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 چکیده 

 و اتصال بودن تصادفی فاز، سه روی بر فازتک بارهای یکنواخت توزیع عدم دلیلبه توزیع هایسیستم در

 ناپذیر اجتناب امری ولتاژ تعادل عدم ،نامتعادل فاز سه ایباره وجود نیز و شبکه از فازتک بارهای قطع

 مشترکین این توزیع و بوده فازتک هایکننده مصرف توزیع هایشبکه در برق مشترکین اغلب.  است

 از و بوده نامتعادل معموالً توزیع هایشبکه لذا. باشدنمی متعادل و یکسان طوربه گانهسه فازهای روی

 هایشاخص از یکی عنوان به بار تعادلعدم میزان امروزه. کندمی عبور زیادی نسبتاً ریانج هاآن نول سیم

 مختلفی تبعات نول، سیم شدن دار جریان و توزیعشبکه تعادلعدم. شودمی تلقی الکتریکی انرژی کیفیت

... و توزیع یشبکه در هزینه افزایش فاز، سه های ولتاژ نامتعادلی ولتاژ، افت توان، تلفات افزایش قبیل از

 عدم اتوماتیک، کلید قطع سوزی، فیوز انرژی، و توان افت مشترکین، نارضایتی به منجر نهایتاً که دارد

 ناخواسته، هایخاموشی برخی افزایش آن، از ناشی خطرات و پست خروجی فیدر جریان بار تعادل تنظیم

 برق تابلوهای سوختن عملیات، پرسنل هاییتفعال افزایش ها،آن عمر کاهش و تأسیسات حوادث افزایش

 کاهش یا بردن بین از بنابراین. شد خواهد ولتاژ شدید کاهش یا افزایش از ناشی خسارات ترانسفورماتور، و

 ،مختلف از دیدگاه استانداردهای بار نامتعادلی به تعریف مقاله این در. رسدمی نظر به ضروری امری آن

 خواهیم پرداخت. آن رفع هایروش بررسی عوامل ایجاد نامتعادلی و

 

  بار ها نامتعادلیشاخص ،بار نامتعادلی عوامل ،های توزیعشبکهواژگان كلیدی: 
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 مقدمه   -1

باشد. یم یابرق منطقه یهاشرکت نیو مداوم به مشترک یدادن اصول سیسرو ،یکیالکتر یانرژ عیانتقال و توز ،داز تولیهدف 

 الزم باشدیم زاتیوسعت و تجه  نیشتری بیدارا از طرفیولت در دسترس اغلب مردم بوده و  044عیتوز ستمیلذا، چون س

 به آن مبذول گردد.                               یاست توجه خاص

درجه  024 گریبرابر بوده و هر فاز با فاز د هایدامنهبا  ینوسیفاز متعادل، به صورت سهای قدرت سهشده در شبکه دیولتاژ تول 

خط آن با هم  ایفاز  ولتاژهای هیزاو اختالف ایدامنه و  ههر گا ند،یگو« نامتعادل»سه فاز را  ستمیس کیدارد.  ی اختالفکیالکتر

 (.,Jouanne 2440):  نابرابر باشد

که اثرات  چرا رد،یگیکمتر مورد توجه قرار  م یکیالکتر یانرژ عیتوز یهااست که از طرف شرکت یاتعادل ولتاژ مسألهعدم 

از مسائل  یکیقدرت   یهاستمیس  یتعادل در حالت کار عادشود. اما در هر حال عدمیآن در کوتاه مدت آشکار نم یمنف

دارد. البته  در پیمتصل شده به شبکه  زاتیتجه ایرا بر یاریبس یو تبعات منف مشکالتتعادل باشد. عدمیم ریاجتناب ناپذ

 شیافزا نیو همچن یداریبوده و باعث کاهش پا زیقدرت ن ستمیخود س ریگبانیگر زات،یبر تجه الوهعتعادل عدم یآثار منف

مشکل  میطور مستقباشد که بهیو در حدود چند درصد م زیتعادل ولتاژ ناچ. عدمگرددیم زین ستمیتلفات و حرارت در س

 .(,2400Tavakoli Bina)است  زساشکلماز آن است که  یناش انیتعادل جربلکه عدم کندینم جادیا یچندان

ولتاژ، اضافه ولتاژ،  یزدگاالولتاژ، ب یرفتگاز نوع فرو اییپدیدهبه  عیدر سطح توز یکیتوان الکتر تیفیک یطور معمول بررسهب

 طیشرا جادیعث ابا توانندیم زین اهپدیده نیکه خود ا، شودی( محدود ماخروج ه) اهوقفهضربه، صاعقه و  هایولتاژافت ولتاژ، 

 دشوار عدم تعادل شوند.                                  

 زفای تکرا بارهای از آن اهستند و سهم عمده یو تجار یخانگ ،یمتنوع صنعت یبارها یکه دارا عیتوز یهادر شبکه اصوالٌ

 ممکن است. ریغ یمشکل و حت اریبه حالت تعادل بس دنیدهند، رسیم لیتشک

 
  ادلتع عدم -2

 این. شود تبدیل گیریاندازه قابل کمیت یک به( فاز اختالف و دامنه نابرابری)عمومی و کلی تعریف یک از تعادلعدم اینکه برای

 ضعف و قوت نقاط و تعاریف تحلیل و تجزیه به سپس کنیم،می آغاز «چیست؟ تعادل عدم» که پرسش این ذکر با را کار

 و تعادلعدم طبیعت بررسی به است آمده دستبه تعادل عدم از که شناختی از پس. شودمی پرداخته شده بیان استانداردهای

  .خواهد شد پرداخته آن کاهش هایروش همچنین و آن آورنده بوجود عوامل

 ,Pillay) است هافاز ولتاژ اصلی فرکانسی مؤلفه الکتریکی زاویه اختالف همچنین و دامنه در نابرابری شامل تعادلعدم طبیعت

2001 &2442 Bollen,). نیاز بنابراین است، کلی  بسیار کند، نگاه مسأله به فنی صورتبه خواهدمی که کسی برای تعریف این 

 که وقتی برای. است محسوس سیستم یک مختلف هایمشخصه و هاپدیده کمیت و کیفیت گیریاندازه برای مناسب معیاری به

 .باشد دست در پدیده این اندازه لمس برای نیز معیاری و مقدار باید است دلنامتعا ایشبکه ولتاژ شودمی گفته

 

 تعاریف عدم تعادل  -3

 شیافزا نی. ااندافتهی شیافزا زیها نکنندهقدرت، متعاقباً تعداد و انواع مصرف یهاستمیگذشته با گسترش س انیسال یدر ط    

گسترش روز  یوچندان  شود.  از  طرفد زیتعادل و کنترل آن نعدم دهیپد تیها باعث شده است که اهمهکنندمصرفدر تنوع 
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 گریو از طرف د شودیتعادل معدم شیقدرت باعث افزا کیشونده با عناصر الکترونچیسوئ خطیی غیرهاکنندهافزون مصرف

 تیاند که حساسف وارد شدهبه بازار مصر زیقدرت( ن کیشونده الکترونچیسوئ یهاکننده)از جمله خود مصرفییهاکنندهمصرف

و  ستهیتعادل نگربه مسأله عدم یتریتخصص دیبا د نیباعث شد که مهندس ندیفرآ نیتعادل دارند. ابه عدم باالیی

 باشد.         اهفاز هیزاو اختالفدامنه و  یاز نابرابر یمشخص  اریتواند  معهمطرح کنند که ب لتعادعدمجهت سنجش  ییاستانداردها

در  یمختلف اریبس جینتا متفاوت به فیتعار نیفاز ارائه شده  است، اسه ستمیس کیدر  لتعادعدماز  یمختلف فین تعارتاکنو

که  است NEMAاز  یگریو د IEEEبه  مربوط فیتعادل که دو تعرعمده از عدم فی. سه تعرشوندیتعادل منجر معدم محاسبه

                           شوندیم به شرح زیر بیان

 IEEE Std.936-1987اول   تعریف -الف

                                                                                         .افازه مقدار مؤثر ولتاژ نیانگینسبت به م اهفازولتاژ  مقدار مؤثر نیو کمتر نیشتریب نیب اختالف

 IEEE Std. 112-1991تعریف دوم   -ب

 .مقدار متوسط ولتاژ فازها نیانگینسبت به م افازهمقدار مؤثر ولتاژ  نیانگیاز م اهفازانحراف مقدار مؤثر ولتاژ  نیشتریب 

موجود  اختالفبا توجه به  زیآن ن که علت دهدینشان م002را نسبت به استانداردی تعادل بزرگترهمواره عدم 639استاندارد  

 نیب اختالفاز آنجا که همواره  ف،یمخرج کسر در هر دو تعر یچرا که با توجه به برابر رسد.ینظر مواضح به فیدر تعار

است  شتریب افازهبا مقدار مؤثر ولتاژ  افازهمقدار مؤثر  نیانگیم نیب اختالف نیشتریاز ب افازهولتاژ مؤثر  نیو کوچکتر نیبزرگتر

 .                                            دهدینشان م  002را نسبت به استاندارد  یهمواره درصد بزرگتر 639که استاندارد  رسدینظر مبه یهیبد

استفاده شده است. حال  اهی ولتاژفاز ریمطرح شده از مقاد یکه در استانداردها میشویفوق متوجه م فیبا توجه به دو تعر  

 فیتعادل چگونه تعرعدم ستین یفاز ولتاژهایاز  یا که اثردر آنج مه،یسفاز سهسه یهاستمیدر س"که  دیآیم شیسوال پ نیا

ارائه شدند  IEEEو  NEMA بعد توسط انیکه در سال یفیپاسخ به پرسش مطرح شده خوب است که به دو تعر یبرا "شود؟یم

  .(, Short 2440) مییتوجه نما

 NEMAتعریف سوم  -ج

. شدیلحاظ م خط به خط هایولتاژکرد که در آن تنها اندازه مؤثر تعادل ارائه عدم یبرا یاستاندارد NEMA 0663در سال  

 است:                                                        ریبه فرم ز فیتعر نیا

 هایولتاژمقدار متوسط  نیانگیخط، نسبت به م هایولتاژمقدار مؤثر  نیانگیخط از م هایولتاژانحراف مقدار مؤثر  نیشتریب 

                                                                   .خط

 IEEEشده( عدم تعادل  اصالح) 1تعریف درست -د

 تعادل ولتاژ مطرح شد:                       درست از عدم یفیعنوان تعربه ریز فیتعر  0669در سال  

 %VUFولتاژ ( =  یمنف یلمثبت ( / ) اندازه مؤلفه توا ی) اندازه مؤلفه توال

به  یاندازه مؤثر مؤلفه منف نیمتقارن برابر با نسبت ب یهامؤلفه فیاستاندارد براساس تعر نیا شودیم مالحظهطورکه همان 

                                                                  است.                             یقوت خود باق نان بهچهم زین IEEE Std.112-1991فیاندازه مؤثر مؤلفه مثبت ولتاژ خط است. تعر

تعادل استفاده محاسبه درصد عدم یبرا  NEMAفیو محاسبات از تعر مقاالتاز  یاریتعادل، در بسدرست عدم فیبر تعر عالوه

دست به  یه محاسبات مختلط براب ازیآن و عدم ن محاسبه یسادگ فیتعر نیاز ا ادیاستفاده ز دالیلاز  یکی دیشود. شایم

 است:                                                                                              فیتعر نینشان دهنده ا ریو مثبت است. رابطه ز یمنف یتوال یهاآوردن مؤلفه
                                                           
1True Definition  
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 %Uمقدار مؤثر ولتاژ خطوط ( =  نینگایانحراف از م نیشتری( / ) ب طولتاژ خطومقدار مؤثر  نیانگی) م

 انیب  یکه از روابط اول و دوم برا شودیم دهیندرت داست و به رتمتداولد و  ج فیبه ذکر است که استفاده از تعار الزم

ه نکت .گزاف نبوده است یاند، سخنمنسوخ شده یفیاول و دوم تعار فیتعادل استفاده شود. چنانکه اگر گفته شود که تعارعدم

مثال چنانچه  یاست.  برا زیناچ معموالً جو  ب فیتعادل محاسبه شده توسط تعارعدم نیب اختالفکه  باشدمی نیجالب ا

درصد   3/2تا   2در حدود  یمقدار NEMAدرصد باشد، طبق استاندارد  2 برابر IEEEطبق استاندارد  یاتعادل شبکهعدم

 :  ایش داده شده استاین استانداردها نم 0جدول   درخواهد داشت. 
 NEMA و IEEE توسط شده تعریف تعادل عدم ضریب مقدار تفاوت: 0 جدول

NEMA (%) IEEE (%) 

2 2-2.3 

5 5-5.8 

10 10.3-11.6 

20 21-23.8 

 

  بار تعادل عدم انواع  -4

 وجود دینامیکی  و استاتیکی کلش دو به بار تعادلعدم. باشدمی توزیع هایشبکه رایج مشکالت از یکی عنوانبه بار تعادلعدم

 اما. باشندمی معین و مشخص  رفتار یک دارای همواره که باشدمی ثابت امپدانس بارهای به مربوط استاتیکی تعادلعدم. دارد

 بارهای نوع از ضعیف فشار توزیع یشبکه فیدرهای بار. باشدمی مرکب بارهای جمعی رفتار به مربوط دینامیکی تعادلعدم

 هاآن غیریکنواخت توزیع و طرف یک از فازتک کنندگانمصرف همزمانغیر و تصادفی رفتار علتبه که باشدمی مرکب و جمعی

    .(0310، آقامحمدی) باشد می فازها خطوط در جریان و بار تعادل عدم پیدایش منشاء مختلف فازهای بین

 

  تعادل عدم ایجاد دالیل -5

عوامل  و تعادلعدم عتیبط درباره یمختصر حاتیبخش توض نیاست. در ا یقابل بررس یفاوتمت یهاتعادل از جنبهعدم دهیپد

 .شودیارائه م دهیپد نیا شیدایپ

 عدم تعادل                                                                              عتیطب   -2-5

 است:                                              یبندمیقابل تقس ریتعادل به سه دسته زعدم عتیطب 

 یولتاژ در فرکانس اصل بردارهای تعادل در اندازهعدم  -  

 یولتاژ در فرکانس اصل بردارهایفاز  یهیتعادل در زاوعدم  - 

 افازه نینامتعادل ب یکیاغتشاشات هارمون  - 

ی انکته اشاره نمود که اگر در شبکه نیبه ا دیبا زین افازه نیتعادل بنام یکیاغتشاشات هارمون یعنیقسمت سوم  یدرباره  

مختلف)اعم از  یهاتعادل شبکه را در فرکانس دیموجود باشند، آنگاه با زین هاییهارمونیکفرکانس،  یاصل یبر مؤلفه عالوه

متعادل است  یاگفت آن شبکه توانیمکه آن خالصهقرار داد.  یآن( به صورت مجزا مورد بررس هایهارمونیکو  یفرکانس اصل

 یباق دیترد یموارد خاص جا یاز اشکال نبوده و در بعض یمباحث خال نیخود متعادل باشد.  البته ا یهافرکانس یکه در همه

 .                   ماندیم
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               عدم تعادل                                                         ایجادعوامل  -3-5

شبکه اشاره  یو کارکرد یتوان به دو عامل ساختاریم میکن میتعادل را به دو دسته عمده تقسعدم جادیعوامل ا میاگر بخواه 

 نمود.                                                                                

 شیاز  موارد آرا یاریگردند. در بسیمشبکه بر شیبه ساختار و آرا داستیپ زیشبکه چنانکه از  نام آن ن یعوامل ساختار 

تقارن به عدم توانیتعادل معدم  جادیا یتعادل در آن است. از جمله عوامل ساختارعدم جادیعامل ا ستم،یس کی ننامتقار

 یهاترانسفورمرها، بانک یبندمیس تقارن درناقص خطوط، عدم ییجاهها در اثر جابخطوط و کابل یهادر امپدانس یهندس

 لیتبد هیدر ثانو یمنف یرا به مؤلفه هیاول ستمیصفر ولتاژ س یمؤلفه  اتصاالت نی)ا (V)مثلث باز و ستاره  باز  یترانسفورمر

 اشاره نمود.                                               …و یخازن یهافرسوده و بانک یوزهای(، فکنندیم

نامتعادل  یشبکه و در واقع بارها ی، عامل کارکردباشدمی زین دهیپد نیا یتعادل که در واقع عامل اصلعدم جادیمل دوم اعا 

 است.                                                                           ستمیس

تعادل عدم  نیبنابرا  ،(, 2440Short)شبکه است یمتعادلکل نا درصد 0کمتر از  عیتوز  یدرهایدر  ف یعوامل ساختار ریثأت 

عوامل  کندیچندان م تعادل را دوعدم مشکالتچه کوچک بوده و قابل حل است. آن اریعمدتاً بس یاز عوامل ساختار یناش

مانند  ینامتعادل زاتیهتج چنینی، همکیقوس الکتر یهاکوره لیاز قب یفازسه یفاز و بارهاود ،زفای تکاز جمله بارها یکارکرد

 هایی موتورهایبند میفرسوده، تعداد دور نامتعادل  س  یشل و بدِ  کنتاکتورها یهامثل کنتاکت ادیامپدانس ز یدارا اتصاالت

 عالوهدسته از موتورها است.  نیتقارن در روتور و استاتور اعدم نیها و همچننادرست آن راتیتعمی از تقارن ناشعدم ایو  ییالقا

 0060)نام برد  نیبه زم زفاتکاتصال  یقدرت و خطاها بیضر اصالح زاتیاز کارکرد اشتباه تجه توانیم هانیبر ا

Maswood,.)        

ها بوده که شبکه نیدر ا تعادل بارعدم جادیا یولت منشاء اساس 044ففشار ضعی عیهای توزدر شبکه زفاتک نگاکنندمصرف 

و  نهمگونا عیوجود خواهد داشت. توزی باالتر ولت و حتلویک 24هایآن به شبکه تی، امکان سرااصالحدر صورت عدم 

تعادل بار گردد. موجب عدم تواندیخطوط م یفازها نیب زفای تکو صنعت یادار ،یمختلف خانگ نکنندگامصرف کنواختیریغ

 زفای تکاگر بارها یدر واقع حت یعنی ،ار نقش داردتعادل بدر عدم زفای تکبارها نهمزماغیرو  یرفتار تصادف نینچهم

تعادل بار عدم شیدایها امکان پآن نهمزماغیرو  یگردند، اما به علت رفتار تصادف عیتوز اهفاز نیب کنواختی باًیصورت تقربه

                     متفاوت باشد.                      گریکدیبا  زفای تکخصوص اگر نوع بارهاهوجود خواهد داشت، ب

 را نام برد:                                                                                               ریموارد ز توانیم ،عیهای توزدر شبکه زفای تکاز بارها یتعادل بار ناشکننده عدم جادیعوامل ا نیمهمتر نیبنابرا 

 دریف یفازها نیب زتک فا نیمشترک نمتقارنا عیتوز    - 

 )و... زریفر خچال،ی )مصارف ثابت مثل:زفاتک نیمصرف ثابت مشترک زانینابرابر بودن م    - 

 جارو برقی و..(کولر،  ،ییمانند: اتو، لباسشو ینیبشیپ  رقابلی)مصارف  غزفاتک نیمشترک  ینیبشیپ  رقابلیمصرف  غ     - 

 :                          دیآیبه وجود م ریز الیلبه د فیفشار ضع یل بار در شبکهتعادعدم یطور کلهو ب 

 هر فاز                                                   یدر هر لحظه رو نیبار مشترک یعدم تساو - 

 فیخطوط فشار ضع یو پربار رو طوالنیفاز تک یهاوجود شبکه - 

 و...(  جوشکاریفاز تک هایموتورخط)مثل  یرو نیتوان پائ بیبا ضر یفاز موتورکت یوجود لوازم برق - 

                    شود.                                                                                 یتلفات شبکه م شینول باعث افزا میدار شدن سانیو جر افازهبار  یبار، به دو صورت عدم تساو ینامتعادل

  توان به دالیل زیر اشاره نمود:کند، میاز جمله مواردی که حذف عدم تعادل ناشی از کارکرد شبکه را مشکل می
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فاز سه یبارها نیاز ا یاریفاز بوده که البته بسغالباً سه یصنعت ی)بارها یصنعت اناًیو اح یتجار ،یفاز خانگتک یوجود بارها - 

 یها ستمیمعابر، در س ییروشنا یهاستمیشوند( و سیم ستمیتعادل مضاعف سباعث عدم درهاینامناسب ف یاحبه علت طر زین

 .                                                         شوندیشده به شبکه متصل و از آن قطع م نییاز قبل تع یبندو زمان ینیبشیسه فاز که بدون پ عیتوز

ی هاستمیو س یکیلکترا قوس یها)مانند کورهیبزرگ صنعت یبارها راتییشبکه در اثر تغ یمداوم توان مصرف راتییتغ - 

 (.        یبار ساعت راتییو تغ  2DSAریدور متغ یوهایمانند درا یانرژ یهذخیره کنند

 دنیبا کش فاز بودنبوده و در صورت تک غیرخطی ،یودید سازهاییکسوها به علت داشتن  DSA اهعالوه بر این -

روزافزون  شیها، افزاDSAبر عالوه . امروزهشوندیم هدر شبک یکیاغتشاشات هارمون جادیباعث ا سینوسیغیر( اری)بسیهاانیجر

شدن  ترباعث مشکل ،شوندیم چیسوئ ،بار ازیکه برحسب ن نگیچیسوئ هیصورت منبع تغذفاز بهتک خطیغیر یهاستمیس

 .  شودیم افازه نیتعادل بجبران عدم

     

 توزیع هایشبکه در تعادل عدم شاخصه -4-5
 .کرده است نییتع 0شکل محدوده مجاز عدم تعادل ولتاژ را مطابق ANSI C84.1استاندارد 

   

 

 

 

 

 

 

 
 ANSIتعادل ولتاژ استاندارد: محدوده مجاز عدم0شکل

 متفاوت یکدیگر با فازسه ولتاژ مؤثر مقادیر که گرددمی اطالق شرایطی به ولتاژ تعادل عدم ایران برق صنعت استاندارد مطابق

 نسبت با ولتاژ تعادلعدم درصد (0311ایران، برق صنعت )استانداردباشد نداشته وجود فازها بین درجه 024 فازاختالف یا و بوده

 مختلف هایشینه در ولتاژ تعادلدمع مجاز درصد حدود. گرددمی مشخص مثبت توالی مؤلفه اندازه به صفر توالی مؤلفه اندازه

 .کند تجاوز درصد 3 از نباید ولتاژ نامتعادلی صورت هر در (0313)زاهدی، گرددمی توصیه 2 جدول طبق
 

 ولتاژ تعادلعدم مجاز درصد: 2 جدول

63,132,230,400 (kv) 400 (v) - 20,33 (kv) ولتاژ شبکه 

 درصد عدم تعادل 2 1

 

مثبت به  مؤلفهصفر ولتاژ بر ای یمنف مؤلفه میتعادل ولتاژ از تقسشاخص عدم DINEN50160روپا طبق استاندارد ا نیهمچن

 .(,Jouanne 2440)ردیاز زمان قرار گ یبازه خاص یبرا درصد2کمتر از  دیکه با دیآی دست م

                                                           
2Adjustable Speed Drives  
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                                                                               بار نامتعادلی تبعات -6

 آید،می پیش شبکه و کنندگانمصرف برای توزیع هایشبکه در بار تعادل عدم خاطر به که مشکالتی و مسائل بخش این در

 برگشتی، جریان افزایش ولتاژ، نامتعادلی اصلی مورد چهار شامل بار نامتعادلی نامطلوب اثرات. گیردمی قرار بررسی مورد

 .باشدمی هم از تجهیزات یفیزیک انشعاب و تلفات افزایش

 خنثی نقطه جاییجابه سبب امر این که شودمی فازسه در نامتعادل هایجریان ایجاد سبب فازتک بارهای نامناسب قرارگیری 

 افزایش باعث و است خط امپدانس ماتریس  و فاز هر توان ضریب فاز، هر بار عامل سه تابع خنثی نقطه جاییجابه. شودمی

 .شودمی شبکه در... و توان تلفات و ولتاژافت

 

                                                                             قدرت  تلفات افزایش -6-1

 ثابت فرض با. باشدمی  نول سیم در قدرت تلفات و فازها در قدرت تلفات دسته دو شامل ضعیف فشار شبکه در قدرت تلفات

 آن به که بوده بار تعادل حالت در تلفات  از بیش بار تعادلعدم حالت در فازها در قدرت تلفات فاز،سه ریانج مجموع بودن

 مقاومت بنابراین و هافاز سیم مقاطع نصف نول در هاسیم مقاطع  اکثراً که امر این به توجه با و شودمی اضافه هم نول در تلفات

 توجه قابل هم باز کم، عبوری هایجریان حالت در حتی تلفات باشد،می فازها یمس مقاومت برابر دو حدود نول سیم اهمی

 .است فازها بار یاندازه تساوی عدم از ناشی غالباً هافاز در تلفات. است

 

 نیبار در ایمنی مشترك نامتعادلیاثرات  -2-6

 درصورت که شود می ولتاژی دارای زمین هب نسبت  نول، سیم از جریان عبور و فاز سه سیستم در جریان شدن نامتعادل با

 وجود گرفتگیبرق احتمال کند، حاصل تماس نول سیم با کننده مصرف چنانچه و بوده نامطلوب ایمنی نظر از مجاز حد از عبور

 .(0313)زاهدی، داشت خواهد

 

  نامتعادلی اثر در ولتاژ افت -3-6

بار وجود دارد  انیکه بخاطر جر افازهدر  یعیبر افت ولتاژ طبعالوهباشد، یم  انیجر ینول دارامیچون  س یدر  حالت  نامتعادل

                                                                                                                                 (.0304،نوراله)باشدیکمتر از حالت متعادل م یفاز و نول مقدار لیپتانس اختالفو  افتهی شیافزا زیمقدار ولتاژ نول ن
 

 فاز سه های ولتاژ نامتعادلی -4-6

 انیداشته باشند،  در اثر عبور جر یامپدانس مساو جهیو در نت کسانیفاز در شبکه مقاطع  یهامیکه س نیبا فرض ا یحت

بر  نا مطلوبیخواهد داشت که اثرات  ردر  نقطه با یمتعادلولتاژ نا یدارا جهیداشته و در نت یولتاژ متفاوتافت  افازهنابرابر،  

سه فاز دارد که عبارتند از  موتور هایحساس  مانند  یمصرف کننده ها  یسه فاز بخصوص  برا یمصرف کننده ها

  (:0304نوراله،)

                             توان موتور                                              جهیکاهش گشتاور بار و در نت -الف 

 تلفات آهن در موتورها                                                                                      شیافزا -ب 

 لرزش در موتورها      شیافزا -ج 
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 نیسانی به مشتركر كاهش ایمنی برق -5-6

 سبب ولتاژ تغییرات. نباشند برخوردار مطمئن و ایمن  سیستم یک از گانکنند مصرف که گردد می سبب بار تعادل عدم

 .گردد مشترکین برای نول سیم بودن برقدار از ناشی جانی احتمالی خطرات ، تجهیزات عمر کاهش

 

 اقتصادی اثرات -6-6

 ، آنها نگهداری  و تعمیر و تجهیزات عمر طول نظر از بنابراین ، باشد می همراه حرارت افزایش با شبکه در تلفات افزایش

 ضمن در.  اندازد می تعویق به را شبکه توسعه به نیاز تجهیزات، از بهینه برداری بهره این، بر عالوه. یابد می افزایش هاهزینه

 این که شود می تلف و شده تبدیل حرارت به رسد فروش به و یابد انتقال گان کنند مصرف به باید که توان از زیادی مقدار

    (.  0304نوراله،)گیرد می قرار بررسی مورد زیر در اجمالی بصورت ردمو

 

 های كاهش نامتعادلیروش -7

. نمود بندیتقسیم یافته تکامل هایروش و کالسیک هایروش صورت به را آن رفع هایروش توانمی بندیتقسیم یک در

 : تاس ذیل شرح به شود،می یاد آن از کالسیک هایروش عنوان به چهآن

  بار جابجایی هایروش از استفاده با سازی متعادل -الف

 مشترکین قراردادی قدرت از استفاده 

 شماری مشترک روش از استفاده  

 متوسط توان روش از استفاده  

  فاز جابجایی توسط سازی متعادل -ب

  توزیع های شبکه آرایش تجدید -ج

 خروجی زیاد انسانی نیروی و هزینه صرف ضمن که دارد کاربرد بار جابجایی هایروش هنوز توزیع، هایشرکت بیشتر در که

 و جدید های تکنولوژی از استفاده به اقبال ها،شرکت سطح در مهندسی تفکر پیدایش با طرفی از. داشت نخواهد نیز مناسبی

 ذیل شرح به هاروش این از یبرخ. گیردمی قرار توجه مورد و بیشتر اهمیت دارای روز به روز هوشمند هایروش از گیریبهره

 : است

  هوشمند الگوریتم از استفاده با شبکه آرایش تجدید -الف

  بار تعدیل ترانسفورماتورهای از استفاده با سازیمتعادل -ب

  بار تعادل عدم تصحیح برای پراکنده تولید از استفاده -ج

  شبکه سازی متعادل برای فکت ادوات گیریبکار -د

 میزان و شده تعیین هدف توابع شبکه، نوع به توجه با و گیردمی قرار استفاده مورد تلفیقی صورت به هاروش این بیشتر

 .(, Short 2440)بود خواهند سازی پیاده قابل نامتعادلی،
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 گیرینتیجه -8

 روی مطلوبینا اثرات نیز ولتاژ افت لحاظ از بلکه است انرژی تلفات افزایش موجب تنها نه توزیع های شبکه در بار نامتعادلی

 برای جانبی صدمات و بوده آفرین خطر نول  سیم داشتن جریان نیز  ایمنی نظر از طور  همین. داشت خواهد گان کنند مصرف

                               .                  است تعمق قابل گردد،می تحمیل توزیع های شبکه بر طریق این از که باری زیان مالی اثرات طرفی از. دارد بر در انسان

 هایسیستم تجهیزات راندمان کاهش و حرارتی تلفات افزایش باعث قدرت های سیستم در تعادل عدم شد گفته که همانطور 

 ظرفیت مورد در. نماید ایجاد اختالل تجهیزات برخی صحیح عملکرد در است ممکن این برعالوه. شود می قدرت

 ظرفیت تمام از نتوان که شودمی موجب فازها تعادلعدم که گفت توانمی شد مشاهده که رهمانطو ترانسفورماتورها

 این مقدار تا شود اندیشیده تدابیری باید پس. ماند می استفاده بدون ظرفیت این از درصدی و نمود استفاده ترانسفورماتور

 تریبهینه ورطبه شبکه ازظرفیت بتوان سیستم حیحص کارکرد و مشترکین توان کیفیت تضمین ضمن تا  یابد کاهش نامتعادلی

 .  نمود استفاده

 کاهش روشهای انواع بررسی به ادامه در. شود بیان آن به توجه اهمیت پدیده این شناسایی با شد سعیاین مقاله  این در 

 .             پرداخته شد های توزیعشبکه در نامتعادلی
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