي نامت-5

خازنگذاري باعث ميگردد كه ولتاژ بعضي از فازها زودتر 
به حد نهــايي رسيده و خازنگذاري را با محدوديت 

 .روبرو ميكند
 بايد در انتخاب مقدار و محل نصب 5 و4با توجه به بند   -6

  .خازن بسيار دقت گردد
  
انتخـابي فشـار     مطالعه خازنگـذاري در فيـــدرهاي        -6

 متوسط
 باتوجه به مدل بـار بدسـت آمـده از فيـدرها توسـط سيسـتم               

SCADA            مستقر در پست فوق توزيع و استفاده از نرم افـزار 
 بـراي فيـدرهاي فشارمتوسـط مطالعـات       MODECشبيه ساز   
بدست آوردن مقدار كاهش تلفـات در هـر روش و            الزم براي 

 :سود حاصل از آن به شرح زير انجام شد
خازن بهينه در بخش فشار ظرفيت  به منظور انتخاب -الف

به  متوسط با توجه به پارامترهاي اقتصادي مسئله
 : اقدام شد زيرترتيب

ابتدا از شركت فراكوه فروشنده خازن جهت بدست  -1 
 .آوردن بهاي انواع خازن استعالم شد

با توجه به آنكه بهاي هر كيلووار خازن براي هر نوع  -2
هر كيلووار خازن در  مي باشد لذا بهاي خازن متفاوت

 .محاسبه گرديد هر نوع

جريان راكتيو هر دستگاه خازن با توجه به توان نامي آن  -3 
 .محاسبه گرديد

حاصل ) 7( مرتب شد و جدول3 تا 1نتايج اجراي بند هاي 
 .گرديد
 600 از خازن  زير به داليلو) 7(باتوجه به جدول  -ب

 فيدرهاي انتخابي درهش تلفات  مطالعه كابراي يلووارك
 .استفاده ميكنيم

نصب خازنهاي با ظرفيت كوچك با توجه به جريان  -1
راكتيو كم آنها در خطوط فشار متوسط تاثير ناچيز در 

 .تلفات دارد
ظرفيت بهاي هر كيلووار خازن فشار متوسط با افزايش   -2 

 . سير نزولي داردخازن
در فيدرهاي با بار  و جاريبا توجه به آنكه توان راكتي  -3 

در شرايط پيك به چند )  آمپر150 تا 100بين (متوسط
لذا در صورتي كه تعداد زيادي خازن  مگاوار ميرسد

فشار متوسط در ظرفيت هاي كوچك نصب شود 
 .سرويس و نگهداري آنها مسئله ساز خواهد بود

  
 

 مشخصات خازن هاي فشار متوسط موجود ):7(جدول
بهاي 
واحد 

لووارهركي
 )ريال( 

بهاي هر 
 دستگاه خازن

ميليون (
 )ريال

جريان 
 اكتيو

 )آمپر(

خازن 
هاي 
 موجود

 )كيلوار( 

رديف

178800 47/4 722/0 25 1 

112000 6/5 424/1 50 2 

90552 065/6 93/1 67 3 

77108 4/6 40/2 83 4 

68800 88/6 89/2 100 5 

58947 84/7 84/3 133 6 

54260 14/8 33/4 150 7 

53593 95/8 82/4 167 8 

48000 6/9 78/5 200 9 

44000 11 22/7 250 10 

42100 62/12 664/3 300 11 

39285 75/13 1/10 350 12 

37500 15 55/11 400 13 

35555 16 13 450 14 

34840 42/17 44/14 500 15 

34309 87/18 88/15 550 16 

33667 2/20 34/17 600 17 
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ذاري در بخش فشار متوسـط بـه ترتيـب          جهت مطالعه خازنگ  
 :زير اقدام گرديد

 با استفاده از مقادير ثبت شده توانهاي اكتيو و راكتيو در -1
مقدار متوسط ضريب قدرت در بخش  پست فوق توزيع

 . بدست آمد78/0فشار متوسط 
با استفاده ازمنحني مصرف جريان روزانه فيدرهاي   -2

 تلفات و MODECارانتخابي و با استفاده از نرم افز
مشخصات ديگر فيدرها در هر ساعت محاسبه شد 

 فيدر زمستان را 83مصرف يك روز در سال) 8(جدول(
 ).نشان ميدهد

جريان راكتيو براي تك  تلفات فيدر ها ناشي از وجود -3 
براي ) 8(مشابه جدول(را مـحاسبه ميكنيم  فيدرهاتك 

 )فيدر زمستان
زاي ساعتهاي مختلـف شـبانه      مقادير تلفات به ا   ) 8(در جدول  

بـا توجـه بـه مقـادير      روز براي فيدر زمستان داده شده اسـت 
خسارت وارده به علت وجـود    ) 4(پارامترهاي اقتصادي جدول  

 سال بـراي ايـن فيـدر بـه شـرح زيـر       30توان راكتيو در طول   
 :محاسبه ميشود

 

= خسارت ناشي از تلفات توان+خسارت ناشي از تلفات انرژي
 از وجود توان راكتيوخسارت ناشي 

 
متوسط تلفات ناشي از توان راكتيو در هر ساعت در طول يك            

  KW 96/29 شبانه روز
 8×85/45+96/29×8760×0004/0×4269/9=1356 ميليون ريال

  

مشاهده ميشود كه خسارت وارده براي فيـدر زمسـتان بسـيار             
با توجه به روش استفاده شـده در بخـش          .  است  به قابل توجه 

عيف نقطه اي كه بيشترين كـاهش تلفـات را بـه ازاي             فشار ض 
دارد را به كمك نرم افزار شـبيه سـاز پيـدا            kvar600يك خازن 

 ميكنيم

 پارامترهاي مختلف فيدر زمستان قبل از خازن گذاري): 8(جدول
تلفات به 

علت وجود 
توان 

 )KW(راكتيو

تلفات 
 كل

)KW( 

توان 
 راكتيو

)KVAR( 

 توان اكتيو

)KW( 
ي جريان ابتدا

 )A( فيدر
 ساعت

73/28 14/73 3768 4684 54/173 0 
81/22 07/58 3357 4174 62/154 1 
61/18 41/44 3033 3771 72/139 2 
09/18 06/46 2988 3717 68/137 3 
89/14 08/39 2778 3456 128 4 
63/13 76/34 2596 3230 63/119 5 
14/11 39/28 2346 2919 11/108 6 
05/13 27/33 2540 3160 117 7 
54/15 61/39 2772 3448 7/127 8 
82/28 35/73 3773 4691 78/173 9 
96/37 58/96 4331 5382 41/199 10 
75/42 75/108 4596 5710 61/211 11 
85/45 62/116 4760 5913 12/219 12 

41 37/104 4502 5594 3/207 13 
83/37 22/96 4323 5372 199 14 
68/36 32/93 4257 5290 196 15 
51/36 97/92 4249 5280 65/195 16 
53/37 51/95 4307 5352 3/198 17 
64/33 63/85 4077 5068 77/187 18 
64/29 39/75 3826 4755 19/176 19 
63/32 06/83 4016 4991 93/184 20 
12/42 24/107 4564 5670 13/210 21 
09/42 11/107 4561 5667 210 22 
87/37 4/96 4327 5377 23/199 23 

 
در صورت اجراي پخش بار و بدست آوردن مقادير تلفات در           

 به ازاي توزيع توان اكتيـو يكسـان     ) 8(طول دوره مشابه جدول   
 و به طـور متوسـط هـر سـاعت     kw33/12كاهش تلفات توان

kw55/9          كاهش تلفات انرژي خواهيم داشت و منافع حاصـل
و قيمـت   ) 4 (با توجه به مقادير پارامترهاي اقتصـادي جـدول        

ــازن ــدول  KVAR 600خ ــابق ج ــاي  ) 7( مط ــاب به و احتس
مانند ( ميليون ريال    8/1تجهيزات اضافي براي هر دستگاه برابر       

 و... ) كات اوت فيوز، سكوي استقرار خازن، دستمزد نصب و        
فرآينـد مـالي     سال و ترسيم  15در نظر گرفتن طول عمر خازن       

ازن بـراي   منافع حاصل از نصب يـك خـ       ) 13(آن مطابق شكل  
 : سال به ترتيب زيـر مـحاسبه ميشود30فيدر زمستان در طول 

 :ارزش تلفات انرژي در طول يك سال
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 55/9×8760×0004/0=46/33 ميليون ريال
 

  :ارزش كنوني تلفات انرژي در طول سي سال

 46/33× 4269/9= 42/315 ميليون ريال 
 

 :ارزش كاهش تلفات توان حاصل از نصب خازن

 33/12×8=64/98 الميليون ري 
 

 : سال30يك خازن در طول  هزينه كنوني نصب
 22+22× 2394/0=27/27 ميليون ريال 

 

 :منافع حاصل از نصب يك خازن
 64/98+ 42/315 -27/27= 79/386 ميليون ريال 

 
 

 
فرآيند مالي فيدر زمستان با نصب يك خازن ): 13(شكل

kvar600 

 
گر خـازن بـا يـافتن    مشابه بخش فشار ضعيف براي مقادير دي     

) 9(بهترين نقطه نصب خازن انجام شد و نتيجه مطابق جـدول          
 .گرديد

مشابه اين محاسبات براي چهار فيدر فشارمتوسط ديگر انجام          
 :زير حاصل گرديد يجشد نتا
 براي دو فيدر آهن فروشان و حديد كه جـز فيـدرهاي             - الف

كم بار هستند هزينه تلفات ناشي گردش تـوان راكتيـو نـاچيز             
بوده و درآمد حاصل از كـاهش تلفـات كمتـر از هزينـه هـاي                

در ايـن دو فيـدر غيـر         نصب خازن اسـت لـذا نصـب خـازن         
 .اقتصادي است

درهاي بـار متوسـط اسـت بـا         فيدر پارك نعيمي جز فيـ      -ب 
افزايش   ميليون ريال دارد و    24نصب يك خازن منافعي حدود      

  .خازن همراه سود كمتر است
  خــازن5 بيشــترين ســود در فيــدر هنرســتان بــا نصــب -ج 

kvar600 ميليون ريال دارد445 منافعي حدود . 
 

 خالصه انجام خازن گذاري در فيدرزمستان): 9(جدول

مرحله 
نصب 
 خازن

كاهش تلفات 
 توان

)KW( 

 كاهش تلفات انرژي
  در يك 

 )KWH(سال

جمع هزينه و در 
آمد به ارزش 

 كنوني
 )ميليون ريال (

 2/387 83658 33/12  خازن1
 06/700 4/151460 94/22  خازن2
 .7/892 194384 2/30  خازن3
 97/986 6/217773 36/34  خازن4
 66/1092 8/241600 83/39  خازن5
 46/1115 2/247207 35/43  خازن6
 05/1081 2/242389 75/44  خازن7
 

عليرغم منافع زياد محاسبه شده نصب خـازن بـراي فيـدرهاي            
 : اليل زير پيشنهاد نمي شودفشارمتوسط به د

در خطوط فشارمتوسط خازنگذاري پرهزينه بـوده و در      -1 
 .تمام فيدرها اقتصادي نميباشد

به علت تغييرات مداوم محل تغذيه پست هـاي توزيـع             -2
در اثر مانور يا توسـعه شـبكه از مناسـب بـودن محـل               
نصب خازن در طول بهره برداري نميتوان اطمينان نمود        

  فيـدر فشـار متوسـط كـه        يـك جريان مصـرفي    نمودار  
 )14(شـكل  كـه در     83 ماهـه اول سـال       ششمربوط به   

مشاهده مي گردد جهت تاييد ايـن مطلـب آورده شـده            
 .است

تعمير و نگهداري خازنهاي فشـار متوسـط بـه مراتـب              -3 
مشكل تر از فشـار ضـعيف اسـت و بـه علـت وجـود                
 جريان هجومي زياد در هنگـام قطـع و وصـل بايـد از             
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ديژنگتور و ملحقات آن استفاده نمود كه هزينـه خـازن           
 .گذاري فشار متوسط را چند برابر ميكند

 

.  

بار يك فيدر فشار متوسط در شش  نمودار تغييرات): 14(شكل
  83ماه اول سال 

 
 نتيجه گيري-7

گردش توان راكتيو سهم قابل توجهي از تلفات در شبكه 
 خطوط فشار ضعيف عالوهتوزيع را دارد استفاده از خازن در 

 بر كاهش تلفات اين بخش باعث كاهش تلفات سطوح باالتر          
ولتاژي شده و منافع قابل توجهي دارد عالوه بر آن باعث آزاد            

شبكه و پست توزيع و شبكه باال دستي ميشـود           سازي ظرفيت 
و همچنين ما را از     . كه شايد منافع بيش از كاهش تلفات باشد       

 .خش فشار متوسط بي نياز ميكنداستفاده از خازن در ب
 
 مراجع-8
اولويت بنـدي روشـهاي مختلـف كـاهش         "سلماني  –الف  -1

 پايـان نامـه   "تلفات در شركت توزيع نيروي جنوبغرب تهـران       
 ).شهيد عباسپور(كارشناسي ارشد دانشگاه صنعت آب و برق

بررســي تلفــات الكتريكــي در شــبكه بــرق " حيــدري - ق-2
ي و تحقيقـات دفتـر تحقيقـات         معاونـت برنامـه ريـز      "رساني

ارديبهشت –انتشارات تابش برق    -شركت برق منطقه اي تهران    
1378. 

دانشگاه "توزيع طراحي و توسعه شبكه هاي    "احمديان  - م   -3
 .شهيد عباسپور

تعيـين مكـان و     " صـفارپور،    -حقي فـام، ر   - ر -مدني، م -م-4
ظرفيت بهينه خازن در شبكه هاي توزيـع اسـتفاده از گراديـان             

شبكه هاي توزيع نيرو، بندرعباس       چهارمين كنفرانس  "اريبرد
 .1373 فروردين سال 28و27

ــكونژاد-م-م-5 ــادي  "اسـ ــابي اقتصـ ــي ياارزيـ اقتصادمهندسـ
 1381 انتشـارات دانشـگاه اميركبيـر سـال          "پروژههاي صنعتي 

 .چاپ شانزدهم
تك فـاز و  (دفترچه راهنماي خازنهاي فشار متوسط و قوي     -6

 .شركت فراكوه–ازني و بانك هاي خ)سه فاز
 شـركت   "مهندسي سيسـتم هـاي توزيـع      "حقي فام   - ر –م  -7

 كميته تحقيقـات شـركت توزيـع        -توزيع نيروي برق هرمزگان   
 .1380سال -نيروي برق هرمزگان
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