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 چكيده
كيفيت برق از جمله موضوعاتي است كه در سالهاي اخير 
. مورد توجه شركتهاي برق و مشتركين قرار گرفته است

زات الكترونيكي و بارهاي افزايش روزافزون استفاده از تجهي
زا از يك طرف و همچنين استفاده از تجهيزات  اغتشاش

حساس از جمله كامپيوترها و وسايل انتقال اطالعات باعث 
  .كه مسئله كيفيت برق از اهميت بيشتري برخوردار گردد است شده

گيري پارامترهاي  در مقاله حاضر به بررسي نتايج اندازه
از شبكه فشار متوسط و ضعيف  نقطه 20كيفيت برق در 

در اين . شود شركت توزيع برق شمالغرب تهران پرداخته مي
بررسي شاخصهاي كيفيت برق از جمله تغييرات فركانس و 
ولتاژ، نامتعادلي ولتاژ، فليكر و هارمونيكهاي ولتاژ در نقاط 

 ، IEC61000مختلف و مطابق با استانداردهاي 
EN50160 ، IEEEدر . شود  مقايسه مي و ايران ارائه و

انتهاي اين مقاله شاخص جديد ارزيابي پارامترهاي كيفيت 
برق جهت تشخيص پارامتر يا پارامترهاي بحراني با درجه 

گيري  اهميت باالتر براي جبرانسازي معرفي و براي نقاط اندازه
 .شده بيان شده است

  مقدمه-1
به را  شركتهاي برق و مشتركين روزافزونجه توكيفيت برق 
واژه كيفيت برق طيف وسيعي از .  استدهرخود معطوف ك

هاي ماندگار و گذرا با افق  هاي الكتريكي شامل پديده پديده
افزايش آگاهي . گيرد مدت و بلندمدت را در بر مي زماني كوتاه

از يك طرف و بروز  مشتركين نسبت به موضوع كيفيت برق
طلوب برق بر اثرات اقتصادي مستقيم و غير مستقيم كيفيت نام

اين باعث شده است كه روي شركتهاي برق و مشتركين 
 .مسئله از اهميت بيشتري برخوردار گردد

در مقاله حاضر ابتدا شاخصهاي كيفيت برق از جمله 
تغييرات فركانس و ولتاژ، نامتعادلي ولتاژ، فليكر و 
هارمونيكهاي ولتاژ در نقاط مختلف و مطابق با استانداردهاي 

IEC61000[1] ، EN50160[2] ، IEEE[3] و ايران 
سپس به عنوان نمونه شاخصهاي . شود ارائه و مقايسه مي] 5[

گيري ارائه خواهد  كيفيت برق اشاره شده در يك نقطه اندازه
 .شد

 نقطه 20گيري در  در انتهاي اين مقاله نيز نتايج اندازه
فشارمتوسط و ضعيف از بارهاي مسكوني و اداري شبكه 

    98-F-PQA-499
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برق شمالغرب تهران شامل تغییرات فرکانس و شرکت توزیع 
ولتاژ، نامتعادلی ولتاژ، اعوجاج هارمونیکی ولتاژ و فلیکر در 

 ].4[اند گیری شده، انتخاب و مقایسه شده نقاط اندازه
 
  معرفی شاخصهای کیفیت توان-2

بررسی استانداردهای مختلف در زمینه کیفیت برق نشان 
زیابی کیفیت برق در آنها دهد که تفاوتهایی در خصوص ار می

در این قسمت سعی خواهد شد تا بطور خالصه . وجود دارد
بخش (تفاوتهای عمده موجود در استاندارد کیفیت برق ایران 

نسبت به سایر )  کیفیت برق تحویلی به انواع مشترکین-هفتم 
 و IEC61000 ، EN50160استانداردهای مهم شامل 

IEEEبیان شود . 
 
  فرکانس -2-1
 هرتز ±3/0غییرات بلند مدت فرکانس در استاندارد ایران ت
 و IEC61000این شاخص در استانداردهای . باشد می

EN50160 باشد  هرتز می±5/0 برابر. 
 
  تغییرات ولتاژ-2-2

تغییرات ولتاژ در استاندارد ایران در سطح ولتاژ 
 مجاز بوده و در سطوح ولتاژی -%10 و%+5فشارضعیف بین 

حدود مجاز تغییرات . باشد  مجاز می±%5باالی فشارضعیف 
 ±%10ولتاژ در سایر استانداردها برای کلیه سطوح ولتاژی 

 .باشد می
 
  هارمونیکهای ولتاژ-2-3

های درصد اعوجاج هارمونیکی کل یکی دیگر از شاخص
باشد که حد مجاز آن در استاندارد ایران با  کیفیت برق می

مقادیر حد ) 1(جدول . باشد سایر استانداردها متفاوت می
مجاز اعوجاج هارمونیک کل ولتاژ را در استانداردهای مختلف 

 .دهد نشان می

 حدود مجاز اعوجاج هارمونيكي ولتاژ) ١(جدول 
درصد 

اعوجاج تكي 
هارمونيكهاي 

 زوج

د درص
اعوجاج تكي 
هارمونيكهاي 

 فرد

درصد 
اعوجاج 
هامونيك 
 كل

 استاندارد سطوح ولتاژ

٥ ٣ ٥/١ LV-MV 
٥/٢ ٥/١ ٧/٠ HV 
٥/١ ١ ٥/٠ EHV 

 ايران

٨ ٦ ٢ LV-MV 
٥/٦ ٥ ٦/١ MV1 
٣ ٢ ٥/١ HV-EHV2 

IEC61000 

٨ ٦ ٢ LV-MV EN50160 
٥ ٣ ٣ LV-MV 
٥/٢ ٥/١ ٥/١ HV 
٥/١ ١ ١ EHV 

IEEE 

 
 
  نامتعادلی ولتاژ-2-4

یکی دیگر از شاخصهای کیفیت برق عدم تعادل ولتاژ 
باشد که چگونگی ارزیابی آن در استاندارد ایران با سایر  می

در استاندارد ایران شاخص . باشد استانداردها متفاوت می
در چهار روز % 95نامتعادلی ولتاژ، مقدار ماکزیمم احتمال 

ر هفته باشد، تعریف شده متوالی که شامل روز تعطیل آخ
بر روی مقادیر % 95در سایر استانداردها احتمال . است
گیری شده در طول یک هفته به عنوان شاخص انتخاب  اندازه

مقادیر حد مجاز نامتعادلی ولتاژ را در ) 2(جدول . شده است
 .دهد استانداردهای مختلف نشان می

 
 

 حدود مجاز نامتعادلي ولتاژ) ٢(جدول 
 متعادليدرصد نا

EHV HV LV-MV 
 استاندارد

 ايران ٢ ١ ١
٢ ١ ١ IEC1000 
- - ٢< EN50160 

 

                                                 
1 - Planning Level 
2 - Planning Level 
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  فلیکر-2-5
مقادیر حدود مجاز فلیکر در استاندارد ایران مطابق با 

باشد ولیکن شاخص ارزیابی در   میIEC61000استاندارد 
شاخص ارزیابی در . باشد این دو استاندارد متفاوت می

باشد در حالیکه در  می% 95 احتمال IEC61000استاندارد 
استاندارد ایران سومین مقدار از باال مرتب شده مقادیر 

مدت و مقدار ماکزیمم مقادیر  گیری شده فلیکر کوتاه اندازه
گیری شده فلیکر بلندمدت به عنوان شاخص ارزیابی  اندازه

مقادیر مجاز فلیکر را برای ) 3(جدول . اند معرفی شده
 .دهد در سطوح ولتاژی مختلف نشان میاستانداردها و 

 
 حدود مجاز فليكر ولتاژ) ٣(جدول 

 HV-EHV  MV LV  
بلند 
 مدت

كوتاه 
 مدت

بلند 
 مدت

كوتاه 
 مدت

بلند 
 مدت

كوتاه 
 مدت

 استاندارد

 ايران ١ ٨/٠ ٩/٠ ٧/٠ ٨/٠ ٦/٠
١ ٨/٠ ٩/٠ ٧/٠ ٨/٠ ٦/٠ IEC10001 

- - ١ - ١ - EN50160 

 
 ی ولتاژ هارمونیکهای میان-2-6

مطابق با استاندارد ایران حد مجاز هر یک از هارمونیکهای 
 نیز IEC61000در استاندارد . بیان شده است% 2/0میانی 

پیشنهاد % 2/0حد مجاز هر یک از هارمونیکهای میانی کمتر از 
 .شده است

 
  شاخصهای ارزیابی کیفیت برق در یک نقطه نمونه-3
در % 95 احتمال همانگونه که بدان اشاره شد شاخص 

استانداردهای اروپایی برای محاسبه مقادیر پارامترهای کیفیت 
برق بیان شده است لیکن در استاندارد کیفیت برق ایران برای 

مترهای مختلف شاخصهای دیگری مطرح شده و یا اینکه اپار
 .اند شاخصی بیان نشده و تنها مقادیر حدود مجاز ارائه شده

گیری پارامترهای  استفاده از نتایج اندازهبا ابتدا در این مقاله 
مطابق کیفیت برق پارامترهای  مقادیر در یک نقطه، برقکیفیت 

                                                 
 براي حالت HV-EHV وMV مقادير حد مجاز فليكر در سطوح ولتاژي- 1

مقدار حد مجاز فليكر براي سطح ولتـاژ فشارمتوسـط          . باشد ريزي مي   برنامه
 .باشد برابر حد مجاز فليكر در سطح ولتاژ فشارضعيف مي

ارائه خواهند با شاخصهای موجود در استانداردهای مختلف 
بطور خالصه مقادیر شاخصهای فرکانس، ) 4(جدول  .شد

نامتعادلی ولتاژ، تغییرات ولتاژ، هارمونیکهای ولتاژ و فلیکر در 
 .دهد استانداردهای مختلف را نشان می

حال به منظور تشخیص پارامتر یا پارامترهای کیفیت برق 
بحرانی با درجه اهمیت باالتر برای جبرانسازی نیاز به تعریف 

گردد که این  بدین منظور پیشنهاد می. باشد شاخص مناسبی می
به عنوان مقادیر (شاخص با در نظر گرفتن مقادیر حدود مجاز 

برای پارامترهای مختلف کیفیت برق و با نسبت بر واحد ) هپای
شاخص ارزیابی پارامتر . تعیین گردد) پریونیت(کردن مقادیر 

قابل ) 1(یا پارامترهای مختلف کیفیت برق با استفاده از رابطه 
 .باشد محاسبه می

)1                                    (
Lim

m
X X

X×= 100τ  

Xτ :  شاخص ارزیابی پارامتر)X (کیفیت برق. 
mX :  مقدار پارامتر)X (گیری کیفیت برق در نقطه اندازه. 

LimX :  حد مجاز پارامتر)X ( کیفیت برق مطابق با
 .استاندارد مربوطه

 
 گيري قطه اندازهمقادير پارامترهاي كيفيت برق در يك ن) ٤(جدول 

مقدار 
 ماكزيمم

مقدار 
احتمال 
تجمعي 

٩٥% 

مطابق 
استاندارد 
 ايران

مقدار 
احتمال 
تجمعي 

٥% 

مقدار 
 پارامترها فاز مينيمم

 فركانس - ٧٦٢/٤٩ ٨٧٧/٤٩ - ١٥٤/٥٠ ٢٤٦/٥٠
) Hz( 

 يك ١٨/٢٢٥ ٣٤/٢٢٨ - ٥٦/٢٤٠ ٦٨/٢٤٢
 دو ٣٧/٢١٩ ٧١/٢٢٥ - ٠٦/٢٣٨ ١١/٢٤٠
 سه ٦٩/٢٢٤ ٧٩/٢٢٧ - ٠٥/٢٤٠ ٢٢/٢٤٢

 )ولت(ولتاژ 

 (%)نامتعادلي - ٢١/٠ - ٨/٠ ٧٧/٠ ٨/٣
 يك ٢٣/١ - ٩٤/٣ ٤٣/٢ ٩٤/٣
 دو ٩٨/٠ - ٠٠/٣ ٢/٢ ٠٠/٣
 سه ١٨/١ - ٥٤/٣ ٣٩/٢ ٥٤/٣

اعوجاج 
هارمونيك 

 (%)كل ولتاژ 

 يك ٠٧٨/٠ - ٥٦٥/٠ ١٦٩/٠ ٦١٦/٠
 دو ٠٥٧/٠ - ٩٧٨/٠ ١٥٧/٠ ٢٣٩/١
 سه ٠٦١/٠ - ٤١٢/٠ ١٦١/٠ ٦٣٦/٠

فليكر 
مدت  كوتاه

 ولتاژ

 يك ٠٩١/٠ - ٣٦١/٠ ١٧٣/٠ ٣٦١/٠
 دو ٠٦٩/٠ - ٧١٢/٠ ١٥١/٠ ٧١٢/٠
 سه ٠٧٤/٠ - ٢٩٨/٠ ١٧٩/٠ ٢٩٨/٠

فليكر  
مدت  بلند

 ولتاژ

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 

 قرب تیفیک یبایزرا دیدج صخاش یفرعم و فلتخم یاهدرادناتسا رد قرب تیفیک یاهرتماراپ یبایزرا یاه صخاش هسیاقم 
 

 1383 - تهران -ن کنفرانس بین المللی برق نوزدهمی

4 

مقادیر ) 5(بدین منظور و به عنوان نمونه، جدول 
شاخصهای فرکانس، نامتعادلی ولتاژ، تغییرات ولتاژ، 

اژ و فلیکر در استانداردهای مختلف را که به هارمونیکهای ولت
 اند،  در آمده) مطابق با شاخص تعریف شده(صورت پریونیت 

همانگونه که مالحظه . دهد نشان می) 4(برای مقادیر جدول 
شود پارامترهای مختلف کیفیت برق در این نقطه مطابق با  می

 .باشند می)  درصد100شاخص زیر (استاندارد ایران در حد مجاز 
بدین ترتیب توسط این شاخص کلیه پارامترهای کیفیت 

به . ق در یک مقیاس قابل مطالعه و بررسی خواهند بودبر
 درصد خارج 100ه مقادیر شاخص بیش از عبارت دیگر کلی

از حد مجاز بوده و بایستی مورد مطالعه و بررسی بیشتری 
شود که با تعریف این  بدین لحاظ مالحظه می. قرار گیرند

شاخص ارائه کلیه پارامترهای کیفیت برق در یک مقیاس 
مشخص و معین مقدور بوده و بنابراین امکان تشخیص 

ف باالتر نسبت به مقادیر مجاز فراهم شاخصهای با میزان انحرا
به بیان دیگر شاخصی جهت تعیین درجه اهمیت . گردد می

بطور ) 1(شکل . پارامترها برای جبرانسازی بدست خواهد آمد
نمونه شاخصهای کیفیت برق هم مقیاس شده را مطابق با 

برای یک % 95استانداردهای ایران و شاخص احتمال تجمعی 
 .دهد شان میگیری ن نقطه اندازه

 
 گيري  شاخصهاي كيفيت برق در يك نقطه اندازه) ٥(جدول 

 )برحسب درصد نسبت به مقادير مجاز(

مقدار 
 ماكزيمم

مقدار 
احتمال 
تجمعي 

٩٥% 

مطابق 
استاندارد 
 ايران

مقدار 
احتمال 
تجمعي 

٥% 

مقدار 
 پارامترها فاز مينيمم

 فركانس - ٣٣/٧٩ ٤١ - ٣٣/٥١ ٨٢
 يك ٩٦/٢٠ ٢٢/٧ - ٨٣/٩١ ٢٦/١١٠
 دو ٢٢/٤٦ ٦٥/١٨ - ٠٩/٧٠ ٩١/٨٧
 سه ٠٩/٢٣ ٦١/٩ - ٣٩/٨٧ ٢٦/١٠٦

 ولتاژ

 نامتعادلي - - - ٤٠ ٥/٣٨ ١٩٠
 يك - - ٨/٧٨ ٦/٤٨ ٨/٧٨

 دو - - ٦٠ ٤٤ ٦٠
 سه - - ٨/٧٠ ٨/٤٧ ٨/٧٠

اعوجاج 
هارمونيك 
 كل ولتاژ

 يك - - ٥/٥٦ ٩/١٦ ٦/٦١
 دو - - ٨/٩٧ ٧/١٥ ٩/١٢٣
 سه - - ٢/٤١ ١/١٦ ٦/٦٣

فليكر 
مدت  كوتاه

 ولتاژ
 يك - - ١٣/٤٥ ٦٣/٢١ ١٣/٤٥
 دو - - ٨٩ ٨٨/١٨ ٨٩
 سه - - ٢٥/٣٧ ٣٨/٢٢ ٢٥/٣٧

فليكر  
مدت  بلند

 ولتاژ

 گيري مقادير پارامترهاي كيفيت برق در يك نقطه اندازه) ١(شكل 

 
 توسط دستگاه گیریها الزم به ذکر است که کلیه اندازه

 مدت یک هفته صورت و درHioki 3196 گیری  اندازه
در فواصل گیری شده  پارامترهای اندازهگرفته و مقادیر 

دستگاه فوق دارای دقت پایه . اند ثبت شدهای   دقیقه10زمانی
 نمونه در هر سیکل بوده که در 256برداری  و نرخ نمونه% 2/0

 سیکل فرآیند محاسبه مقادیر ماکزیمم، مینیمم و متوسط 10هر 
های  سپس در بازه. شود گیری شده، انجام می ی اندازهها نمونه

کار )  دقیقه تنظیم شده است10که در اینجا (زمانی متفاوت 
محاسبه مقادیر ماکزیمم، مینیمم و متوسط بر روی مقادیر 

 .گردد محاسبه شده، انجام شده و نتیجه در حافظه ذخیره می
 
  شاخصهای ارزیابی کیفیت برق در یک منطقه-4

 نه که مالحظه شد مقادیر شاخصهای کیفیت برقهمانگو
گیری بدست  مربوط به پارامترهای مختلف در یک نقطه اندازه

با استفاده از روند بیان شده، شاخصهای فرکانس، . آورده شدند
، نامتعادلی ولتاژ، هارمونیکهای ولتاژ )به تفکیک فازها(ولتاژ 

به تفکیک (مدت و بلندمدت  و فلیکر کوتاه) به تفکیک فازها(
گیری   نقطه اندازه20در استانداردهای مختلف و برای ) فازها

در منطقه تحت پوشش شرکت توزیع برق شمالغرب تهران 
پیوست، ) 19(تا ) 2(شکلهای . بدست آورده شده است

گیری و   نقطه اندازه20شاخصهای مختلف کیفیت برق را در 
و ) EN50160% (95مطابق با شاخص احتمال تجمعی 

 .دهند تاندارد ایران نشان میاس
 نقطه مورد 20بررسی شاخصهای مختلف کیفیت برق در 

دهد که حدود مجاز مربوط به فرکانس، ولتاژ،  شان میمطالعه ن

Power Quality Indexes (in one Measurement point)
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مدت و بلندمدت  اعوجاج هارمونیکی ولتاژ و فلیکر کوتاه
که به عنوان شاخص % (95مطابق با شاخص احتمال تجمعی 

)  بیان شده استIEC61000 و  EN50160در استاندارد 
لیکن بررسی پارامترهای فوق مطابق با . اند رعایت شده

دهد که اعوجاج هارمونیکی کل ولتاژ،  استاندارد ایران نشان می
 ،%45مدت و بلندمدت به ترتیب در  فلیکر کوتاه

گیری از حدود مجاز تجاوز  از نقاط اندازه% 70و % 50
 نقطه مورد 20اژ در همچنین بررسی تغییرات ولت. اند نموده

دهد که در فازهای یک تا سه به ترتیب در  مطالعه نشان می
گیری شده، دچار افت ولتاژ  از نقاط اندازه% 55و % 35، 45%
گیری شده نیز  از نقاط اندازه% 55و% 45، %50 و در  بوده

 .شود افزایش ولتاژ دیده می
 
 گیری  نتیجه-5

برق برای در مقاله حاضر شاخصهای ارزیابی کیفیت 
گیری مطابق با  های مختلف در یک نقطه اندازهپارامتر

سپس با استفاده از روند . استانداردهای متفاوت ارائه گردیدند
گیری با   نقطه اندازه20فوق، شاخصهای کیفیت برق برای 

 .یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند
 گیری شده از نقاط با افزایش روزافزون اطالعات اندازه

و افزایش حجم این اطالعات، استفاده از شاخصی که مختلف 
دهنده وضعیت کیفیت برق در یک نقطه یا  بطور خالصه نشان

گیری  تواند به تسریع در فرآیند تصمیم یک منطقه باشد، می
توان  همچنین از این شاخصهای خالصه شده می. کمک نماید
گذاری نقاط مختلف شبکه، در  بندی و اولویت در امر رتبه

 .سیر مطالعه تفصیلی و ارائه راه حل اصالحی نیز استفاده نمودم
دهد که با تغییر روند بدست  بررسی نتایج حاصله نشان می

کامالً آوردن شاخصهای ارزیابی کیفیت برق، نتایج ارزیابی 
دار در یک  ای که نقاط مشکل دستخوش تغییر شده به گونه

بوده و نیازی به استاندارد، در استاندارد دیگر دارای مشکل ن
آنچه مسلم است وجود . تر ندارند مطالعات تفصیلی

گیرانه در پارامترهایی  شاخصهای ارزیابی کیفیت برق سخت
چون اعوجاج هارمونیکی و فلیکر موجب شده است تا در 
بیش از نیمی از نقاط نمونه مورد مطالعه این پارامترها خارج 

مترها مطابق با از حدود مجاز باشند در حالیکه همین پارا
لهذا . استانداردی دیگر در محدوه مجاز قرار خواهند گرفت

رسد افزایش روزافزون اهمیت مسئله کیفیت برق،  به نظر می
لزوم بررسی دقیق شاخصها و معیارهای ارزیابی کیفیت برق 
در استاندارد فعلی وبه عبارتی دیگر بازنگری در استاندارد 

 :نماید تر  موجود در ابعاد زیر را ضروری
 بازنگری در مقادیر حدود مجاز پارامترهای مختلف -1

 .کیفیت برق
 بازنگری در روند بدست آوردن شاخصهای مختلف -2

 .کیفیت برق
سازی روش  یکسان( افزودن روند ارزیابی کیفیت برق -3
گیری  گیری کیفیت برق مثال در فواصل زمانی ثبت اندازه اندازه

 ).… و
 
 تشکر و قدردانی -6

گیری   و اندازهبررسی”مقاله حاضر بخشی از نتایج پروژه 
کت برق  به کارفرمایی شر“پارامترهای کیفیت توان برق تهران

که بدین وسیله از حمایتهای انجام  باشد ای تهران می منظقه
 .گردد شده تقدیر و تشکر می

 
 مراجع -7

[1] IEC Standards, “IEC61000-X-X - 
Electromagnetic compatibility (EMC)”, 
1994. 

[2] EN50160, “Voltage characteristics of 
electricity supplied by public distribution 
systems”, 1994. 

[3] IEEE Standards, “IEEE 1159 - 
Recommanded practice for monitoring 
electric power quality”, Nov. 1995. 

آوری  جمعهای  داده“گروه پژوهشی مطالعات سیستم، ] 4 [
گیری در سطوح فشار متوسط و  شده از نقاط اندازه

، پروژه ”ضعیف شبکه توزیع برق شمالغرب تهران
گیری پارامترهای کیفیت توان برق  بررسی و اندازه“

 .، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نیرو”تهران
کیفیت (مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی “] 5[

 .1381،سازمان توانیر،”)برق
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 ستو پی-8
پیوست شاخصهای مختلف کیفیت ) 19(تا ) 2(شکلهای 

گیری و مطابق با شاخص احتمال   نقطه اندازه20را در برق 
نشان ) ISI(و استاندارد ایران ) EN50160(تجمعی 

 .دهند می
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