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به يكي از مسائل مهم در   اهه گسترش هارمونيكزامرو —چكيده 
بر روي  هاآن اثرات، لذا الزم است كه است شدههاي توزيع تبديل شبكه

هاي هارمونيكي شبكه مورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا تخمين مؤلفه
  .خواهد داشتبه همراه  موضوعبرد اين كمك شاياني در پيش شبكه

ارمونيكي شبكه به كمك هاي هدر اين مقاله روشي براي تخمين مؤلفه
 در بخش خانگي اطالعات موجود در ثبات ترانسفورماتورهاي توزيع

جديد نصب شده در شركت توزيع برق هاي ارائه گرديده است. در ثبات
لذا به كمك  ،فراهم گرديده استجريان  THD امكان ثبت مقدار، مشهد

امكان  ثبت شده در بلند مدت، THDبا داشتن مقدار  و روش اين مقاله
است. به كمك اين  شدهفراهم  جريان هاي هارمونيكيتخمين دامنه مؤلفه
به دست آمده  THDكه در نهايت توزيع آماري  شودروش مشاهده مي
   .كندي ميشبكه تقريباً برابر THDها با توزيع آماري از تخمين مؤلفه

؛ تخمين هارمونيك؛ ترانسفورماتور توزيع —هاي كليدي هواژ
 ؛ هارمونيكياعوجاج 

 مقدمه  .1

هاي در شبكه در چند سال اخير گسترش ادوات الكترونيك قدرت
ها هارمونيك ها گرديده است.ها در اين شبكهسبب افزايش هارمونيك توزيع

توان توزيع به همراه دارند كه از جمله مي يهااثرات زيادي را بر روي شبكه

فورماتورها اشاره و همچنين كاهش طول عمر ترانسافزايش تلفات به 
هاي شركتهاي هارمونيكي شبكه براي از اين رو تخمين مؤلفه ].2-1كرد[

در  يهارمونيكهاي دامنه مؤلفهتخمين  نمونهباشد. براي  توزيع امر مهمي مي
در راستاي  در شبكه مانند نصب فيلتر هاي توزيعشركت برخي از اقدامات
  باشد.دار مياز اهميت زيادي برخور هاكاهش هارمونيك
، موضوع مورد عالقه بسياري از هاي هارمونيكي جريانتخمين مؤلفه

تخمين هارمونيك و انجام ] روشي را در 4-3جع [امراجع بوده است. مر
] نيز روشي را در 6-5مراجع [ دهد.ارائه مي احتمالي پخش بار هارمونيكي

مبناي اين  دهند.هاي توزيع خانگي ارائه ميتخمين هارمونيك در شبكه
روش بر اساس روشن و خاموش كردن تصادفي بارهاي خانگي در ساعات 

در اين روش دامنه جريان مؤلفه اصلي و  باشد.روز ميمختلف شبانه
اين مهم براي  ،هاشود و از جمع كردن آنميهارمونيكي هر خانه تخمين زده 

دو مرجع قبلي ] نيز از روشي مشابه 7مرجع [آيد. ترانسفورماتور به دست مي
كند و از مقادير تخميني در جهت تخمين ها استفاده ميهارمونيك در تخمين

ميزان ] 8. مرجع [كندعمر ترانسفورماتور در حضور هارمونيك استفاده مي
را به كمك مدلي تصادفي در خودروهاي برقي هارمونيك ناشي از شارژ 

اثر هارمونيك در  دهد كه اينو نشان مي زندتخمين مي هاشارژينگ آن
مصرف و ... در حال حاضر قابل هاي كممقايسه با هارمونيك ناشي از المپ

هاي آتش تايرستورها در پل] مدلي تصادفي براي 9مرجع [ باشد.اغماض مي
كند. اين مرجع دهد كه متناسب با تغييرات بار تغيير ميتايرستوري ارائه مي

ها پيدا رمونيك توليدي مبدلبه كمك اين مدل، مدلي تصادفي براي ها

 باشد.شركت توزيع برق مشهد حامي پژوهشي اين اثر مي
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و دامنه  THD، مقدار با تخمين هارمونيك مورد بررسيمراجع غالب  كند.مي
 زنند.را نيز تخمين ميترانسفورماتور هاي اصلي و هارمونيكي جريان مؤلفه

 THDاين در حالي است كه در اين تحقيق مقدار دامنه جريان و 
د محاسبات به صورتي انجام پذيرد ثبت گرديده است. لذا باي ترانسفورماتور
   ارضاء كنند. نيز هاي محاسبه شده، اين دو مقدار راكه دامنه مؤلفه

هاي هارمونيكي جريان ارائه در اين مقاله روشي براي تخمين دامنه مؤلفه
گرديده است. اين روش به صورتي است كه مقادير محاسبه شده 

 گرديده توسط ثبات ثبت THDها، مقدار دامنه جريان و هارمونيك
را ارضاء نمايند. اين تحقيق بر روي سه ترانسفورماتور توزيع  ترانسفورماتور

kVA315 ها در در شهر مشهد انجام گرفته است و به تخمين هارمونيك
اين مقاله در بخش دوم روش تخمين شود. در ادامه در ها پرداخته ميآن

زي آماري، بخش چهارم ساهاي هارمونيكي، بخش سوم مدلدامنه مؤلفه
  .شده استگيري آورده سازي و در بخش پنچم نتيجهشبيه

 هاي هارمونيكيروش تخمين دامنه مؤلفه .2

آوري اطالعات ترانسفورماتورها در شركت در چند سال اخير براي جمع
استفاده  TDL104هاي نسل جديد با نام تجاري توزيع برق مشهد از ثبات

جريان را  THDقابليت را دارند كه مقدار دامنه و  ها اينگردد. اين ثباتمي
براي تخمين  در اين قسمتكه  از اين رو روشي در بلندمدت ثبت نمايند.

مقدار تخمين كه است  هاي هارمونيكي ارائه گرديده است به صورتيمؤلفه
ثبت شده  THDهاي هارمونيكي جريان، مقدار جريان و دامنه مؤلفهزده شده 

  ارضاء نمايد.توسط ثبات را 

هاي هارمونيكي جريان راهكار پيشنهادي اين مقاله براي تخمين مؤلفه
ترانسفورماتور، تعيين سهم بار هر وسيله خانگي از مجموع بار كل 

باشد، چرا كه غالب وسايل خانگي كه در هر خانه مورد ترانسفورماتور مي
  گيرد، تقريباً چيز ثابتي است.استفاده قرار مي

هاي هارمونيكي وسايل خانگي تقريباً ان مؤلفه اصلي و مؤلفهدامنه جري
باشد، پس درصورتي كه درصد باري كه هر وسيله مقدار مشخصي مي

دهد، مشخص شود، خانگي از كل بار ترانسفورماتور به خود اختصاص مي
هاي هامونيكي آن امكان محاسبه تقريبي جريان ترانسفورماتور به همراه مؤلفه

براي مثال با توجه با اطالعات ميداني موجود از نحوه مصرف  وجود دارد.
درصد كل بار يك ترانسفورماتور  15رود كه مشتركين خانگي انتظار مي

به طور  توانمي گرديدهناشي از تلويزيون باشد. لذا با توجه به مطالب بيان
 را به صورت رابطهماتور ام جريان ترانسفورhكلي دامنه مؤلفه هارمونيكي 

  .آورد) به دست 1(

...


PC
hPC

TV
hTV

refri
hrefri

light
hlight

trans
h

ICIC

ICICI
              (1) 

 Cام جريان ترانسفورماتور،hدامنه هارمونيك  hIدر اين رابطه 
ها و ر و زيرنويسي درصد بار يك وسيله از كل بار ترانسفورماتوكنندهبيان

كننده به ترتيب بيان PCو trans،light ،refri،TVهايباالنويس
  باشد. ترانسفورماتور، روشنايي، يخچال، تلويزيون و كامپيوتر مي

است، از قبل ثبت شده ترانسفورماتور  THD با توجه به اينكه جريان و
لذا الزم است كه اوالً مجموع جريان وسايل خانگي و ساير بارهاي شبكه 

ها نيز آن THDترانسفورماتور باشد و ثانياً  ثبت شده توسط ثبات برابر جريان
) در محاسبات ب) و (الفبرابر باشد. از اين رو دو قيد ( ثبت شده THDبا 

  .آمد به وجود خواهد

transcal II   (الف)                                                              
transcal THDTHD   (ب)                                                  

مقدار ثبت شده  transIمقدار محاسبه شده جريان،  calIدر روابط فوق 
مقدار ثبت شده  transTHDو  THDمقدار محاسبه شده  calTHDجريان، 

THD باشد.مي  

، بار ترانسفورماتور به دو دسته بار خطي و الفبراي برقراري قيد 
هاي هارمونيكي جريان بارهاي غيرخطي شود. مؤلفهبندي ميغيرخطي تقسيم

آيد و لذا جريان غيرخطي ترانسفورماتور از رابطه ) به دست مي1ي (هاز رابط
) به دست خواهد آمد. پس از به دست آوردن جريان غيرخطي 2(

) 3شود. لذا رابطه (ترانسفورماتور، مابقي جريان آن، جريان خطي فرض مي
  باشد.براي جريان كل ترانسفورماتور برقرار مي

)2                        (    22
2

2
1 maxhlinearnon IIII    

)3                                           (linearlinearnontrans III    

جريان خطي و  linearIهمان جريان ثبت شده،  transIدر روابط فوق 
linearnonI  باشد. به كمك اين روش، غيرخطي ترانسفورماتور مي جريان

ها برابر با جريان روش پيشنهادي براي تعيين هارمونيك ن مؤثرهمواره جريا
  برقرار خواهد شد. الفثبت شده خواهد بود و لذا قيد مؤثر 

از مفهوم بار غالب در شبكه استفاده شده است.  ببراي برقراري قيد 
جريان  THDاست كه بيشترين تأثير را بر روي منظور از بار غالب، باري 

يك  THDگيري شده هاي اندازهداده )3و ( )2ترانسفورماتور دارد. شكل (
  ساعت براي فصل تابستان و  24ترانسفورماتور را در طول يك هفته و در 
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 24گيري شده براي يك ترانسفورماتور نمونه در اندازه THD. مقادير 1شكل 

  ول تابستانساعت در هفته ا

  
 24گيري شده براي يك ترانسفورماتور نمونه در اندازه THD. مقادير 2شكل 

  ساعت در هفته اول زمستان
در  THD مقدار شود، بيشترينهمانطور كه مشاهده ميدهد. زمستان نشان مي

متناسب با زمان پيك بار روشنايي در بخش خانگي است. لذا  اين دو فصل،
 دارد، بار روشنايي THDكه بيشترين تأثير را بر روي  توان گفت كه باريمي
رود، دليل آن نيز افزايش . اين موضوع چيزي است كه انتظار ميباشدمي

  باشد. هاي كم مصرف با آغاز شدن شب مياستفاده از المپ

يك  متصل به منازلهاي مورد استفاده در غالباً تمامي المپ
باشد. اين موضوع به ويژه در مناطق از نوع كم مصرف نمي، ترانسفورماتور

شود كه باشد، به طوري كه ديده ميتر شهر نيز بيشتر برقرار ميقديمي
در مناطق نوساز بيشتر است كه به خاطر باال بودن استفاده از  THDمتوسط 
تر در اين مناطق نسبت به مناطق قديمي LEDو  CFLمصرف هاي كمالمپ

روشنايي خطي ناشي از ر روشنايي را به دو بار توان بالذا مي باشد.شهر مي
اي و مهتابي فلورسنت و روشنايي غيرخطي ناشي از هاي رشتهالمپ
برقرار  باز اين رو براي اين كه قيد  مصرف در نظر گرفت.هاي كمالمپ

خطي در نظر گرفته مجموع بار خطي و غير برابر باشود، بار روشنايي 
  باشد.بار روشنايي برقرار مي ) براي4شود، لذا رابطه (مي

linearnonlinear lightlinearnonlightlinearlight ICICI


                (4)  

مجموع جريان روشنايي،  lightIدر رابطه فوق 
linearlightI  جريان

روشنايي خطي، 
linearnonlightI


درصد  linearCجريان روشنايي غيرخطي،  

linearnonCيي خطي و بار روشنا  باشد.درصد بار روشنايي غيرخطي مي  

 باشد، لذا بـا گردد كه تمامي بار روشنايي غيرخطي ميدر ابتدا فرض مي 
linearnonCكاهش كافي  از ميزان  انجام   و افزودن بـهlinearC  ـ  مـي  اتـوان ب

نيـز برقـرار    ب. بـه ايـن ترتيـب قيـد     ثبت شده رسـيد  THDدقت خوبي به 
بـا   ي راهـارمونيك  هـاي مؤلفه در تخمين ) الگوريتم اجرايي3شكل (. گرددمي

دهد. به كمك اين الگوريتم و با داشـتن  توجه به مطالب بيان گرديده نشان مي
وجـود   آنهاي هارمونيكي ترانسفورماتور امكان تخمين مؤلفه THDجريان و 

رود تـا در  م با هر بار رسيدن به جواب به مرحله بعد مـي دارد. در اين الگوريت
 جريان ترانسـفورماتور  هاي هارمونيكيساعت شبانه روز مقدار دامنه مؤلفه 24

آوري شده دهنده تعداد اطالعات جمعنشان nدر اين الگوريتم  مشخص شود.
هاي ثبات دادهساعت است. در اين تحقيق  24در مدت  THDبراي جريان و 

 .باشدمي 48برابر با  nدقيقه ثبت گرديده است و لذا  30در هر 

 
 هاي هارمونيكي شبكهالگوريتم اجرايي براي تخمين مؤلفه. 3شكل 
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 سازي آماريمدل .3

هاي ثبات سه ترانسفورماتور توزيع سازي در اين مقاله از دادهبراي شبيه
نسفورماتورها داراي ثبات از نوع در شهر مشهد استفاده شده است. تمامي ترا

TDL104 باشند. لذا مقدار جريان و ميTHD شود. ها برداشت ميتوسط آن
دقيقه يك بار ثبت  30روز و در هر  400ها در طول مدت تقريبي داده
آوري شده داده جمع 48روز، ساعت شبانه 24اند، از اين رو در طول شده

ها هر فصل نيز به طور تر انجام گيرد، دادهسازي دقيقاست. براي اين كه شبيه
  جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است.

از توزيع نرمال استفاده شده است، به  THDبراي دو پارامتر جريان و 
دقيقه يك توزيع به دست آورده شده است، لذا  30اين صورت كه براي هر 

ترها مشخص توزيع آماري براي هركدام از پارام 48روز، در طول شبانه
ها براي افزايش دقت، براي هر فصل نيز به طور گرديده است. اين توزيع

  شود.جداگانه به دست آورده مي

كارلو استفاده شده است. براي اين منظور سازي از روش مونتبراي شبيه
دقيقه صورت گرفته است تا به دقت  15كارلو در هر مرحله مونت 1000

  شود.كافي در جواب نهايي رسيده 

هاي هارمونيكي جريان ترانسفورماتور با توجه به در تخمين دامنه مؤلفه
هاي هارمونيكي وسايل روش پيشنهادي، دو پارامتر دامنه جريان مؤلفه

خانگي و درصد بار يك وسيله خانگي از كل بار ترانسفورماتور، داراي عدم 
فاده شده است. اول از توزيع نرمال است متغير تصادفيباشد. براي قطعيت مي

دوم چون از نوع درصد است، استفاده از توزيع نرمال  متغير تصادفياما براي 
  با دو مشكل زير همراه است:

 را شامل  1از نوع درصد، تنها مقادير صفر تا  تصادفي متغير
شود، اين در حالي است كه توزيع نرمال مقادير منفي تا مثبت مي

 گيرد.بينهايت را در بر مي

  درصد بار تمام وسايل خانگي از كل بار ترانسفورماتور مجموع
 در توزيع اين مهم شود. اين در حالي است كه 100بايد برابر 

توان گفت كه ميكارلو، در زمان استفاده از روش مونت نرمال
  .افتداتفاق نميهيچ وقت تقريباً 

 كند.يهاي ديگر مانند بتا نيز تنها مشكل اول را حل ماستفاده از توزيع
انگي براي حل مشكل دوم در اين مقاله براي متغير درصد بار وسايل خ لذا 

از كل بار ترانسفورماتور از توزيع چند متغيره دريكله استفاده شده است. اين 
  .باشدميتوزيع بتا  يافته توزيع تعميم

Kxxxمتغير  Kتوزيع دريكله با  ,,, 21  با پارامترهاي 
0,,, 21 K  ) شود.) تعريف مي5به صورت رابطه  
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كارلو و به وسيله روشي سازي توزبع دريكله به كمك روش مونتپياده
] ارائه شده است، صورت 10موسوم به شكستن چوب كه در مرجع [

  پذيرد.مي

 سازيشبيه .4

و  KVA315سه ترانسفورماتور توزيع  بر رويسازي در اين مقاله شبيه
kV4/0/20 متوسط درصد بارهاي خانگي از  2و  1جدول  شده است. انجام

اين اطالعات  دهد.نشان ميرا كل بار ترانسفورماتور در فصول عادي و گرم 
. در ]11[باشدوري انرژي ايران (سابا) ميبا توجه به تحقيقات سازمان بهره

ها فرض شده است كه بار ته در تخمين هارمونيكمحاسبات انجام گرف
خطي  نيز باشد. همچنين در اين دو جدول ساير وسايلسرمايشي، خطي مي

  فرض شده است. 

سهم مصرف برق وسايل خانگي مختلف از كل مصرف يك خانه در ). 1جدول (
  فصول عادي

ساير 
 وسايل

ماشين 
يشويلباس  

ونتلويزي  
يخچال و 

 فريز
خانگيوسيله  روشنايي  

يدرصد برق مصرف 39 38 11 5 7  

  
سهم مصرف برق وسايل خانگي مختلف از كل مصرف يك خانه در ). 2جدول (

  گرمفصول 

 ساير وسايل
ماشين 

شوييلباس  
نتلويزيو  

يخچال و 
 فريز

يوسيله خانگ روشنايي  

35 5 6 26 28 
درصد برق 
 مصرفي
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ظهر فصول مختلف  12هاي هارمونيكي ترانسفورماتورها در ساعت ه. ميانگين و انحراف معيار دامنه جريان مؤلف3جدول   

  ترانسفورماتور

  مرتبه
  هارمونيك
  

  فصل              

3مرتبه  مؤلفه اصلي 5مرتبه   7مرتبه   11مرتبه   13مرتبه    

            

ور ترانسفورمات
 اول

07/245 بهار  67/54  71/23  55/5  13/17  86/3  33/17  06/4  91/5  35/1  30/4  02/1  

32/343 تابستان  63/83  55/25  71/5  63/18  01/4  84/17  37/4  39/6  28/1  7/4  06/1  

94/179 پاييز  39/42  13/21  21/5  05/15  35/3  04/14  03/3  22/5  07/1  88/3  99/0  

15/218 زمستان  47/50  62/24  30/5  34/17  21/4  53/16  65/3  02/6  39/1  42/4  10/1  

ور تترانسفورما
 دوم

38/172 بهار  14/37  23/18  07/4  00/13  07/3  63/12  92/2  52/4  09/1  26/3  69/0  

59/329 تابستان  91/80  47/27  49/6  06/20  72/4  37/18  50/4  87/6  68/1  24/5  12/1  

98/118 پاييز  54/16  01/13  14/3  29/9  10/2  07/9  14/2  25/3  78/0  41/2  51/0  

49/90 زمستان  22/20  27/10  52/2  44/7  76/1  06/7  52/1  58/2  6/0  96/1  48/0  

ور ترانسفورمات
 سوم

16/195 بهار  74/45  57/25  51/5  52/18  53/4  75/16  57/3  45/6  42/1  10/5  22/1  

58/295 تابستان  93/69  86/28  18/6  23/21  40/5  37/18  69/3  39/7  92/1  79/5  24/1  

85/186 پاييز  16/44  19/28  95/6  30/20  69/4  56/17  88/3  08/7  69/1  72/5  43/1  

35/196 زمستان  02/46  15/29  99/6  98/20  01/5  30/18  49/4  30/7  72/1  89/5  23/1  

 

هاي هارمونيكي جريان ميانگين و انحراف معيار دامنه مؤلفه 3جدول 
اين مقادير  دهد.ظهر چهار فصل نشان مي 12ترانسفورماتورها را در ساعت 

در اين ساعت و جريان ثبت شده ترانسفورماتورها  و دامنه THDبا توجه به 
  در طول يك فصل تخمين زده شده است.

 THDثبت شده با  THDي ميانگين و انحراف معيار مقايسه 4جدول 
ظهر به دست  12هارمونيكي براي ساعت  هايكه حاصل از تخمين مؤلفه

مقادير  ،شودميمشاهده  4دهد. همانطور كه در جدول آمده است را نشان مي
توان باشد، لذا ميميانگين و انحراف معيار براي دو مقدار تقريباً برابر مي

، THDهاي آماري دو اينگونه بيان كرد كه با توجه به برابري تقريبي توزيع
دقت خوبي  اب 3هاي هارمونيكي به دست آمده در جدول مقادير دامنه مؤلفه

  باشد.صحيح مي

 گيرينتيجه .5

هاي هارمونيكي شبكه به كمك وشي براي تخمين مؤلفهدر اين مقاله ر
  ارائه گرديد. به كمك روش اين  هاي توزيعدر شبكه اطالعات در دسترس

  

جريان شبكه در  THDها در صورت ثبت مقاله امكان تخمين مؤلفه
  بلندمدت فراهم شده است.

دهد كه در روش سازي در اين مقاله نشان مينتايج حاصل از شبيه
توزيع هاي هارمونيكي جريان ترانسفورماتور، ادي در تخمين مؤلفهپيشنه

ها حاصل از تخمين مؤلفه THDثبت شده با توزيع آماري  THDآماري 
ها نشان باشد كه اين موضوع صحت روش را در تخمين مؤلفهتقريباً برابر مي

  دهد. مي
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ثبت گرديده توسط ثبات با  THDقايسه ميانگين و انحراف معيار . م4جدول 
هاي هارمونيكي در ساعت حاصل از تخمين مؤلفه THDمقدارهاي متناظر در 

  ظهر و در فصول مختلف 12

  فصل  ترانسفورماتور

THD  ثبت
  گرديده

THDحاصل
از تخمين 

  هامؤلفه
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