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امروزه ارزيابي كيفيت توان داراي اهميت خاصي در مديريت  — چكيده

سيستمهاي الكتريكي است. يكي از جنبه هاي ارزيابي كيفيت توان 

مطابقت آلودگي هارمونيكي با استاندارد صنعت برق ايران و 

، IEEE519استانداردهاي بين المللي مي باشد. همه استانداردها مانند 

IEC61000-4-301[ و[  IEC61000-4-7 نياز به اندازه گيري 

و  ]3[،]2[دارند كيلوهرتز) 5/2 هرتز تا 50(از  ام 50هارمونيكها تا مرتبه 

 نياز به اندازه گيري فركانس IEC61000-4-15فليكر مطابق استاندارد 

  هرتز دارد.33 تا 5/0مدوالسيون بين 

 ،تجهيز واسط بين CVTترانسفورماتورهاي ولتاژ با كوپالژخازني يا  

تجهيزات ابزار دقيق مانند لوازم اندازه گيري و حفاظتي با سيستم فشار 

 ها، CVTقوي (انتقال و فوق توزيع) مي باشد. دليل اصلي استفاده از 

) است. PTكاهش هزينه و سايز در مقايسه با ترانسفورماتورهاي ولتاژ (

 ناشي از ساختار آن باعث شده كه CVTمناسب نبودن پاسخ فركانسي 

قابل قبول باشد. لذا  دقت اندازه گيري ولتاژ اوليه تنها در فركانس اصلي

اندازه گيري دقيق سطوح ولتاژ اوليه نيازمند پهناي باند بيشتر مي باشد كه 

 امكان پذير نيست. CVTاز طريق خروجي 

 CVTدر اين مقاله نتايج عملي خطاي اندازه گيري هارمونيكي از طريق 

در چندين پست انتقال و فوق توزيع ايران نشان داده خواهد شد و سپس 

راهكارهاي اندازه گيري دقيق هارمونيكي در سطوح ولتاژ فشار قوي 

 مقايسه خواهند گرديد.

ترانسفورماتورهاي ولتاژ با كوپالژ خازني،  —ه هاي كليدي واژ
   ترانسفورماتور ولتاژ،  هارمونيك ولتاژ، پاسخ فركانسي، رزونانس
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 مقدمه   .1

 قسمت نهم با عنوان Val13.301در استاندارد صنعت برق ايران  
  "دستورالعمل اندازه گيري كيفيت برق، بازرسي و اطمينان از كيفيت آن"

 كيلوولت كه از 400 و 230 ذكر شده است كه در پستهاي 16صفحه 
) به عنوان ترانسفورماتور CVTترانسفورماتورهاي ولتاژ با كوپالژ خازني (

 براي مونيتورينگ كيفيت برق CVTكاهنده ولتاژ استفاده مي گردد، نبايد از 
استفاده نمود. 

 تاكيد نموده است كه 74 صفحه IEEE Std 519همچنين در استاندارد 
 ها نمي توان براي اندازه گيري هارمونيكهاي ولتاژ استفاده نمود CVTاز 

 هرتز 200زيرا معموالً پائين ترين فركانس رزونانس در فركانسهاي حدود 
  ذكر شده است 25 صفحه IEC61000-4-7ظاهر  مي شود.  در استاندارد 

 براي اندازه گيري هارمونيكي مناسب نمي باشد. CVTكه استفاده 

 CVTبا توجه به مراجع استاندارد فوق مي توان قطعيت وجود خطاي 
در اندازه گيري هارمونيك ها را نتيجه گيري نمود وليكن در بعضي از 

 را تنها براي هارمونيكهاي CVTمقاالت وجود خطاي اندازه گيري از طريق 
باال فرض نموده و ادعا كرده اند كه در هارمونيكهاي پائين مانند سوم و 

 ناچيز است. CVTپنجم خطاي 

 نتايج اندازه گيري واقعي در چندين پست انتقال و فوق مقالهدر اين 
 CVTتوزيع برق ايران نشان خواهد داد كه خطاي اندازه گيري از طريق 

براي هارمونيكهاي ولتاژ سوم و پنجم به ميزان بسيار باال وجود دارد و امكان 
صرف نظر از اين خطاها در هارمونيكهاي مرتبه سوم و پنجم امكان پذير 

نمي باشد. 

با وجود دستگاههاي پيشرفته اندازه گيري كيفيت توان با كالس امروزه 
 از سازندگان مختلف، چالش IEC61000-4-30مطابق استاندارد  Aدقت 

اصلي فراهم نمودن ترانسديوسرهاي دقيق براي ورودي اين دستگاهها كه 
منعكس كننده واقعي پديده هاي رخ داده درسيستم فشارقوي باشد، است. 

تا به امروز روش رايجي براي اندازه گيري هارمونيكها در سطوح انتقال 
) كه بسيار RCDو فوق توزيع به  غير از استفاده از مقسم مقاومتي- خازني (

پرهزينه و داراي محدوديت بردن خروجي است، وجود ندارد و از لحاظ 
ايزوالسيون بين سيستم فشار قوي و فشار ضعيف نيز ايمن نمي باشد. 

) به PTدر بعضي از پستهاي انتقال و فوق توزيع از ترانسفورماتور ولتاژ (
عنوان مبدل ولتاژ استفاده شده است كه استفاده از آنها براي اندازه گيري 

 است. البته پهناي باند فركانسي CVTهارمونيكي بسيار بهتر از 
 ترانسفورماتور 

 

) كارائي ترانسفورماتور القائي 1. شكل ( ]5[،]4[القائي  نيز محدود است
معمول را نشان مي دهد. در اين شكل مشاهده مي شود كه پاسخ فركانسي 

 هرتز داراي خطا مي باشد و هرچه سطح ولتاژ فشار قوي 500باالتر از 
بيشتر شود، اين خطا بيشتر خواهد بود. بطور خالصه در فركانسهاي باال 
خطاي قابل مالحظه اي در نسبت تبديل انواع ترانسفورماتورهاي القائي 

 درصد براي رنج فركانسي مورد نياز استاندارد با 5وجود دارد و دقت 
 فركانسهاي باال فراهم  نمي گردد. در PTاستفاده از 

 
  هاي نمونه براي سطوح ولتاژ مختلفPT پاسخ فركانسي :1 شكل

 CVTساختار  .2

،  )PT( در شبكه هاي قدرت عالوه بر ترانسفورماتورهاي ولتاژ
  گيري نيز براي اندازه)CVT(  خازنيبا كوپالژترانسفورماتورهاي ولتاژ 

 63 براي ولتاژهاي  ها معموالCVT. مي گردند استفاده باال ولتاژهاي
به باال بكار گرفته مي شوند. در اين نوع ترانسفورماتورها ابتدا با كيلوولت 

استفاده از تعداد زيادي خازن كه معموالً از نوع كاغذ با هادي آلومينيومي 
 10حدود تا مي باشند وبه طور سري به يكديگر متصل شده اند، ولتاژ اوليه 

 كوچك PT  كيلوولت كاهش مي يابد و سپس با استفاده از يك 30تا 
 ولت تبديل مي نمايد. 110 يا 100مقدار ولتاژ را به ولتاژ استاندارد 

.    مدار معادل يك ولتاژ خازني را نشان مي دهد1-1شكل
،  )PT( در شبكه هاي قدرت عالوه بر ترانسفورماتورهاي ولتاژ

  گيري نيز براي اندازه)CVT ( خازنيبا كوپالژترانسفورماتورهاي ولتاژ 
 63 براي ولتاژهاي  ها معموالCVT. مي گردند استفاده باال ولتاژهاي
به باال بكار گرفته مي شوند. در اين نوع ترانسفورماتورها ابتدا با كيلوولت 
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استفاده از تعداد زيادي خازن كه معموالً از نوع كاغذ با هادي آلومينيومي مي 
 تا 10حدود تا ولتاژ اوليه  باشند وبه طور سري به يكديگر متصل شده اند،

 كوچك مقدار PT  كيلوولت كاهش مي يابد و سپس با استفاده از يك 30
 مدار 1-1 ولت تبديل مي نمايد. شكل110 يا 100ولتاژ را به ولتاژ استاندارد 

 .معادل يك ولتاژ خازني را نشان مي دهد

 
) CVT ( خازني با كوپالژ ترانس ولتاژاجزاي مختلف :2 شكل

 
) CVT: مدار معادل هارمونيكي ترانس ولتاژ با كوپالژ خازني(3شكل 

 
را طوري محاسبه مي كنند كه ولتاژ دو  C2و  C1 ظرفيت خازنهاي

 CL  سلف كيلو ولت باشد و همچنين30 تا 10در حدود  C2  سر خازن
 با  C2 وC1طوري انتخاب مي گردد كه در فركانس نامي شبكه خازن هاي 

 خنثي شوند و اثر افت ولتاژ در PT  و ترانسCLسلفياندوكتانس معادل 
فركانس نامي حذف گردد. ترانس هاي ولتاژ خازني بعلت داشتن عايق بندي 

ها مي باشند و عالوه بر  PTكمتر در ولتاژهاي زياد به مراتب ارزانتر از 
مسائل اقتصادي استقامت الكتريكي آنها نيز در مقابل ولتاژهاي ضربه اي به 

 ها است.  PTمراتب بيشتر از 

اندازة تابع تبديل با تغييرات فركانس تغيير مي نمايد كه اين خود منشأ خطا 
در اندازه گيري هارمونيكي مي باشد. اين بدان معني است كه ميزان انتقال 

 سيگنال از اولية ترانس به ثانويه به ازاي فركانس هاي مختلف، متفاوت است. 

رفتار ترانس هاي ولتاژ خازني در فركانس اصلي بخوبي تعريف و 
تحليل و تست شده است اما رفتار آنها در فركانس هاي باالتر بسيار متفاوت 

ميباشد. بنابراين با توجه به نياز براي اندازه گيري محتواي هارمونيكي 
سيستم قدرت، عملكرد ترانسفورماتورهاي ولتاژ خازني در انتقال 

سيگنال هاي ولتاژ كه شامل مؤلفه هاي هارمونيكي هستند يك مسئلة اساسي و 
  بر پاسخ فركانسي و فركانس هاي تشديد PT نشتيمهم است. خازن هاي 

CVT خواهند گذاشت. اين پديده، اندازه گيري هارمونيكي بسيار زيادي  تأثير
 مشكل و همراه با خطا مي نمايد. در نتيجه اين گونه مبدل ها CVTرا توسط 

براي اندازه گيري كيفيت توان نبايد مورد استفاده قرار بگيرند، مگرآنكه 
 تغييراتي روي آنها صورت گيرد.

اندازة تابع تبديل با تغييرات فركانس تغيير مي نمايد كه اين خود 
منشأ خطا در اندازه گيري هارمونيكي مي باشد. اين بدان معني است كه ميزان 
انتقال سيگنال از اولية ترانس به ثانويه به ازاي فركانس هاي مختلف، متفاوت 

است. 

 
 

 ها بستگي به CVTنكته بسيار مهم آنكه پاسخ فركانسي 
پارامترهاي مداري شامل مقادير خازنها، مشخصات ترانسفورماتور ولتاژي، 
بردن و امپدانس شبكه محل نصب دارد. همچنين با توجه به پديده پيري و 

 به عمر آن نيز بستگي خواهد CVTتغيير مقادير خازنها، پاسخ فركانسي 
 مي بايست براي هر سازنده و هر CVTداشت. لذا تعيين پاسخ فركانسي 

 بطور جداگانه انجام پذيرد. همچنين مي بايست بردن نصب شده CVTمدل 
 مربوط به تجهيزات حفاظتي (رله ها) و لوازم اندازه گيري PTدر مدار ثانويه 

(ولتمترها و كنتورها) در نظر گرفته شود. 
 تعيين مقادير CVTنكته قابل توجه ديگر در تعيين پاسخ فركانسي 

) در ولتاژ نامي كاركرد مي باشد و نمي توان 3سلف ها و خازنهاي شكل (
 را در سطح ولتاژ فشارضعيف تست نمود و آنرا CVTپاسخ فركانسي يك 

 كيلوولت تعميم داد زيرا سطح ولتاژ در نقطه كار منحني 400به سطح ولتاژ 
 تاثير داشته و مقدار غير خطي سلف معادل ترانسفورماتور PTشار هسته 

ولتاژ به شدت تغيير مي نمايد. همچنين خازنهاي پراكندگي مدار متفاوت 
خواهند بود.      
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 اندازه گيري هارمونيكهاي سوم و پنجم ولتاژ .3

اندازه گيري هاي هارمونيكي انجام شده در اين بخش با استفاده از 
 ساخت شركت Unilyzer 902دستگاه آنااليزر كيفيت توان مدل 

Unipower  سوئد صورت گرفته است كه داراي كالس دقت A مطابق 
 است و از نظر دقت دستگاه داراي باالترين IEC61000-4-30استاندارد 

دقيقه اي در مدت زمان 10كالس دقت مي باشد. اندازه گيري شده با پريود
 24يك هفته انجام شده است كه به دليل واضح بودن شكلها مدت زمان 

ساعته نشان داده شده است. 

 CVTمقايسه خطاي اندازه گيري مدلهاي مختلف  .3.1

 سازند گان  CVTنتايج اندازه گيري هارمونيك سوم ولتاژ از طريق 
) 4) و (3 كيلوولت پست منتظري در شكلهاي (230مختلف بر روي باسبار 

مالحظه مي گردد. همانطور كه مالحظه مي شود هارمونيك سوم ولتاژ اندازه 
 خط نقش جهان كه ساخت شركت R فاز  CVTگيري شده از طريق 

TRENCH است حدود چهار برابر هارمونيك سوم ولتاژ اندازه گيري شده 
 است، مي KONJAR خط اردستان كه ساخت شركت R فاز CVTاز 

 خط نجف CVTباشد. مقادير هارمونيك سوم اندازه گيري شده از طريق 
 100 ديگر حدود CVT است نيز با دو HAEFELYآباد كه ساخت شركت 

درصد اختالف دارد. 

 هاي مختلف پست شهيد منتظري CVT) هارمونيك سوم ولتاژ از طريق 3شكل (

 
 هاي مختلف پست شهيد منتظري CVT: هارمونيك پنجم ولتاژ از طريق 4شكل 

) مالحظه مي گردد كه هارمونيك پنجم ولتاژ از طريق 4در شكل (
CVT شركت HAEFELY حدود دو برابرمقادير اندازه گيري شده 

 هاي ديگر است.  CVTازطريق 

 بر روي يك باسبار مشترك مي CVTبا توجه به آنكه هر سه نوع 
 در هارمونيك سوم CVTباشند لذا در صورت خطي بودن پاسخ فركانسي 

و پنجم هيچگونه اختالفي در مقادير اندازه گيري شده بوجود نمي آمد و اين 
 در حدود CVTاختالف مشاهده شده ناشي از خطاي پاسخ فركانسي 

 هرتز مي باشد. 200فركانس 

 PT با CVTمقايسه خطاي اندازه گيري  .3.2

) مقادير اندازه گيري شده هارمونيك سوم و 6) و (5در شكلهاي (
 كيلوولت هسا و دولت آباد و 63 هاي خطوط PTپنجم ولتاژ از طريق 

 هاي خط هسنيچه و خروجي CVTمقادير اندازه گيري شده از طريق 
 كيلوولت در پست 63 كه همه آنها بر روي يك باسبار مشترك T9ترانس 

شهيد منتظري اصفهان هستند، مالحظه مي شوند. 

  پست شهيد منتظريPT و CVT: هارمونيك سوم ولتاژ از طريق 5شكل 

 
  پست شهيد منتظريPT و CVT: هارمونيك پنجم ولتاژ از طريق 6شكل 

 هاي دو PTشكلهاي باال اختالف مقادير اندازه گيري شده از طريق در 
خط هسا و دولت آباد بسيار ناچيز است كه حاكي از پاسخ فركانس مناسب 

PT در فركانسهاي سوم و پنجم مي باشد. اختالف مقادير اندازه گيري شده 
 مويد وجود خطاي اندازه گيري هارمونيكي به دليل پاسخ CVTاز طريق 

 مي باشد. CVTفركانسي نامناسب 

 هارمونيك سوم و پنجم اندازه گيري شده از )8) و (7شكلهاي (در 
CVT و PTكيلوولت سيلو و شمال 63 خطوط  در پست نيروگاه مشهد 
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 نكته قابل توجه در اختالف مقادير با يكديگر مقايسه شده اند.پارك  
 در روز و شب به PT و CVTهارمونيك پنجم اندازه گيري شده از طريق 

 مي باشد كه PTدليل تغيير  امپدانس بار شبكه و تغييردامنه ولتاژ ترمينال 
 و PT و هارمونيكهاي توليدي داخل CVTنتيجه آن تغيير پاسخ فركانسي 

 CVTدر نهايت تغيير ميزان هارمونيك پنجم اندازه گيري شده از طريق 
است.  

 
  نيروگاه مشهدPT و CVT: هارمونيك سوم اندازه گيري شده از طريق 7شكل 

 
 نيروگاه مشهد PT و CVT: هارمونيك پنجم اندازه گيري شده از طريق 8شكل 

در شكل زير مقادير هارمونيك پنجم ولتاژ اندازه گيري شده در پست 
 PT و CVT كيلوولت از طريق 63دهگالن استان كردستان در سطح ولتاژ 

مالحظه مي شود. اختالف مقادير هارمونيكي در اين پست نيز بسيار زياد   
مي باشد كه مويد وجود خطاي بسيار زياد در اندازه گيري هارمونيك ولتاژ 

 مي باشد. CVTاز طريق 

 
 پست دهگالن PT و CVT: هارمونيك پنجم اندازه گيري شده از طريق 9شكل 

راهكار رفع خطاي اندازه گيري هارمونيكي از  .4

 CVTطريق 

تا به امروز روش رايجي براي اندازه گيري هارمونيكها در سطوح انتقال 
) كه RCDو فوق توزيع به  غير از استفاده از مقسم مقاومتي- خازني (

بسيار پرهزينه و داراي محدوديت بردن خروجي است، وجود ندارد. 
همچنين اين روش از لحاظ ايزوالسيون بين سيستم فشار قوي و فشار 

 CVTضعيف نيز ايمن نمي باشد. روشهاي مختلفي براي تعيين تابع تبديل 
پيشنهاد گرديده است كه  و جبران خطاي هارمونيكي توسط بسياري مراجع

 : ]8[-]6[اين روش داراي مشكالت زير است
 بايستي در نزديك مقادير ولتاژ نامي CVTاجزاي داراي مدارمغناطيسي  -

تست شوند تا تغييرات شار هارمونيكي هسته در رنج شار مغناطيسي 
 فركانس اصلي مالحظه شود.

 بستگي به سايز و نوع (مقاومتي، سلفي-مقاومتي) بردن CVTتابع تبديل  -
دارد. لذا براي اندازه گيري دقيق هارمونيكي با اين روش  مي بايست 

  دقيقا مشابه بردن هنگام تست باشد.CVTبردن محل نصب 

 را نمي توان به مدل ديگر تعميم داد و تابع CVTتابع تبديل يك مدل  -
 دارد.  CVTتبديل بستگي به طراحي و اجزاي داخل هر 

يك تكنيك جديد براي اندازه گيري هارمونيكي در سطوح انتقال و 
 هاي رايج نصب شده در CVTفوق توزيع پيشنهاد مي گردد كه ميتوان از 

پستها براي اندازه گيري هارمونيكي استفاده نمود. اين روش داراي حداقل 
 موجود يا نصب آن بر روي CVTهزينه و زمان كم براي نصب بر روي 

CVT هاي جديد هنگام ساخت توسط سازنده مي باشد. اين تكنيك نياز به 
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هيچ گونه اندازه گيري، شبيه سازي، مطالعه و تست ندارد و كامال مستقل از 
 آن است. اين روش با نصب يك Burdenپارامترهاي غير خطي داخلي و 

PQSENSORPكيفيت توان (سنسور 

TM
P( بر روي CVT امكان پذير مي 

 ساده و كم هزينه براي اندازه گيري صحيح محتواي هارمونيكي بسيارباشد و 
. مزايايي كه مي توان مي باشد) CVT( ولتاژ با استفاده از مبدل ولتاژ خازني

 برشمرد عبارتند از: روشبراي اين 
از وسيع  باند گيري ولتاژ باپهناي راه حل اجرائي و اقتصادي براي اندازه •

  كيلو هرتز5 هرتز تا 5با پاسخ فركانسي خطي از   CVTطريق 

عدم نياز به ترانسفورماتورهاي اندازه گيري خاص يا مقسم هاي ولتاژ   •
  با پهناي باند وسيعمقاومتي 

قابليت پهناي باند وسيع تر براي كاربردهاي خاص با پاسخ فركانسي  •
 باال در مدلهاي پيشرفته

  هاي در حال سرويس CVT نصب آسان و سريع بر رويقابليت  •

  CVTسايز كوچك و قابل نصب بر انواع  •

 براي كاربريهاي معمول خود نظير تغذيه رله ها CVTاستفاده همزمان  •
 و ديگر تجهيزات و همچنين مانيتورينگ كيفيت توان

 CVTقابليت تشخيص فرورزنانس داخل  •

 CVTارائه سيگنالهاي خروجي اضافي مستقل از خروجي ولتاژ  •

  CVTعدم تداخل با عملكرد نرمال  •

 عدم نياز به تستهاي قبل از نصب يا شبيه سازي •

 

 
 ]PQSensor ]9: بلوك دياگرام دستگاه 10شكل 

 و بلوك C2) دو سنسور جريان در مسير زمين سيم خازن 10مطابق شكل (
EMU مدارات كه شامل راكتور تنظيم، ترانسفورمر القائي كاهنده و 

 مي باشد، نصب مي گردند و ولتاژ CVTنوسانات و اضافه ولتاژ  حفاظت
 زير محاسبه مي گردد. KVL) از رابطه مداري Vinسطح ولتاژ فشار قوي (

 

 

 PQSensorنتايج تست دقت دستگاه  .4.1

 در رفع خطاي PQSensorبه منظور بررسي دقت عملكرد دستگاه 
 ، اندازه گيري ولتاژ هارمونيكي بطور CVTاندازه گيري هارمونيكي از طريق 

) و دستگاه RCDموازي از طريق يك مقسم ولتاژ مقاوتي- خازني (
PQSensor نصب شده بر روي يك CVT كيلوولت 138 در سطح ولتاژ 

 مالحظه مي شود نتايج 13 و 12انجام گرديد. همانطور كه در شكلهاي 
 كامال بر يكديگر RCD و PQSensorاندازه گيري هارمونيكي از طريق 

منطبق بوده و حاكي از دقت مناسب اين دستگاه در اندازه گيري 
 مي باشد. CVTهارمونيكهاي از طريق 

 
 PQSensor: بلوك دياگرام تست دستگاه 11شكل 

 
 PQSensor و RCD اعوجاج كلي هارمونيك ولتاژ از طريق :12 شكل
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 PQSensor و RCD: هارمونيك پنجم ولتاژ سه فاز از طريق 13شكل 

 در پست شهيد PQSensor نتايج تست دستگاه  .4.2
 منتظري

با هماهنگي هاي ،  PQSensorدستگاه يك نمونه تست عملي به منظور 
 يك 1390 خردادماه 11انجام شده با برق منطقه اي اصفهان در تاريخ 

بطور   و هسنيجه نصب گرديد615 خط CVT بر روي PQSensorدستگاه 
 PT خروجي  و CVT ، خروجي PQSensor عالوه بر خروجي همزمان

 كيلولت هستند، 63كه بر روي يك باس مشترك  مورچه خورت 612خط 
 اندازه گيري ) دياگرام تك خطي نقاط14 (. در شكلگرديداندازه گيري 

 نشان داده شده است.

 به مدت يك هفته نتايج اندازه گيري PQSensorپس از نصب دستگاه 
 نشان 19 الي 16 در شكلهاي PQSensor و CVT ،PTهارمونيكي از طريق 

داده شده است. همانظور كه مشاهده مي شود اختالف اندازه گيريهاي انجام 
 كه با رنگ آبي و سبز مشخص شده اند، PQSensor و PTشده از طريق 

 كه با رنگ قرمز CVTبسيار ناچيز است وليكن نتايج اندازه گيري از طريق 
 بسيار CVT و PTمشخص شده است، با مقادير اندازه گيري شده از طريق 

 درصد خطاي اندازه گيري 100اختالف دارند كه اين نتايج حاكي از وجود 
در هارمونيك هاي سوم و پنجم ولتاژ مي باشد. 

 
 در پست شهيد PQSensor: دياگرام تك خطي نصب دستگاه 14شكل  

 منتظري

 

 پست شهيد  هسنيجه615 نصب شده برروي خط PQSensor : 15 شكل
 منتظري
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 PQSensor و PT و CVT: اعوجاج كلي هارمونيك ولتاژ از طريق 16شكل 
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 PQSensor و PT و CVT: هارمونيك سوم ولتاژ از طريق 17شكل 

 

 PQSensor و PT و CVT: هارمونيك پنجم ولتاژ از طريق 18شكل 

نتيجه گيري  .5
 IEEE و IECبا توجه به استاندارد صنعت برق ايران و استانداردهاي 

 هيچگونه ترديدي CVTوجود خطاي اندازه گيري هارمونيكي از طريق 
وجود ندارد وليكن تعدادي از مقاالت اين خطاي اشاره شده در استانداردها 

را به هارمونيكهاي مرتبه باال نسبت داده اند و ادعا نموده اند كه پاسخ 
 در هارمونيكهاي پائين مانند مرتبه سوم و پنجم مناسب بوده CVTفركانسي 

و خطاي زيادي ندارد. در اين مقاله نتايج اندازه گيري در سطوح ولتاژ 
مختلف در پستهاي انتقال و فوق توزيع شهيد منتظري اصفهان و نيروگاه 

 CVTمشهد و دهگالن كردستان نشان داد كه خطاي اندازه گيري از طريق 
در هارمونيكهاي مرتبه سوم و پنجم ولتاژ بسيار زياد بوده و  اندازه گيري 

 در هيچكدام از مراتب هارمونيكي باال و پائين CVTهارمونيكي از طريق 
مجاز نبوده و قابل استناد نيستند. لذا شركتهاي برق منطقه اي به منظور 

ارزيابي وضعيت هارمونيك ولتاژ سطوح انتقال و فوق توزيع شبكه برق 
) يا مقسم ولتاژ PTايران نياز به اندازه گيري از طريق ترانسفورماتور ولتاژ (

 دارند كه راهكار اخير از PQSensor) و يا دستگاه RCDمقاومتي- خازني (
ديگر راهكارها مقرون به صرفه تر و آسان تر مي باشد. اين دستگاه در ايران 

و آمريكا و اروپا ثبت اختراع شده است. 

 و CVTهمانطور كه بيان شد استفاده از راهكار تعيين تابع تبديل 
  زيرا اوال تعيين تابع ]10[محاسبه ضريب اصالح راهكار مناسبي نمي باشد 

تبديل حتما مي بايست در سطح ولتاژ نامي انجام گيرد كه بسيار مشكل بوده 
و نياز به آزمايشگاههاي فشار قوي مجهز دارد. دوما پاسخ فركانسي يك مدل 

CVT را نمي توان به CVT هاي ديگر تعميم داد و هر مدل CVT تابع 
تبديل متعلق به خود را دارد. سوما آنكه مقدار بردن و نوع بردن (مقاومتي، 

 تاثير دارد و در صورتي تابع تبديل CVTسلفي-مقاومتي) در تابع تبديل 
 در آزمايشگاه يكسان CVTصحيح است كه بردن دقيقا با بردن مدار تست 

 باشد.

تشكر و قدرداني 

نتايج عملي ارائه شده در اين مقاله با همكاري صميمانه مديران و 
كارشناسان شركتهاي برق منطقه اي اصفهان، برق منطقه اي غرب، برق 

منطقه اي خراسان و برق منطقه اي سمنان حصول گرديده و بدينوسيله از 
زحمات آنها كمال تشكر و قدرداني مي گردد. اميد است نتايج حاصله مورد 

استفاده كليه برق هاي منطقه اي كشور قرار گيرد. 
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