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 استفاده از جبران سازهاي خازني 
  و بهبود كيفيت توانولتاژجهت متعادل سازي 

 
                  مهدي ابهري                عبداالمير ياقوتي                                                       

 ت پااليش نيرو                       شرك دانشگاه تربيت مدرس-اي تهرانبرق منطقه
            E-Mail : a_a_yaghooti@yahoo.com 

 
 
 
 

 ، كيفيت برق ، جبران سازخازنيكاهش تلفاتشبكه توزيع ،نوسان ولتاژ ،:كلمات كليدي
 
 
 
 

 :چكيده 
يكي از وظايف مهم شركتهاي برق ، توزيع انرژي الكتريكي 

 .با كيفيت مناسب به مشتركين مي باشد 
از الگوي بار مشتركين مختلف ، وجود بدليل عدم آشنايي 

مشتركين سه فاز نامتعادل، غير يكنواخت بودن مصرف 
مشتركين و عدم توزيع مناسب مشتركين بين فازهاي مختلف 
شبكه ، بار فازهاي  شبكه  برابر نبوده و سبب ايجاد نامتعادلي 

اين پديده عالوه بر افزايش تلفات شبكه سبب .مي گردد 
 كه به شده توزيع شده به مشتركين شبكه كاهش كيفيت توان

صورت افت ولتاژ شديد يا اضافه ولتاژ در شبكه حادث مي 
 .گردد

در اين مقاله سعي شده است تا پس از بررسي اثرات 
و روشهاي سنتي  جهت بار در شبكه نامطلوب عدم تعادل 

كاهش اثرات اين پديده روشي جديد جهت متعادل سازي 
در .ده از جبران سازهاي خازني ارائه گردد ولتاژ شبكه  با استفا

روش پيشنهادي با استفاده از خازن و روشهاي كنترل آن سعي 
مي گردد تا از جابجايي ولتاژ نول در آخر شبكه جلوگيري 
بعمل آيد كه بدين ترتيب تاثيرات مطلوبي در پروفيل ولتاژ سه 

 .فاز شبكه بوجود خواهد آمد
واقعي با استفاده از روش نتايج بدست آمده برروي شبكه 

 .آن استپيشنهادي حاكي از مطلوب بودن 
 
 مــــقدمه) 1

شبكه هاي توزيع فشار ضعيف چهار سيمه بوده كه سه 
سيم آن سه فاز شبكه و سيم چهارم نيز نول شبكه مي باشد كه 

مشتركين شبكه نيز به  .به نول ترانسفورماتور وصل مي گردد
ند كه مشتركين تكفاز از يك  صورت سه فاز يا تكفاز مي باش

فاز و نول شبكه تغذيه شده و مشتركين سه فاز نيز از سه فاز 
 مشتركين تكفاز شبكه معموالً.و نول شبكه انشعاب مي گيرند 

داراي مصارف خانگي و تجاري مي باشند و مشتركين سه فاز 
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 داراي مصارف كارگاهي ، صنعتي ، كشاورزي و نيز غالباً
) با توجه به تغيير تجهيزات سرمايشي(جاري و تخانگي بعضاً 

 .مي باشند 
يكي از مشكالت مهم شبكه هاي فشار ضعيف توزيع ، 

عدم تعادل در شبكه . عدم تعادل بار در طول خطوط مي باشد 
بدين معناست كه توزيع بار بر روي فازهاي شبكه در هر گره 

بكه برابر نبوده و جمع برداري جريانهاي سه فاز در هر گره ش
اين امر سبب مي گردد تا يك جريان .برابر صفر نمي گردد 

برگشتي درسيم نول  شبكه جاري باشد كه سبب جابجايي 
موجب كاهش كيفيت كه خود نقطه صفر در هر گره شده 

ولتاژ در شبكه و افزايش تلفات شبكه هاي فشار ضعيف مي 
 .گردد

بدليل تغييرات درنوع مصرف سرمايشي مشتركين خانگي و 
در شهرهاي بزرگ ، ) استفاده از كولرهاي گازي(تجاري 

افزايش طول شبكه هاي فشار ضعيف و افزايش بار فيدرهاي 
فشار ضعيف ، حساسيت ولتاژ نول نسبت به عدم تعادل بار 
در شبكه بيشتر شده و كيفيت ولتاژ شبكه به شدت تحت تاثير 

 .اين پديده قرار گرفته است
ر زمينه بررسي تاثيرات عدم ي ددتاكنون فعاليتهاي محدو

تعادل بار در شبكه هاي فشار ضعيف صورت گرفته است كه 
  :عبارتند ازمحور اصلي اين تحقيقات دو 

 كاهش تلفات بوسيله كنترل جريان نول ●

  نولولتاژ با كنترل ولتاژبهبود پروفيل  ●

 جريانمطالعات انجام شده در محور اول سعي در كنترل 
بكه دارند تا تلفات سيستم كاهش عبوري از نول گرههاي ش

كنترل جريان نول تمام گرههاي شبكه در اين ].8-4[يابد 
حالت بسيار هزينه بر و غير اقتصادي مي باشد لذا در مرجع 

با توجه به حساسيت تغييرات تلفات نسبت به تغييرات ] 4[
. گرههاي مناسب جهت كنترل انتخاب شده است, جريان نول 

 دليل تغييرات بار مشتركين هموار نقاط در اين حالت نيز به
 .انتخابي بهترين نقاط نمي باشد

مطالعات انجام شده در محور دوم سعي در تثبيت ولتاژ نول 
در اين تحقيقات ]. 1-3[در گره هاي مختلف شبكه دارند

هدف اصلي بهبود كيفيت برق و جلوگيري از تغييرات زياد 
 انتهايي شبكه جهت انتخاب گره هاي.ولتاژ مشتركين مي باشد

كنترل ولتاژ نول در اين مطالعات نشان داده است كه تاثيرات 
مطلوب در بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش تلفات شبكه هاي 

 .نامتعادل دارد
 مروري  شبيه سازي يك شبكه ساده و در اين مقاله ابتداء با

غير متعادل  بر روابط توزيع انرژي در سيستمهاي سه فاز
و پس ازبررسي   تشريح مي گردد پديده كامالًتاثيرات اين

روشهاي سنتي جهت كاهش اثرات اين پديده روش پيشنهادي 
شبكه با استفاده از جبران ساز جابجايي نقطه نول كه برمبناي 

 . ارائه ميگردد است  در مكان مطلوبخازني 
نتايج تئوري اين تحقيق با استفاده از نرم افزار 

MATLABي سيستم قدرت بدست آمده  درمحيط شبيه ساز
 .و از دقت بااليي برخوردار است

مطالعات عملي انجام شده بر روي يك شبكه نمونه واقعي 
 .تاثيرات اعمال روش پيشنهادي را  مناسب ارزيابي مي نمايد 

 
 توزيع انرژي در شبكه هاي نامتعادل) 2

 ابتداء با شبيه سازي يك شبكه بسيار ساده در در اين بخش
 اثرات عدم تعادل بار را در MATLABم افزار محيط نر

 با مروري شرايط مختلف مورد بررسي قرارداده و سپس 
سريع بر روابط مداري شبكه هاي سه فاز نامتعادل به بررسي 
بيشترتاثيرات عدم تعادل بار بر روي تغييرات ولتاژ شبكه 

 .خواهيم پرداخت 
 
 شبيه سازي مدار اوليه ) 2-1

 سيستم تغذيه سه فاز متقارن، يك اين مدار شامل يك
 ،مقاومت فاز ها kv0,4/20ترانسفورماتور توزيع  

0,003j+0,017 0,003 اهم و مقاومت نولj+0,05 اهم در نظر 
  KVAگرفته شده است، همچنين بارهاي سه فاز شبكه برابر  

25j+50  براي فازA ، KVA  5j+10  براي فازB و KVA  
2,5j+5  براي فازCشماي اين شبكه . ته شده است نظر گرف

 .در شكل ذيل آورده شده است
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نشان داده شده است در ) 1(همانگونه كه در مدار شكل 

در . اهمي ارت شده است5ابتداء فيدر نول شبكه با مقاومت 
اين شرايط تغييرات ولتاژ سه فاز نقطه بار نسبت به نول در 

 .ورده شده است آ) 2(شكل

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02

Van Vbn Vcn

 تغييرات ولتاژ نقطه بار) : 2(شكل
همانگونه كه در شكل فوق مشاهده مي گردد بدليل عدم 
تعادل بار ولتاژ در نقطه بار داراي تغييرات شديدي است به 

 235 ، 190طوريكه مقدار موثر ولتاژ فازها در اين نقطه برابر 
 در ابتداء  ولت مي باشد و اين در حالي است كه ولتاژ248و 

در اين حالت جريان موثر عبوري از .  ولت مي باشد230فيدر 
نمودارتغييرات ) 3(در شكل . آمپر مي باشد248سيم نول برابر

 .جريان نول نسبت به زمان آورده شده است
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)

 تغييرات جريان نول) : 3(شكل

در صورتيكه نول شبكه از يك نقطه از شبكه ارت گردد 
ن عبور نخواهد كرد و همواره اين نقطه هيچگونه جرياني از آ

نمودار تغييرات ولتاژ ) 4(در شكل .داراي ولتاژمرجع مي باشد
در اين . نول در نقطه بار نسبت به مرجع آورده شده است

 ولت بوده كه با توجه به 25حالت مقدار موثر ولتاژ نول برابر 
 شده و ولتاژ فاز C و Bزاويه آن سبب افزايش ولتاژ فازهاي 

A را بشدت كاهش داده است كه نشان دهنده حساسيت ولتاژ 
در اين حالت تلفات . نقطه بار به تغييرات ولتاژ نول مي باشد

 . كيلووات مي باشد7توان در شبكه برابر 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02

Vn
1

 تغييرات ولتاژ نول در نقطه بار) : 4(شكل
 

در صورتيكه نول عالوه بر ابتداء فيدر در نقطه بارنيز با 
ي ارت گردد ولتاژهاي سه فاز نقطه بار بدليل  اهم5مقاومت 

بدليل كم بودن (عدم تغييرات در جريان عبوري از نول
تغييرات محسوسي ) مقاومت سيم نول در مقابل امپدانس زمين

در آنها بوجود نمي آيد و اين در حالي است كه ولتاژ نول 
 12,5ترانسفورماتور و ولتاژ نول نقطه بار برابر و مقدار آن 

حال اگر مقاومت زمين به مقدار بسيار كم .  مي باشدولت
 اهم كاهش يابد در اين صورت با توجه به اينكه اكثر 0,01

 
 شماي شبكه شبيه سازي شده): 1(شكل
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جريان عدم تعادل از زمين عبور مي نمايد لذا افت ولتاژ در 
سيم نول كم شده و تغييرات ولتاژ بار كمتر مي گردد بطوريكه 

 و 228 ، 214ولتاژ سه فاز در نقطه بار در اين حالت برابر 
 4,5همچنين تلفات در اين حالت برابر .  ولت مي باشد233

بنابراين مي توان نتيجه گرفت ، زمين . كيلووات مي باشد
كردن موثر نول شبكه سبب بهبود پروفيل ولتاژ و كاهش 
تلفات در شبكه هاي نامتعادل مي گردد كه البته دستيابي و 

 .شكلي مي باشدنگهداري از سيستم زمين موثر بسيار كار م
 

 مروري بر روابط) 2-2
در اين بخش با مروري سريع بر روابط مداري شبكه هاي 
سه فاز نامتعادل به بررسي بيشترتاثيرات عدم تعادل بار بر 

فرضهايي كه در .روي تغييرات ولتاژ شبكه خواهيم پرداخت 
 :اين بررسي صورت گرفته است عبارتند از 

ناچيز ) رانسفورماتور توزيع ت(امپدانس داخلي منبع تغذيه 
 .است 

 .ولتاژ منبع تغذيه سه فاز متقارن مي باشد
در صورتيكه از امپدانس خط ) 1(با توجه به مدار شكل 

صرفه ) چون هدف بررسي جريان عدم تعادل مي باشد(توزيع 
قابل بيان ) 1(براي مدار شكل ) 1(نظر شود مجموعه روابط 

 .است 
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 : ه در اين روابطك
Vr  :فاز بارولتاژ  
Vs :      ولتاژ فاز منبع 
Zn     :  امپدانس سيم نول 
In :      جريان نول مي باشد. 

تغييرات ولتاژ بار نسبت به ) 1(با توجه به مجموعه روابط 
 .قابل بيان است ) 2(تغييرات جريان نول به صورت رابط 

)2(n
n

r Z
I
V

−=
∂
∂  

تغييرات ولتاژ بار متناسب با  حاصل ) 2(طه با توجه به راب
ضرب تغييرات جريان نول در امپدانس سيم نول مي باشد ، 

ييرات غبنابراين هر قدر امپدانس سيم نول كمتر باشد يا ت
جريان نول كمتر گردد تغييرات ولتاژ باردر طول شبكه كمتر 

در شبكه هاي سه فاز متعادل به دليل صفر بودن .خواهد شد
اگر .  نول اينگونه نوسانات در شبكه موجود نمي باشدجريان

 با I برابر  aفرض كنيم كه جريان فاز ) 1(در شبكه شكل
زاويه صفر ، امپدانس خط مقاومتي خالص باشد و جريان دو 

) 3(فاز ديگر برابر صفر باشند در اين صورت مجموعه روابط 
 مورد نمودار برداري ولتاژ شبكه) 5(در شكل .قابل بيان است 

 .نظر در اينحالت نشان داده شده است 

 
 
 
 
 
 
 

 نمودار برداري شبكه نامتعادل) : 5(شكل
 

همانگونه كه مالحظه مي گردد بدليل عبور جريان نول 
 انتقال يافته و اين بدين معنا است كه ’O به نقطه  Oنقطه  

نقطه صفر اتصال ستاره جابجا شده است اين امر سبب مي 
 دامنه ولتاژ برخي از فازها با شدت بيشتر كاهش يابد و گردد

دامنه ولتاژ فازهاي ديگر افزايش يابد كه خود حساسيت ولتاژ 
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زمين كردن .نشان مي دهدبار را نسبت به تغييرات جريان نول 
سيم نول در طول شبكه هاي نامتعادل سبب تثبيت نقطه صفر 

ا نسبت به گرههاي شبكه مي گردد و حساسيت ولتاژ شبكه ر
 .عدم تعادل بار كاهش مي دهد

با توجه به بحثهاي انجام شده روشهاي سنتي به منظور كم 
 در شبكه انجام مي كردن اثرات عدم تعادل كه به صورت تواماً

 :گيرد عبارتند از 
 يكسان سازي توزيع بار بين فازها در طول شبكه  ●
 افزايش سطح مقطع سيم نول به اندازه سيم فاز  ●
 ولتاژ نول در طول شبكه با زمين كردن تثبيت ●

 سيم نول در نقاط مختلف شبكه موثر
به تاثير روشهاي سنتي و در ادامه به بحث بيشتر  ●

روش پيشنهادي در يك شبكه نمونه خواهيم 
  .پرداخت

 
 بررسي روشهاي سنتي) 3

شبكه نمونه شامل هفت گره توزيع بار مي باشد امپدانس 
 اهم و امپدانس J +0,02 0,01رابرهر فاز شبكه در هر اسپان ب
 اهم مي باشد ضريب قدرت 0,04سيم نول نيز در هر اسپان  

 243 و ولتاژ ابتداء خط 0,90بارهاي شبكه يكسان و برابر 
در اين شبكه ابتداٌ فرض مي كنيم بار توزيع . ولت مي باشد

شده در هر گره متعادل مي باشد كه در جدول يك اطالعات 
 .حالت نشان داده شده است پخش بار در اين 

Volt.(v) P(kw) Sec 
R s t n r s T 

1-0 235 235 235 0 8 8 8 

2-1 231 231 231 0 8 8 8 

3-2 227 227 227 0 8 8 8 

4-3 224 224 224 0 8 8 8 

5-4 222 222 222 0 8 8 8 

6-5 221 221 221 0 8 8 8 

7-6 220 220 220 0 8 8 8 

 ش بار شبكه نمونه در حالت تعادل باراطالعات پخ) : 1(جدول

همانگونه كه مالحظه مي گردد افت ولتاژ در طول شبكه 
 شبكه همواره ثابت و نول بارهايط امناسب بوده و ولتاژ نق

 كه kw 14تلفات شبكه در اين حالت .برابر صفر مي باشد 
 .  مي باشد %7,7معادل 

يش يابد  در هر گره دوكيلووات افزاRدر صورتيكه بار فاز 
 كاهش يابد وضعيت پروفيل ولتاژ در طول T ،kw2 و بار فاز

 .تغيير خواهد يافت ) 2(شبكه به صورت جدول 
 به  Rهمانگونه كه مشاهده مي گردد پروفيل ولتاژ فاز 

 در طول خط افزايش مي Tشدت كاهش يافته و ولتاژ فاز 
د  مي توانRيابد كه در اين حالت هر گونه افزايش بار در فاز 

شهرهاي بزرگ كشور از در .موجب ناپايداري شبكه گردد 
از كولرهاي گازي كه روزافزون  بدليل استفاده جمله تهران

 تحت ، كيلووات را از شبكه مي كشند3 تا 2باري معادل 
نوسان شديد ولتاژ،فيدر (شرايطي شبكه را كامالً ناپايدار 

 .مي سازند)سوزي ، ترانس سوزي 
 .ميباشد% 11 كه معادل  kw 20شبكه در اين حالت تلفات 

Volt.(v) P(kw) Sec
r S T N r S T

1-0 222 224 238 5 10 8 6 
2-1 214 220 238 8 10 8 6 

3-2 206 216 239 11 10 8 6 

4-3 201 212 239 15 10 8 6 

5-4 197 209 239 18 10 8 6 

6-5 194 207 240 19 10 8 6 

7-6 190 206 240 20 10 8 6 

  پخش بار شبكه نمونه در حالت عدم تعادل بارنتايج) :2(جدول
 

 همانگونه كه در دو حالت شبكه فوق مالحظه گرديد عدم
 بار در طول شبكه مي تواند بطور چشمگيري كيفيت تعادل

توان توزيع شده را كاهش داده و سبب عدم استفاده مناسب از 
 .تجهيزات منصوبه و افزايش تلفات شبكه گردد

دامه روشهاي سنتي مختلف را ،كه پيش از اين درباره در ا
 قرار مي هآنها صحبت شد ،برروي شبكه نمونه مورد مطالع

 .دهيم
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 ايجاد تعادل بار تا حد امكان ) الف
يكي از روشهاي كاهش اثرات عدم تعادل در شبكه تقسيم 
بارها با چگالي يكنواخت در طول شبكه است ولي بدليل 

مصرف مشتركين اين كار بسيار مشكل يكسان نبودن الگوي 
يكي از راههاي مناسب جهت كم كردن اثرات عدم . مي باشد

تعادل بار انتخاب يك يا چند گره از شبكه جهت تعادل بار 
مي باشد بگونه اي كه جابجايي بار در شبكه به شكلي صورت 
گيرد كه جريان نول برگشتي از شبكه به ترانس در اين گره يا 

  انتخاب شده و 4در شبكه نمونه گره .  صفر گرددگرهها برابر
تعادل بار گرههاي بعد از آن صورت گرفته است كه نتايج 

 .آورده شده است  )3(پخش بار در اينحالت در جدول 
همانگونه كه مالحظه مي گردد انجام اين تعادل بار در 

بدليل  ولي .دارد در پروفيل ولتاژ شبكه مطلوبشبكه اثرات 
 بودن مصرف مشتركين در زمانهاي مختلف ، عدم يكسان

افزايش بار فيدرها و تغيير مصرف بار سرمايشي مشتركين كه 
 بارهاي مشتركين و تغييرات شديد الگوي شدن وزين سبب
در . رسيدن به چنين حالتي بسيار مشكل مي باشدمي شودبار
 . تقليل مي يابدkw17 حالت تلفات سيستم به اين

Volt.(v) P(kw) Sec 
R S t N r S T 

1-0 226 228 233 3 10 8 6 

2-1 218 221 231 4 10 8 6 

3-2 213 217 229 6 10 8 6 

4-3 212 217 225 6 2 8 14 

5-4 204 211 225 7 10 8 6 

6-5 202 209 224 9 10 8 6 

7-6 200 207 224 10 10 8 6 

 4پخش بار شبكه نمونه در حالت تعادل باردرگره) 3(جدول
 

 شبكهاثيرات زمين كردن نول ت) ج
زمين كردن سيم نول شبكه در برخي از نقاط در طول خط 
سبب تثبيت ولتاژ در طول فيدر در صورت وجود عدم تعادل 

شايد بتوان زمين كردن سيم نول در شبكه .در شبكه مي باشد 
را همانند ميخي تعبير كرد كه نقطه صفر شبكه را محكم نگه 

قاومت الكتريكي زمين كمتر باشد داشته است كه هر قدر م

سئوال اصلي در . جابجايي نقطه صفر شبكه كمتر خواهد بود
است كه مقاومت زمين جهت تعادل بار در شبكه اين اينجا 

 نامتعادل چقدر بايد باشد؟
نتايج پخش بار شبكه نمونه در حالتي ) 5(و ) 4(در جداول 
كتريكي صفر  به ترتيب به چاه ارتي با مقاوت ال7كه نول باس 

 .و يك اهم وصل گرديده نشان داده شده است
Volt.(v) P(kw) Sec 

R s t N r S T 
1-0 226 227 232 7 10 8 6 
2-1 218 221 231 6 10 8 6 

3-2 214 217 230 5 10 8 6 

4-3 206 214 225 4 10 8 6 

5-4 206 211 225 2 10 8 6 

6-5 202 209 226 1 10 8 6 

7-6 201 207 226 0 10 8 6 

 زمين كردن نول با مقاومت صفرباپخش بار شبكه نمونه ) 4(جدول
 

 با مقاومت صفر ارت گردد تلفات 7در حالتي كه نول گره 
ك اهم باشد ين ي و در حالتي كه مقاومت زمkw17سيستم 
 .ابدي افزايش مي kw19ستم به يتلفات س

ه مي تواند مشاهد) 5(و)4(از نتايج آورده شده در جداول 
كرد كه هر چند زمين كردن نول شبكه مي تواند تاثيرات 
مناسب در كيفيت ولتاژ شبكه هاي نامتعادل داشته باشد ولي 
شرط الزم آن اين است كه مقاومت زمين ناچيز باشد كه 

رسيدن به چنين مقاومت الكتريكي زمين بسيار مشكل ونياز به  
 .نگهداري مناسب نيز دارد

Volt.(v) P(kw) Sec 
R S T N r s T 

1-0 222 224 238 6 10 8 6 
2-1 214 220 238 3 10 8 6 

3-2 206 216 239 0 10 8 6 

4-3 201 212 239 4 10 8 6 

5-4 197 209 239 5 10 8 6 

6-5 194 207 240 6 10 8 6 

7-6 190 206 240 6 10 8 6 

 زمين كردن نول با مقاومت يك اهمباپخش بار شبكه نمونه ) 5(جدول
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عالوه بر دو روش سنتي فوق افزايش سطح مقطع سيم نول 
به اندازه سيم فاز نيز مي تواند موجب بهبود پروفيل ولتاژ 
شبكه هاي نامتعادل شده كه تاثيرات آن بسيار كم مي باشد 

كمتر از  را 7 در باس  Rبطوريكه در شبكه نمونه ولتاژ فاز 
مي   تقليلkw19ستم را به يو تلفات س ولت افزايش 3

 .دهد
در بين سه روش سنتي ياد شده در فوق توزيع يكنواخت 
بار بين فازها در طول شبكه بيشترين تاثير را در بهبود پروفيل 
ولتاژ فازهاي شبكه هاي نامتعادل دارد ولي بدليل غير 
. يكنواخت بودن مصرف مشتركين اين كار بسيار مشكل است

زات سرمايشي با  بدليل استفاده از تجهيكهكشوراز يدر مناطق
 استفاده از روش اول غير ممكن مي قدرت مصرف باال معموالً

زمين كردن سيم نول شبكه نيز تاثيرات مناسب در بهبود .باشد
پروفيل ولتاژ شبكه هاي نامتعادل دارد ولي شرط الزم آن 

مي باشد كه ) درحد صفر(ناچيز بودن مقاومت الكتريكي زمين 
 سطح مقطع سيم نول هر افزايش.كاري بسيار مشكل است

چند تاثيراتي در بهبود پروفيل شبكه هاي نامتعادل دارد ولي 
تاثيرات آن چندان نبوده و عالوه بر هزينه بر بودن اين فعاليت 

 .زمانبر نيز مي باشد
 
 متعادل سازي ولتاژ با جبرانساز خازني) 4

 همانگونه كه مشاهده گرديد زمين كردن نول شبكه مي
 مطلوب در متعادل سازي ولتاژ شبكه هاي تواند تاثيرات

نامتعادل داشته باشد، به بيان ديگر اگر بتوانيم ولتاژ نول گره يا 
  يا به مكان مطلوب انتقال دهيمگرههاي شبكه را صفر نماييم

با توجه به اين .به هدف خواسته شده دست خواهيم يافت
موضوع در ذيل تئوري حل مسئله جهت كنترل ولتاژ نول گره 

 .گره هاي شبكه آورده شده است/ 
 

 

 تئوري حل مسئله)4-1
اگر سه بانك خازني در اختيار باشد و آنها را به صورت 

جريان عبوري از نقطه ستاره ,)6شكل (ستاره بهم وصل نماييم
 .قابل محاسبه مي باشد) 4(اين سيستم از رابطه 

)4()909090( +∠++∠++∠= γβα
c

c

b

b

a

a
cn V

Q
V
Q

V
QI

 : كه در اين رابطه
Icn :قي به نول باس جريان تزريnام 

Qa,Qb,Qc :  قدرت راكتيو تزريقي به فازهايa ,b ,c 
Va,Vb,Vc :  اندازه ولتاژ فازهايa ,b ,c 

α,β,γ :  زوايه فازهاي a ,b ,c 

 
 بانك خازني متعادل ساز):6(شكل

با توجه به رابطه فوق مي توان نشان داد با تغيير حداقل دو 
 يك Icnهندسي جريان  مكان Qa,Qb,Qcر از سه متغير متغي

بنابراين عبور اين جريان از يك مقاومت خاص .دايره مي باشد
 .سبب ايجاد يك ولتاژ با مكان هندسي دايره مي گردد

ه مطالب فوق جهت جابجايي نقطه نول در گره با توجه ب
n مقادير متغيرهاي ) 5(ام از شبكه مي توان از مجموعه روابطه

 .مورد نياز را محاسبه نمود

 .تفاضل دو رابطه فوق داريمز ا

00

00

''
)35(''

VVVVV
VVVV

nnA

nn

−=−=⇒
−−+=

 
 :ه در اين رابطه ك

VA:تغييرات ولتاژنول گرهn ام جهت رسيدن به
 ولتاژموردنظر

V0 : باس در  ولتاژ سه فاز صفرلي توا nقبل از جبران 
V’0 : باس در  ولتاژ سه فاز صفر تواليnبعد از جبران  

V’n:ورد نظر نول گره ولتاژ مnام 
Vn :گره ولتاژ نول nام 

)25('3'3
)15(33 0

−=−++
−=−++

VVVVV
VVVVV

ncba

ncba
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 با توجه (VA)جهت دستيابي به ولتاژ مورد نظر . مي باشد
 .رابطه ذيل پيشنهاد مي گردد) 5(و)4(به روابط 

)6(*)909090( n
c

c

b

b

a

a
A R

V
Q

V
Q

V
QV +∠++∠++∠= γβα

 :طه كه در اين راب
Rn:  امپدانس نول ديده شده از گرهnام مي باشد. 

و حل همزمان دو معادله دو مجهول ) 6( به رابطه با توجه
امكان دستيابي به ) قسمت حقيقي و موهومي(ين دستگاه ا

مي توان نشان داد دو . امكان پذير مي باشدQمقادير مورد نياز 
 Qفازي كه ولتاژ آنها بيشترين و كمترين مي باشد داراي 

 . جبراني صفر مي باشدQخازني غير صفر و فاز ديگر داراي 
 
 مطالعه عددي)4-2

 در باس هفتم شبكه مورداگر هدف صفر كردن ولتاژ نول 
مقدار تغييرات ) 3-5(مطالعه باشد در اين صورت طبق رابطه 

 : برابر است با 7ولتاژ مورد نياز در نول باس 
VA= 29.5 <134 

 Van7 =190<-28                                نو همچني
Vbn7 =205<-150 
Vcn7 = 240<90 

جهت رسيدن به هدف الزم ) 6(وجه به رابطه بنابراين با ت
 :از بارراكتيو هرفاز عبارت است ازاست مقدار مورد ني

Qa7=21.5 kvar   & Qc7= 12.5 kvar   & Qb=0 
 7خش بار با اعمال توانهاي راكتيو فوق به باس ايج پت نكه

 .آورده شده است) 6( در جدول
 

Volt.(v) P(kw) Sec 
R s T N r S T 

1-0 227 226 240 3 10 8 6 
2-1 216 216 236 4 10 8 6 

3-2 214 216 235 5 10 8 6 

4-3 212 213 233 5 10 8 6 

5-4 211 212 231 5 10 8 6 

6-5 210 221 227 2 10 8 6 

7-6 210 211 224 0 10 8 6 

  7صفر كردن ولتاژ نول در باس ) : 6(جدول

همانگونه كه مالحظه مي گردد عالوه بر صفر 
 ولتاژ شبكه نسبت به 7شدن ولتاژ نول در باس 

 زمين كامل شده بود بهبود يافته 7ول گره حالتي كه ن
است كه علت آن بهبود ضريب قدرت شبكه مي 

 مي باشد كه kw 15در اين حالت تلفات شبكه.باشد
 . كاهش يافته استkw 5نسبت به حالت اوليه 

 7اگر هدف متعادل سازي كامل ولتاژ نول در گره 
 باشد، در اين صورت 

VA= V’n - Vn = V0  
 اين ترتيب مقدار بارراكتيو مورد مي گردد كه به

 :نياز در هر فاز عبارت است از 
Qa7=35 kvar   &    Qc7= 22 kvar   &   Qb=0 

كه نتايج پخش بار  با اعمال توانهاي راكتيو فوق به 
 .آورده شده است) 7( در جدول 7باس 

 

Volt.(v) P(kw) Sec 
R s T N r S T 

1-0 233 227 238 1 10 8 6 
2-1 233 225 236 2 10 8 6 

3-2 220 219 236 1 10 8 6 

4-3 219 218 233 0 10 8 6 

5-4 219 218 226 2 10 8 6 

6-5 219 218 221 6 10 8 6 

7-6 219 219 219 10 10 8 6 

  7صفر كردن ولتاژ نول در باس ) : 7(جدول
 

 مشخص )7(همانگونه كه از نتايج آورده شده در جدول 
ش پيشنهادي بر روي شبكه هاي نامتعادل است اعمال رو

سبب بهبود كامل پروفيل ولتاژ سه فاز در طول شبكه مي گردد 
 مي باشد كه نسبت kw 16,5در اين حالت تلفات شبكه نيز .

 . كاهش يافته استkw 3,5به حالت اوليه 
ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به تغييرات بار 

ار كنترلي طراحي شود كه با كه در هر لحظه الزم است مدشب
توجه به تغييرات ولتاژ گره قدرت راكتيو مورد نياز هر لحظه 
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را محاسبه و در مدار قرار دهد كه در حال حاضر اين مدار 
روش فوق به صورت . طراحي و در دست ساخت مي باشد

 مورد آزمايش توزيعدر شبكه ) بدون مدار كنترلي( استاتيكي 
 . آن بسيار مطلوب ارزيابي شده استواقع شده است كه نتايج

 
 نتيجه گيري و پيشنهادات ) 5

يكي از وظايف شركتهاي برق توزيع انرژي با كيفيت به 
عدم تعادل بار يكي از عوامل مهم . مي باشدمشتركين شبكه 

اين در كاهش كيفيت انرژي الكتريكي توزيع شده مي باشد 
اي فشار ايجاد نوسان در شبكه هپديده عاملي مهم جهت  

در اين مقاله سعي گرديد با شناسايي .ضعيف توزيع مي باشد 
اين پديده راههاي مناسب جهت رفع آن در شبكه  مورد 

با توجه به اهميت مشكل نوسان در شبكه . بررسي قرار گيرد
هاي موجود الزم است روشهاي پيشنهادي در اين مقاله در 

 .اينگونه شبكه ها اعمال گردد
ي مقاله موجود مدل سازي اثر زمين كردن ز ويژگيهايكي ا

سيم نول در طول شبكه مي باشد كه تا كنون در مقاله هاي 
 .تهيه شده در اين زمينه به اين موضوع پرداخته نشده است 

پيشنهادات ارائه شده در اين مقاله برروي يك فيدر فشار 
ضعيف شبكه توزيع مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج بدست 

 . از مطلوب بودن روش مي باشدآمده حاكي
يكي از روشهاي جديد جهت كاهش نوسان و تلفات شبكه 

ك جريان استفاده از تجهيزات نيمه هادي جهت تزريق ي
مخالف جريان نول و كنترل جريان راكتيو مي باشد كه بدليل 
هزينه بر بودن آن در حال حاضر استفاده از اين تجهيزات در 
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