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ارزيابي كيفيت برق در نقطه اتصال بار اغتشاشي ماشين سازي اراك به شبكه، 
  بهبود آنراههايتحليل و ارائه 

 
 2فاطمه سفيانيان 2اميررضا رضايي 1داود جاللي 1نيا سعيده برقي

sbarghinia@nri.ac.ir djalali@nri.ac.ir Am-122001@yahoo.com  
 و پژوهشگاه نير-پژوهشكده برق . 1

 ريزي فني  دفتر برنامه-اي باختر   شركت برق منطقه.2
  ايران-تهران

 

 
 هارمونيك كل ولتاژ، هارمونيك تكي ولتاژ، تعادل ولتاژ عدم، فليكر، كيفيت برق: كلمات كليدي

 
 
 

 :چكيده
وجه صنعت برق امروزه كيفيت برق يكي از مباحث مورد ت

ردهاي به طوري كه با گسترش سريع كارب. باشد كشور مي
هاي توزيع،  گوناگون بارهاي غيرخطي و حساس در شبكه

مساله كيفيت برق روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار 
 .شود مي

در اين مقاله به منظور ارزيابي كيفيت برق بار اغتشاشي 
گيري  سازي اراك در ابتدا ضمن ارائه نتايج اندازه ماشين

) PCC(شترك پارامترهاي كيفيت برق در نقطه كوپالژ م
كارخانه، اين مقادير با حدود مجاز استانداردهاي ايران و 

مقايسه شده و موارد تخطي ) EN50160(كشورهاي اروپايي
سپس ضمن بررسي و تجزيه . اند از حدود مجاز مشخص شده

و تحليل علل و چگونگي بهبود پارامترهاي غيرمجاز، راههاي 
اشات تزريق ارتقاء كيفيت برق و كاهش اثرات مخرب اغتش

هاي  كننده شده از طريق اين بار اغتشاشي بر روي مصرف
 .اند  ارائه شده2شونده از پست اراك  مجاور تغذيه 

 :دمه مق-1
هاي برق تامين انرژي الكتريكي  وظيفه اصلي شركت

. باشد كنندگان به طور مداوم و با كيفيت مطلوب مي مصرف
 اعوجاجات يا كيفيت نامناسب برق به معناي وجود تغييرات،

باشد كه  اغتشاشات در كميتهاي ولتاژ، جريان و فركانس مي
عمدتاً ناشي از اتصال بارهاي مولد اغتشاش به شبكه بوده و 

تواند سبب خرابي يا عملكرد نادرست تجهيزات حساس  مي
 . منصوبه در شبكه و يا مورد استفاده توسط مشتركين گردد

درت با توجه به هاي ق به همين دليل امروزه در شبكه
گسترش سريع تعداد بارهاي مولد اغتشاش از قبيل عناصر 

از يك طرف و نيز ... هاي الكتريكي و  ك قدرت، كورهالكتروني
كنندگان حساس به اغتشاش  افزايش روزافزون تعداد مصرف

 و PLCاز قبيل كامپيوترها، دستگاههاي حساس الكترونيكي، 
نترل كيفيت انرژي از طرف ديگر باعث گرديده كه ك... 

هاي قدرت قرار  الكتريكي در زمره الزامات اساسي شبكه
در اين راستا به منظور تامين برق با كيفيت . داشته باشد

98-F-PQA-781

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 

 اي بهبود آنه ارزيابي كيفيت برق در نقطه اتصال بار اغتشاشي ماشين سازي اراك به شبكه، تحليل و ارائه راه
 

 1383 - تهران -ن كنفرانس بين المللي برق نوزدهمي

2 

مناسب در اكثر كشورهاي جهان و از جمله در كشور ما 
استانداردهاي مربوطه تدوين و رعايت آنها نيز الزامي گرديده 

 .است
 دادن ميزان انتشار اغتشاشات منظور نشان در اين مقاله به

زا و چگونگي مخدوش شدن  توسط يك بار صنعتي اغتشاش
كنندگان در شبكه  كيفيت برق به واسطه وجود اين نوع مصرف

هاي بهبود كيفيت برق و رفع مشكل ايجاد شده،  و همچنين راه
وان نمونه يكي از بارهاي صنعتي بزرگ و مهم كشور به عن

سازي اراك كه بار اغتشاشي منتخب  ماشين. انتخاب شده است
ي جاري در آن داراي منابع ها باشد با توجه به نوع فعاليت مي

زا از جمله دستگاههاي جوشكاري،  متعدد اغتشاش
يكسوسازها و غيره بوده و با توجه به ديماند قابل توجه آن، 

كنندگان مجاور  تاثيرات بزرگي بر كيفيت برق مصرف
 واقع 2ه در پست فوق توزيع اراك كنند اين مصرف. گذارد مي

آمده ) 1(خطي اين پست در پيوست  است و دياگرام تك
  با ظرفيتkV20/63س شامل سه تران2پست اراك . است

MVA30سازي بر روي ترانس  باشد كه فيدر ماشين  ميT1 
گيري كيفيت توان بر روي فيدر  دستگاه اندازه. قرار دارد

 ]3-1[اندازي شده  و راهسازي به مدت يك هفته نصب  ماشين
آوري گرديده  گيري و جمع و پارامترهاي كيفيت برق اندازه

باشد  از آنجايي كه اين فيدر يك فيدر اغتشاشي مي. است
جهت بررسي چگونگي جلوگيري از تاثير آن روي فيدرها و 

 نيز T1 ترانس kV63 هاي مجاور، در سمت حتي پست
گيري و  ه اندازهپارامترهاي كيفيت توان به مدت يك هفت

گيري در  آوري گرديده است كه نتايج اين دو اندازه جمع
سپس تجزيه و تحليل . قرار دارد) 3(و ) 2(پيوستهاي 

ها انجام گرفته و  گيري آوري شده از اندازه اطالعات جمع
هاي مناسب جهت بهبود كيفيت برق به شرح زيرارائه  حل راه

 . گرديده است
شاخصهاي پارامترهاي كيفيت برق اين مقاله، ) 2(در بخش 

اندازه گيري شده در فيدر ماشين سازي بررسي و تعيين 
طبق )2(شاخصهاي تعيين شده در بخش) 3(در بخش . اند شده

 مورد ارزيابي قرار EN50160 استاندارد ايران و استاندارد
به دليل كاربرد وسيع آن در  EN50160استاندارد . (گرفته اند

پايي و معتبر بودن آن مورد استناد كشورهاي صنعتي ارو
مشكالت موجود در فيدر ) 4(دربخش). قرارگرفته است

راههاي بهبود ) 5(در بخش . ماشين سازي بررسي شده است
نيز نتيجه گيري نهايي مقاله آمده ) 6(كيفيت برق و در بخش 

 .است

 
 سازي كيفيت برق فيدر ماشين هاي  شاخصبررسي -2

تاژي كيفيت برق فيدر در اين بخش، شاخص هاي ول
 درجه اهميت آنها و تخطي از حدود ماشين سازي به دليل

 .]5 [مجاز تعيين و بررسي مي گردند

 
 لتاژ و-2-1

 فشار متوسط ولتاژ براي سطح ولتاژتغييرات بلند مدت 
حداقل  (-% 5و   ) ولتاژحداكثر  %+ (5طبق استاندارد ايران، 

 ، كيلوولت11 تاژولبنابراين براي سطح . مي باشد) ولتاژ
 45/10 برابر ولتاژ و حداقل 55/11 برابر ولتاژحداكثر 

 .كيلوولت خواهد بود
 ولتاژ كيلوولت و حداقل 407/11 ولتاژدر فاز يك حداكثر 

 كيلوولت 348/11 ولتاژ حداكثر ، فاز دو در، كيلوولت765/9
 ولتاژ حداكثر ، كيلوولت و در فاز سه706/9 ولتاژو حداقل 

 .باشد  كيلوولت مي712/9 ولتاژوولت و حداقل  كيل364/11
 در هر سه فاز از محدوده ولتاژشود كه حداقل  مالحظه مي

شكل موج ولتاژ فاز اول و نمودار . مجاز تجاوز نموده است
 :درصدي مقادير ولتاژ به عنوان نمونه آمده است

 

 
 شكل موج ولتاژ فاز اول فيدر ماشين سازي) : 1(شكل
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 ر درصدي مقادير ولتاژ فاز اول فيدر ماشين سازينمودا) : 2(شكل

 
 تاژ عدم تعادل ول-2-2

 در هر روز هفته% 95نامتعادلي ولتاژ با احتمال  يرمقاد): 1(جدول
 دوشنبه يكشنبه  شنبه جمعه پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه

68/4 42/4 10/4 69/4 19/5 39/5 57/4 

 
رين گتبزر  طبق استاندارد ايران،ادل ولتاژشاخص عدم تع

) شامل تعطيلي آخر هفته( در چهار روز  حداقل%95احتمال 
% 39/5  برابر شاخص عدم تعادل ولتاژبدين ترتيب . باشد مي
 .باشد مي% 2 متوسطحد مجاز در سطح ولتاژ فشار . باشد مي

 از حد مجاز  شاخص عدم تعادل ولتاژمالحظه مي شود كه
 و نمودار درصدي شكل موج نامتعادلي ولتاژ. تجاوزكرده است

 :مقادير آن آمده است

 
 شكل موج نامتعادلي ولتاژ فيدر ماشين سازي) : 3(شكل

 
 نمودار درصدي مقادير نامتعادلي ولتاژ فيدر ماشين سازي) : 4(شكل

  فليكر كوتاه مدت و بلند مدت-2-3

سومين  طبق استاندارد ايران، مدت شاخص فليكركوتاه
 باشد كه  ميبه كوچك مرتب شده از بزرگ Pstهاي  مقدار داده

 و 404/9 ، 712/8به ترتيب در فازهاي يك، دو و سه برابر 
 9/0 برابر  متوسطفشار حد مجاز درسطح. باشد  مي265/9
 در هر سه فاز فليكركوتاه مدتشود كه   مالحظه مي.باشد مي

 .بسيار بيش از حد مجاز بوده است
 Plt مقدار حداكثر طبق استاندارد شاخص فليكر بلند مدت

 به ترتيب در فازهاي يك، دو باشد كه  ميگيري در دوره اندازه
 حد مجاز در .باشد  مي758/6 و 642/6 ، 854/6و سه برابر 
شود كه  مالحظه مي. باشد  مي7/0  برابر متوسطسطح فشار

حشي از حد  نيز در هر سه فاز  تجاوز فا مدت بلندفليكر
تاه مدت و بلند مدت شكل موج فليكر كو.  مجاز داشته است

 : استهولتاژ فاز اول به عنوان نمونه آمد

 

 
 شكل موج فليكر كوتاه و بلند مدت ولتاژ فاز اول ماشين سازي) : 5(شكل

 
 (THDV)يك كل ولتاژ  هارمون-2-4

مقدار   طبق استاندارد ايران،شاخص اعوجاج هارمونيك كل
مدت  تاههارمونيك اندازه گيري كوولتاژ بزرگتر از بين حداكثر 

  در دورههارمونيك  ولتاژ  %95 احتمال و يا )  دقيقه10(
 به ترتيب مي باشد كه)  ثانيه 3( بسيار كوتاه مدت گيري اندازه

  %62/5و % 6/5،  %29/6 در فازهاي يك ، دو و سه برابر
 .باشد مي% 5متوسط حد مجاز در سطح ولتاژ فشار . است

 از حد ك كل شاخص اعوجاج هارمونيمالحظه مي شود كه
شكل موج هارمونيك كل ولتاژ فاز .  تجاوز كرده استمجاز

 : استهاول و نمودار درصدي مقادير آن به عنوان نمونه آمد
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 هارمونيك كل ولتاژ فاز اول فيدر ماشين سازي شكل موج) : 6(شكل

 
 سازي  ماشين اولنمودار درصدي مقادير هارمونيك كل ولتاژ فاز) : 7(شكل

 
 كهاي ولتاژنيوم هار-2-5

باشد  ها محدود ميPT و CTاز آنجايي كه پاسخ فركانسي 
هاي   قابل بررسي است و هارمونيك15لذا تا هارمونيك مرتبه 

 همراه گيري هاي باالتر با اعوجاج و خطاي اندازه مرتبه
 نيز تا EN50160قابل توجه است كه در استاندارد . باشد مي

 . استهد در نظر گرفته ش25هارمونيك مرتبه 
 
 ارمونيكهاي فرد ولتاژ ه-2-5-1

هاي فرد  در جدول زير مقادير ماكزيمم دامنه هارمونيك
نيك پانزدهم آمده ولتاژ سه فاز به صورت درصد تا هارمو

هاي فرد ولتاژ در سطح فشار  حد مجاز دامنه هارمونيك. است
 .باشد مي% 3متوسط 

 

  ولتاژ سه فازهاي فرد مقادير ماكزيمم دامنه هارمونيك): 2(جدول

 15 13 11 9 7 5 3 هارمونيك
 22/1 66/0 04/181/0 88/1 37/3 04/4 فاز يك
 2/1 72/0 12/183/0 9/1 33/3 23/4 فاز دو
 26/1 68/0 03/178/0 06/2 32/3 95/3 فاز سه

هاي مرتبه  شود كه دامنه هارمونيك بدين ترتيب مالحظه مي
 .تجاوز كرده استسوم و پنجم در هر سه فاز از حد مجاز 

 
  هارمونيكهاي زوج ولتاژ-2-5-2

هاي زوج  در جدول زير مقادير ماكزيمم دامنه هارمونيك
ولتاژ سه فاز به صورت درصد تا هارمونيك چهاردهم آمده 

هاي زوج ولتاژ در سطح ولتاژ  حد مجاز دامنه هارمونيك. است
 .باشد مي% 5/1فشار متوسط 

 

 هاي زوج ولتاژ سه فاز هارمونيكمقادير ماكزيمم دامنه ): 3(جدول

 14 12 10 8 6 4 2 هارمونيك
79/0 46/566/256/106/179/065/0 فاز يك
75/0 68/464/271/115/178/066/0 فاز دو
81/0 82/06/0 74/461/261/11 فاز سه

هاي مرتبه  شود كه دامنه هارمونيك بدين ترتيب مالحظه مي
ر سه فاز از حد مجاز تجاوز كرده دوم، چهارم و ششم در ه

 . است

  هارمونيكهاي مياني ولتاژ-2-6
هاي مياني  در جدول زير مقادير ماكزيمم دامنه هارمونيك

. ن داده شده است نشا5/6ولتاژ در هر سه فاز تا هارمونيك 
هاي مياني در سطح ولتاژ فشار  حد مجاز دامنه هارمونيك

 .باشد مي% 2/0متوسط 

 
 هاي مياني ولتاژ سه فاز ير ماكزيمم دامنه هارمونيكمقاد): 4(جدول

 5/6 5/5 5/4 5/3 5/2 5/1 5/0 هارمونيك

 16/1 88/277/427/295/139/136/1 فاز يك

 02/1 82/329/406/284/148/145/1 فاز دو

 18/1 67/313/434/267/136/141/1 فاز سه

سي تا ها و برر PT و CTبا توجه به پاسخ فركانسي 
هاي با  هارمونيك مالحظه مي شود كه15هارمونيك مرتبه 

 در هر سه فاز از حد مجاز تجاوز 5/15 تا 5/0ضريب 
   .اند كرده
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 kV63گيري در سمت  هايي از اندازه نمونه -2-7
  T1نس ترا

شكل موج هارمونيك كل ولتاژ فاز اول و شكل موج 
عنوان نمونه فليكر كوتاه مدت و بلند مدت ولتاژ فاز اول به 

 :آمده است

 
 T1هارمونيك كل ولتاژ فاز اول ترانس  شكل موج) : 8(شكل

 
 T1از اول ترانس ولتاژ  مدتمدت و بلند شكل موج فليكر كوتاه) : 9(شكل

 
 ارزيابي شاخصهاي كيفيت برق اندازه گيري شده -3

 شين سازيدر فيدر ما
 گيري شده در هاي كيفيت توان اندازه از بررسي شاخص

 :آيد كه سازي چنين برمي فيدر ماشين
باشد و  كاهش ولتاژ در هر سه فاز مربوط به ماهيت بار مي 

ميزان كاهش ولتاژ در هر سه فاز با مقادير مينيمم ثبت 
 .باشد مي% 709/11و  % 764/11، %227/11ترتيب  به شده

افزايش درصد عدم تعادل ولتاژ مربوط به ماهيت بار  
عدم تعادل ولتاژ در تمامي % 95معي احتمال تج. باشد مي

بنابراين . باشد مي% 7/4روزهاي هفته باال بوده و در حدود 
 نيز اين فيدر از نظر عدم EN50160طبق استاندارد 

 .تعادل ولتاژ مشكل دارد
افزايش فليكر كوتاه مدت و بلندمدت هر سه فاز مربوطه  

 كه EN50160طبق استاندارد . باشد به ماهيت بار مي
 1فليكر بلندمدت كمتر از % 95بايست احتمال تجمعي  مي

فليكر بلندمدت % 95باشد در اين فيدر احتمال تجمعي 
باشد و اين نشان   مي81/5 و 983/5، 616/5به ترتيب 

دهد كه اين فيدر طبق استاندارد اروپايي نيز از لحاظ  مي
 .فليكر مشكل اساسي و جدي دارد

اكثراً مربوط به حاالت  ولتاژ در هر سه فاز THDافزايش  
 THD% 95احتمال تجمعي . باشد گذراي سيستم مي

باشد كه در  مي% 3/4ولتاژ در هر سه فاز به طور متوسط 
 .محدوده مجاز است

 مرتبه سوم و پنجم ولتاژ هر سه فاز  افزايش هارمونيك 
البته طبق استاندارد . باشد مربوط به ماهيت بار مي

EN5016095 تجمعي بايست احتمال  كه مي %
باشد اين فيدر از % 6، 5و هارمونيك % 5، 3هارمونيك 

 .نظر هارمونيك فرد مشكل خاصي ندارد
افزايش هارمونيك مرتبه دوم، چهارم و ششم ولتاژ هر سه  

ها در شبكه  فاز مربوط به ماهيت بار و وجود اتصالي
 كه احتمال تجمعي EN50160طبق استاندارد . باشد مي
و % 1،   4و هارمونيك% 2بايست  ي م2هارمونيك % 95

% 95باشد در اين فيدر احتمال تجمعي % 5/0بقيه 
و % 89/2، %76/2 در هر سه فاز به ترتيب 2هارمونيك 

دهد كه حتي در استاندارد  باشد و اين نشان مي مي% 77/2
 .اروپايي نيز اين فيدر از نظر هارمونيك زوج مشكل دارد

 
 سازي  فيدر ماشين بررسي مشكالت كيفيت برق در -4
  هارمونيك-4-1

سازي،  ز مشكالت نه چندان جدي در فيدر ماشينيكي ا
هاي غيرمجاز مرتبه سوم و پنجم و  وجود هارمونيك

هاي دوم، چهارم و ششم و نيز باال بودن هارمونيك  هارمونيك
 .باشد كل ولتاژ در هر سه فاز مي

ر رتبه سوم يكي از مهمترين موضوعات دهاي م هارمونيك
هاي با ستاره زمين شده است كه جريان در نوترال آنها  سيستم

پيچ ترانسفورماتور، تاثير بسزايي  نوع اتصال سيم. وجود دارد
هاي هارمونيك مرتبه سوم ناشي از بارهاي  در عبور جريان

قطع نمودن اتصال نوترال در يك يا دو . غيرخطي تكفاز دارد
هارمونيك مرتبه سوم هاي ستاره، عبور جريان  بندي طرف سيم
 .]6 [نمايد را سد مي
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هاي مرتبه سوم  البته در هنگام عدم تعادل فازها هارمونيك
شوند  رود ايجاد مي حتي در هنگامي كه انتظار وجود آنها نمي

ك مورد قابل توجه از اين حالت وجود كوره قوس ي
ها توسط اتصال  گرچه اين كوره. باشد الكتريكي سه فاز مي

شوند ولي زماني كه در حال كار كردن در   ميمثلث تغذيه
شرايط نامتعادل باشند هارمونيك مرتبه سوم زيادي را در 

از ديگر عوامل توليد هارمونيك . آورند جريان خط بوجود مي
چون . توان به منابع تغذيه سوئيچينگ اشاره نمود سوم مي

هاي هارمونيك سوم جريان در نقطه نوترال با يكديگر  مولفه
شوند لذا افزايش كاربرد منابع تغذيه سوئيچينگ   ميجمع

بنابراين احتمال . گردد هاي نوترال مي باعث اضافه بار در هادي
سازي با  بروز افزايش هارمونيك مرتبه سوم در فيدر ماشين

 . تواند وجود داشته باشد شرايط فوق مي
توان به  از منابع توليد هارمونيك مرتبه پنجم نيز مي

هاي  هاي قدرت، دستگاههاي جوشكاري، كوره يكسوكننده
اشاره نمود كه در فيدر ... هاي قوس الكتريكي و  ورهالقايي و ك

 .سازي از آنها استفاده شده است ماشين
يم سيكل مثبت و منفي يك موج شبيه زماني كه هر دو ن

هاي فرد  يكديگر باشند سري فوريه فقط شامل هارمونيك
دهنده  هاي زوج اغلب نشان وجود هارمونيك. خواهد بود

تواند ناشي  اين اشكال مي. باشد وجود اشكالي در سيستم مي
از آنجايي كه در . اي در سيستم باشد از بار و يا وجود حادثه

سازي حادثه خاصي اتفاق  گيري در فيدر ماشين طي اندازه
هاي دوم، چهارم و ششم ناشي  نيافتاده است وجود هارمونيك

هاي قوس الكتريك كه  به عنوان نمونه كوره .از بار خواهد بود
تواند توليدكننده  شود مي در آن قوس به صورت اتفاقي زده مي

همچنين بارهايي كه رفتار آنها مشابه . هارمونيك زوج باشد
مشابه آنچه كه در (ايجاد اتصال كوتاه در سيستم باشد 

توانند توليدكننده هارمونيك  مي) شود سازي ديده مي ماشين
 . باشندزوج

رسد كه عمده منبع توليد هارمونيك  ر ميبدين ترتيب به نظ
در اين فيدر وجود بارهاي تكفاز باشد كه هم باعث افزايش 

 .شود هارمونيك سوم و هم هارمونيك دوم مي

ر جهت جلوگيري از اعوجاجات هارمونيكي راهكارهاي زي
 :]9-7 [شود      به ويژه هارمونيك پنجم توصيه مي

اي نيمي از مبدلهاي شش پالسي   درجه30فاز يي  جابجا-1
و در نتيجه دارا بودن مزاياي مبدل دوازده ) در صورت وجود(

 پالسي جهت كاهش هارمونيك پنجم
 ري نمودن راكتور با خازن سيستم س-2
 تفاده از فيلتر پسيو اس-3
 تفاده از فيلتر اكتيو اس-4
 تفاده از فيلتر هيبريد اس-5
 
  فليكر-4-2

سازي ايجاد فليكر  ساسي و جدي در فيدر ماشينامشكل 
توان  از عوامل ايجاد فليكر در شبكه مي. باشد خيلي باال مي

 :]10 [موارد زير را برشمرد
 اندازي موتورها اهر •
كشند نظير  بارهايي كه جريان ناگهاني و باال مي •

هاي القايي  اي، كوره دستگاههاي جوش قوسي يا نقطه
عث تغييرات ناگهاني در ولتاژ اين بارها با(يا قوسي 

 .)شوند تغذيه شده و در نتيجه باعث ايجاد فليكر مي

 :اند شده جهت جلوگيري از فليكر راهكارهاي زير پيشنهاد 
اندازهاي  اندازهاي موتوري نظير راه استفاده از راه •

 (ASD)موتوري الكترونيكي 
هاي سري در مدار تغذيه موتورهاي  استفاده از خازن •

 جاد فليكرعامل اي

 (SVC)توان راكتيو  استاتيكي هاي كننده جبراناز استفاده •

 تغيير آرايش سيستم •

سازي با توجه به ماهيت بارهاي  در ماشيندرخصوص في
موجود در آن كه عمدتا دستگاههاي جوشكاري و 
يكسوسازهاي الكترونيكي مي باشند، يكي از دو راه حل زير 

 : باشد قابل كاربرد مي
 ايش سيستم  آرالف ـ تغيير

  SVCب ـ استفاده از 
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  عدم تعادل ولتاژ-4-3
سازي، نامتعادلي  از ديگر مشكالت بارز در فيدر ماشين

از عوامل توليد نامتعادلي ولتاژ در فيدر . باشد  ولتاژ مي
از . توان به وجود بارهاي تكفاز اشاره كرد سازي مي ماشين

 :ا نام بردتوان موارد زير ر اثرات نامتعادلي ولتاژ مي
 عدم استفاده از ظرفيت نامي توان سه فاز  •
پيچ مثلث ترانسفورماتور به  سيمدر حرارتي تلفاتايجاد •

 جريان گردشي در آن توسط جريانهاي صفرايجاد علت

ايجاد تلفات حرارتي در موتورها به علت ايجاد ميدان  •
 هاي مولفه منفي گردان منفي توسط جريان

يري از انتشار عدم تعادل راهكارهاي مهم جهت جلوگ
 و يا ترانسفورماتورهاي با SVCكننده  ولتاژ استفاده از جبران

 . باشد اتصال مثلث مي

 
 اهش ولتاژ بلند مدت  ك-4-4

سازي، به دليل وجود  مشكل افت ولتاژ در فيدر ماشين
حالت نوساني در ولتاژ به احتمال زياد مربوط به جوشكاري 

شكل موج ولتاژ  فاز اول در يك به عنوان نمونه . خواهد بود
 شده در زير ديده Scale بازه زماني مشخص به صورت

 :شود يم

 
شكل موج ولتاژ فاز اول ماشين سازي در يك بازه زماني ) : 10(شكل

 مشخص

 سازي  ماشيندر فيدر توان كيفيتهبودب هاي راه  ارائه-5
سازي الزم است كه  با توجه به اغتشاشي بودن فيدر ماشين

مهيداتي بكار برده شود تا از تاثير اغتشاشات اين فيدر بر ت
روي فيدرهاي مجاور و مشتركين تغذيه شونده از آنها 

 [گردد بدين منظور راهكارهاي زير پيشنهاد مي. جلوگيري شود
 :]12و11

 جهت كاهش فليكر و SVC  كننده  استفاده از جبران_
باشد منتها هزينه  ترين روشها مي نامتعادلي ولتاژ يكي از مناسب

 نگهداري كه برداري و آن باال بوده و نيز داراي مشكالت بهره
ظور و در بدين من. باشد ناشي از پيچيدگي سيستم است، مي

توانند  هاي زير مي  روشSVC صورت عدم امكان استفاده از
 .به عنوان جايگزين در نظر گرفته شوند

ز بهترين  يكي ا2 تغيير آرايش سيستم در پست اراك -الف
دانيم پست اراك  همچنانكه مي. باشد حلها مي ترين راه و عملي

از . باشد  ميMVA30  شامل سه ترانس هر كدام با ظرفيت2
آنجايي كه در دو ترانسفورماتور مجاور هم و غيرموازي، 

همان ترانس تاثير اغتشاشات يك فيدر روي فيدرهاي مجاور 
ديگر، لذا پيشنهاد بيشتري دارد تا فيدرهايي از ترانسهاي 

هاي فشار متوسط ترانسفورماتورها  گردد كوپالژ بين شينه مي
زا نظير فيدرهاي  باز نگهداشته شده و سپس فيدرهاي اغتشاش

 فشار متوسط يك  به شينه.... سازي و آذرآب و  ماشين
باشند  ترانسفورماتور و فيدرهايي كه به اغتشاشات حساس مي

 خانگي روي شينهاي و نيز فيدرهاي مصارف شهري و
البته بديهي است كه . ترانسفورماتورهاي ديگر قرار داده شوند

بايست با توجه به ظرفيت هر يك از  جابجايي فيدرها مي
ترانسها صورت پذيرفته و در انجام اين كار دقت گردد كه 

سازي به آن متصل است به  روي شيني كه فيدرهاي ماشين
شهري و نيز فيدرهاي هيچ عنوان فيدر مربوط به مصارف 
با انجام اين كار تاثير . شامل بارهاي حساس قرار نگيرند

زا روي فيدرهاي ديگر در سطح ولتاژ باالتر  فيدرهاي اغتشاش
كه سطح اتصال كوتاه باالتري نيز دارد صورت پذيرفته و در 

روي ... نتيجه تاثير اغتشاشاتي نظير فليكر و نامتعادلي و 
ولي ذكر اين . ب كمتر خواهدشدفيدرهاي حساس به مرات

نكته ضروري است كه در اين حالت ساير فيدرهاي متصل به 
سازي همچنان در معرض اغتشاشات باال و غير  شينه ماشين

 . سازي خواهند بود مجاز ناشي از فيدر ماشين

تواند به طريق   مي2 تغيير آرايش در پست اراك -ب
 موجود در ديگري نيز صورت پذيرفته به نحوي كه مشكل
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تواند  روش قبلي را نداشته باشد در واقع اين راه حل كه مي
ترين باشد آن است كه جهت جلوگيري از نفوذ تاثير  مناسب

روي ) داراي اغتشاشات فراوان(سازي  پارامترهاي ماشين
هاي ديگر از يك  فيدرهاي مجاور و نيز فيدرهاي ترانس

سازي  شين جهت تغذيه ما2ترانس اختصاصي در پست اراك 
سازي از  استفاده شود و بدين ترتيب ديماند مورد نياز ماشين

بدين ترتيب با تغيير نقطه . سطح ولتاژ فوق توزيع تامين گردد
سازي به سطح ولتاژ فوق   ماشين(PCC)كوپالژ مشترك 

توزيع كه سطح اتصال كوتاه بااليي دارد، تاثير اغتشاشاتي نظير 
 فيدرهاي ديگر خيلي كمتر سازي روي فليكر از فيدر ماشين

پيچ ثانويه ترانس كه به صورت  از طرف ديگر سيم. خواهد شد
تواند از انتشار هارمونيك سوم و  شود مي مثلث بسته مي

هاي صورت گرفته  گيري اندازه. نامتعادلي نيز جلوگيري نمايد
در سمت فوق توزيع ترانس مربوطه نيز صحت درستي 

همچنانكه مشاهده . دهد مي حل را نشان  عملكرد اين راه
سازي داراي فليكر، نامتعادلي ولتاژ و  گرديد فيدر ماشين

از طرف ديگر طي . باشد هارمونيك بسيار باال مي
 كيلوولت 63هاي به عمل آمده در ورودي ترانس  گيري اندازه

سازي به آن متصل است مشخص گرديد كه  كه فيدر ماشين
سازي در  فيدر ماشينتقريبا مشكالت كيفيت توان ناشي از 

برطرف شده و )  كيلوولت63شينه (ورودي ترانس مربوطه 
تخطي پارامترها از محدوده مجاز در صورت وجود بسيار 

 .جزئي مي باشد
بدين ترتيب راه حل مناسب جهت جلوگيري از نفوذ 

سازي روي مشتركين مجاور  اغتشاشات ناشي از ماشين
 از يك ترانس  آن است كه2شونده از پست اراك  تغذيه

سازي استفاده   جهت تغذيه ماشين2اختصاصي در پست اراك 
سازي از سطح ولتاژ فوق توزيع تامين  شود و ديماند ماشين

توسط  دو فيدر فشار م2از آنجايي كه در پست اراك . گردد
 باشند لذا ترانس با ظرفيت زي ميسا كننده ماشين غذيهت

MVA15در اين . ه شودتواند بدين منظور اختصاص داد  مي
از انتشار هارمونيك تواند  پيچ مثلث ترانس نيز مي حالت سيم

دياگرام تك خطي پست . سوم و نامتعادلي نيز جلوگيري نمايد
 . استهآمد) 2( در پيوست2اراك

 :گيري  نتيجه-6
در اين مقاله جهت بررسي و ارزيابي كيفيت برق ناشي از 

ر آن برروي وجود در يك بار اغتشاشي در شبكه و تاثي
سازي اراك كه يكي از  كنندگان مجاور، كارخانه ماشين مصرف

بارهاي صنعتي مهم در شبكه برق كشور و داراي منابع 
پس از انجام . باشد انتخاب شده است اغتشاشي متعدد مي

گيري پارامترهاي كيفيت برق در فيدر  عمليات اندازه
اكثر سازي و سپس ارزيابي آن مشخص گرديد كه در  ماشين

موارد، پارامترهاي مذكور از حدود مجاز مشخص شده در 
اند و اين تجاوز ازحدود مجاز در  استانداردها تجاوز نموده

ها  پس از بررسي. مورد فليكر بسيار جدي و اساسي مي باشد
ترين  هاي صورت گرفته مشخص گرديد كه مناسب و تحليل

ن فيدر روش جهت جلوگيري از نفوذ تاثير عوامل اغتشاشي اي
كنندگان مجاور آن است كه يك ترانس  روي مصرف

بدين ترتيب . اختصاصي جهت تغذيه آن در نظر گرفته شود
بارهاي مجاور به مراتب خيلي تاثير اغتشاشات اين بار روي 

بدين ترتيب مي توان اين نتيجه مهم را . كمتر خواهد شد
كننده اغتشاشي، تنها ميزان  فگرفت كه در مورد يك مصر

دهنده سطح ولتاژ انتخابي براي  تواند نشان ماند مصرفي نميدي
بايست با توجه به  ننده باشد بلكه ميتغذيه آن مصرف ك

 آن (PCC)كننده، نقطه اتصال آن به شبكه  ق مصرفكيفيت بر
 . رددگتعيين 

بنابراين در صورتي كه بار اغتشاشي داشته باشيم كه به 
 يفيت برق نامناسب باشد،ديماند كمتر نياز داشته ولي داراي ك

PCC آن بايد ازسطح ولتاژ باال كه سطح اتصال كوتاه باالتري 
گردد كه آيين نامه بدين ترتيب پيشنهاد مي .دارد انتخاب شود

و دستورالعمل برقراري انشعاب مشتركين صنعتي با توجه به 
نتايج فوق الذكر اصالح شده و عالوه بر ديماند مشتركين، 

ودن بار نيز به عنوان معيار انتخاب سطح ميزان اغتشاشي ب
 .ولتاژ برقراري انشعاب قرار داده شود
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 جع مرا-7
 استاندارد  صنعت برق ايران، مشخصات و خصوصيات انرژي ]1[

  زمين كردن_ قسمت ششم _الكتريكي 
 استاندارد صنعت برق ايران، مشخصات و خصوصيات انرژي ]2[

گيري  وسايل اندازه مشخصات فني _ قسمت هشتم _الكتريكي 
 و معيار انتخاب آنها

 استاندارد  صنعت برق ايران، مشخصات و خصوصيات انرژي ]3[
گيري كيفيت برق   دستورالعمل اندازه_ قسمت نهم _الكتريكي 

 بازرسي و اطمينان از كيفيت آن
[4] British Standard, BS EN50160 

انرژي  استاندارد صنعت برق ايران، مشخصات و خصوصيات ]5[
 كيفيت برق تحويلي به انواع _ قسمت هفتم _الكتريكي 
 مشتركين

 استاندارد صنعت برق ايران، مشخصات و خصوصيات انرژي ]6[
 ها  حدود مجاز هارمونيك_ قسمت دوم _الكتريكي 

[7] Richard Limbert Lenis Chambi, Ricardo Leon 
Vasquez-Arnez , “A Study of the Harmonic 

Perturbation within the Power Quality in the 
Bolivian Distribution System”, ISBN 0-7803-
6499-6 2000 IEEE. 

[8] Jean –Marc Lupin, Philippe Ferracci, “Power 
Quality: Monitoring and Innovation in PFC 
and Harmonic Filtering”, CIRED 2001, 18-21 
June, No. 482. 

[9] Raymond E.Beighley, Charles A.Gougler, 
James R.Johnson, “Application of Active 
Harmonic Fliters for Power Quality 
Improvement”, ISBN 0-7803-5569-5 1999 
IEEE. 

 استاندارد صنعت برق ايران، مشخصات و خصوصيات انرژي ]10[
  تغييرات ولتاژ و فركانس_ قسمت چهارم _الكتريكي 

[11] Mladen Kezunovic, “Advanced Assessment 
of the Power Quality Events”,ISBN 0-7603-
6499-6 2000 IEEE. 

[12] Hugh M Ryan, Mark Osborne , “Power 
Quality: A Perspective of System Problems 
and Solution Considerations”. 

 

 

 

 

 

 2 دياگرام تك خطي پست اراك :)1(پيوست 
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 سازي گيري پارامترهاي كيفيت برق در فيدر ماشين  نتايج اندازه:)2(يوست پ
 

 پارامترهاي كيفيت توان
مقدار 
 ماكزيمم

مقدار 
 مينيمم

 حد مجاز %95  تجمعياحتمال
تعداد دفعات تجاوز از 

 ) دقيقه اي10(حد مجاز
 توضيحات

CH1 407/11 765/9 319/11 < CH1<189/11  
 ز كمتر ا بار320

kv 45/10 
 

CH2 348/11 706/9 
262/11< CH2 <146/11 

 
 kv 11 در 5%±
55/11<V<45/10 

  كمتر از بار386
kv 45/10 

 (kV) ولتاژ 

CH3 364/11 712/9 264/11< CH3 <151/11  
  كمتر از بار345

kv 45/10 
 

CH1 04/4% ــ 
06/3% 

  ام3  هارمونيك
 5  و3هارمونيك  بار75 

CH2 23/4% ــ 
01/3% 

  ام3هارمونيك
 5  و3هارمونيك  بار81 3%

اعوجاج 
هارمونيكي ولتاژ 

 )هارمونيك فرد(
CH3 95/3% ــ 

92/2% 
  ام3هارمونيك

 5 و 3هارمونيك  بار48 

CH1 46/5% ــ 
76/2% 

  ام2هارمونيك
 6و4 و2هارمونيك   بار301 

CH2 68/4% ــ 
89/2% 

  ام2هارمونيك
 6و4 و2هارمونيك   بار314 5/1%

اعوجاج 
هارمونيكي ولتاژ 

هارمونيك (
 )زوج

CH3 74/4% ــ 
77/2% 

  ام2هارمونيك
 6و4 و2هارمونيك   بار317 

CH1 77/4% ــ 
02/3% 

  ام5/1هارمونيك
 12/ 5هاي تا   هارمونيك  بار6251 

CH2 29/4% ــ 
17/3% 

  ام5/1هارمونيك
 5/12    هاي تاهارمونيك  بار6327 2/0%

اعوجاج 
هارمونيكهاي 
 مياني ولتاژ

CH3 13/4% ــ 
86/2% 

  ام5/1هارمونيك
 5/12 هاي تا هارمونيك  بار6179 

CH1 29/6% ــ  بار8  % 23/4 ــ 
CH2 6/5% ــ  بار9 %5 %33/4 ــ 

اعوجاج 
 هارمونيكهاي
 ــ  بار5  %09/4 ــ CH3 62/5% كل ولتاژ

    %68/4 ــ %66/5 سه شنبه
    %42/4 ــ %03/6 چهارشنبه
   بار484 %2 %10/4 ــ %71/5 پنجشنبه
    %69/4 ــ %94/5 جمعه
    %19/5 ــ %02/6 شنبه
    %39/5 ــ %13/6 يكشنبه

 
 ولتاژعدم تعادل 

    %57/4 ــ %67/5 دوشنبه
CH1 66/11 بار643  637/6 ــ   
CH2 69/10 بار644 9/0 194/7 ــ   

 فليكر
 )كوتاه مدت(

CH3 246/10 بار648  908/6 ــ   
CH1 854/6 بار505  616/5 ــ   
CH2 642/6 بار501 7/0 983/5 ــ   

 فليكر
 )بلند مدت(

CH3 758/6 بار498  81/5 ــ   

 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 

 اي بهبود آنه ارزيابي كيفيت برق در نقطه اتصال بار اغتشاشي ماشين سازي اراك به شبكه، تحليل و ارائه راه
 

 1383 - تهران -ن كنفرانس بين المللي برق نوزدهمي

 11

 T1گيري پارامترهاي كيفيت برق در ورودي ترانس  نتايج اندازه): 3(پيوست 
 

 پارامترهاي كيفيت توان
مقدار 
 ماكزيمم

مقدار 
 مينيمم

 حد مجاز %95  تجمعياحتمال
تعداد دفعات تجاوز از 

 ) دقيقه اي10(حد مجاز
 توضيحات

CH1 952/64 998/59 536/64 < CH1<190/64  -  

CH2 65 102/60 
588/64< CH2 <207/64 

 
 kv 63 در 5%±
15/66<V<85/59 

 (kV) ولتاژ  -

CH3 9/64 946/59 467/64< CH3 <103/64  -  

CH1 29/2% ــ 
32/1% 

  ام5هارمونيك 
 5هارمونيك   بار14 

CH2 75/1% ــ 
36/1% 

  ام5هارمونيك 
 5هارمونيك   بار22 5/1%

اعوجاج 
هارمونيكي ولتاژ 

 )هارمونيك فرد(
CH3 46/2% ــ 

37/1% 
  ام5هارمونيك 

 5هارمونيك   بار28 

CH1 48/0% ــ 
31/0% 

  ام2هارمونيك 
 - - 

CH2 59/0% ــ 
30/0% 

  ام2هارمونيك 
7/0% - - 

اعوجاج 
هارمونيكي ولتاژ 

هارمونيك (
 )وجز

CH3 48/0% ــ 
31/0% 

  ام2هارمونيك 
 - - 

CH1 81/1% ــ 
32/0% 

 5/1هارمونيك 
 5/12  تا   هارمونيك  بار326 

CH2 10/2% ــ 
30/0% 

 5/1هارمونيك 
 5/12  تا   هارمونيك  بار386 2/0%

اعوجاج 
هارمونيكهاي 
 مياني ولتاژ

CH3 34/2% ــ 
32/0% 

 5/1هارمونيك 
 5/12 تا    هارمونيك  بار418 

CH1 49/2% ــ ــ  % 54/1 ــ 
CH2 2% ــ ــ %5/2 %59/1 ــ 

اعوجاج 
 هارمونيكهاي
 ــ  بار1  %63/1 ــ CH3 6/2% كل ولتاژ

    %43/0 ــ %12/2 دوشنبه
    %52/0 ــ %7/1 سه شنبه
   بار29 %1 %13/1 ــ %2/2 چهارشنبه
    %42/0 ــ %91/1 پنجشنبه
    %28/0 ــ %42/1 جمعه
    %89/0 ــ %18/1 شنبه

 
 ولتاژعدم تعادل 

    %94/0 ــ %27/1 يكشنبه
CH1 374/1 بار7  603/0 ــ   
CH2 921/1 بار5 8/0 575/0 ــ   

 فليكر
 )كوتاه مدت(

CH3 681/1 بار16  624/0 ــ   
CH1 791/0 بار20  556/0 ــ   
CH2 872/0 بار36 6/0 540/0 ــ   

 فليكر
 )بلند مدت(

CH3 977/0 بار46  594/0 ــ   
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