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در اين مقاله يك روش عملي جهت تعيين منابع هارمونيك —چكيده 

هاي غير حقيقي اين روش بر مبناي مقايسه توان. شوددر شبكه ارايه مي

هاي كيفيت توان سازي در پايشباشد و به سادگي قابل پيادهباهم مي

- دست آمده از اندازههاي بهروش مذكور از دادهبراي شبيه سازي . است

. شوداستفاده مي 1390گيري كيفيت توان در شبكه انتقال سمنان در سال 

همچنين صحت روش در حضور خطاي ترانسفوماتورهاي ولتاژ خازني 

  .شودنيز بررسي مي

هارمونيك ولتاژ، هارمونيك جريان، تعيين منابع —هاي كليدي  هواژ

  .نسفوماتور ولتاژ خازنيهارمونيك، ترا

 مقدمه   .١

اكثر كشورهاي جهان  در كيفيت توان يكي از مباحث اساسي صنعت برق

از يك سو، گسترش روزافزون تجهيزاتي از قبيل ادوات الكترونيك  .باشدمي

باعث شده ... هاي قوس الكتريكي وقدرت، انواع بارهاي غيرخطي، كوره

و از طرف ديگر  بدياهاي قدرت افزايش ميزان انتشار آلودگي در شبكه

كنندگان حساس به اغتشاش، نياز به ارزيابي و كنترل افزايش سريع مصرف

يكي از . ها را افزايش داده استوضعيت كيفيت توان در اين شبكه

باشند كه توسط اكثر بارهاي ها ميپارامترهاي مهم كيفيت توانع هارمونيك

  .]1[شود خانگي و تجاري توليد مي صنعتي،

آشكارسازي منابع هارمونيك در سيستمهاي قدرت يكي از موضوعات 

مهم در بررسي وضعيت كيفيت توان شبكه و مشخص كردن تخصيص منابع 

در . باشدهارمونيك بين مصرف كننده و شركت هاي توزيع و يا انتقال مي

گيري زهتوانند در باال دست يا پايين دست نقطه انداواقع، منابع هارمونيك مي

تواند باعث اعوجاج هارمونيكي قرار گيرند، بنابراين هم بار و هم شبكه مي

از طرفي با تجديد سختار در صنعت برق، روشهاي جديدي براي . باشند

محاسبه بهاي انرژي نه تنها بر مبناي مصرف انرژي بلكه مبتني بر سطوح 

بنابراين . تكيفيت توان و سهم توليد اعوجاج هارمونيكي بوجود آمده اس

ها و روشهايي براي بررسي سطوح اعوجاج هارمونيكي در نقاط شاخص

در اين زمينه . مورد نياز است يري و مشخص كردن سهم بار و شبكهگاندازه

  .]4[-]2[ هاي مختلفي در مراجع پيشنهاد شده استروش

در . باشنداكتيو هارمونيكي ميها بر مبناي شارش توان بسياري از روش

ها اندازه مثبت توان هارمونيكي اشاره به شارش توان از شبكه به روشاين 

اين وجود ثابت  با. ]6[و ] 5[شد باميبار و اندازه منفي آن از بار به شبكه 

شده است كه اين روش در بعضي از موارد عملي اطالعات نادرستي در 

  .]7[دهدمورد منابع هارمونيك مي

 تهيه و» برق كيفيت« بهبود و پايش يزمينه در بسياري مطالعاتتاكنون  

 .]10[-]8[ است شده انجام در اين زمينه استانداردهايي تدوين و هايمميز

ها حدودي را ارمونيكالمللي موجود در كيفيت توان و هاستانداردهاي بين

اين  در .كنندهاي هارمونيكي ولتاژ و جريان مشخص ميبراي اعوجاج

گيري اعوجاج هارمونيكي مبني بر استانداردها عموما روشهايي براي اندازه

اين استانداردها روشي را براي . باشدميTHD ها و يا دامنه هارمونيك

زمينه تعريف توان و  در. كنندآشكارسازي منابع هارمونيك مشخص نمي

گيري در شرايط غير سينوسي تنها استاندارد موجود استاندارد اندازه

IEEE.1459-2000 توان  تعاريف مربوط بهكه به ارايه يك سري از  است

شارش توان در مدارات تكفاز و سه فاز  نمودن الكتريكي به منظور مشخص

هرچند . پردازددل ميتحت شرايط سينوسي، غير سينوسي، متعادل و غير متعا

  .دهنداين تعاريف اطالعاتي در مورد مشخص كردن منبع هارمونيك نمي

اي سمنان براي همكاري در نهيه اين مقاله تشكر و قدرداني منطقه از مديران و كارشناسان برق

 شودمي
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ي تحقيقات انجام شده در رابطه با كيفيت توان، متاسفانه اكثر با همه 

ها و مشكالت در  تحقيقات صرفا پژوهش محور بوده و كمتر به چالش

يكي از . مثالبراي . هاي صنعتي توجه شده استفضاي عملي و پروژه

گيري و مسايلي كه در يك فضاي واقعي بايد بررسي شود خطاي اندازه

دانيم همانطور كه مي. باشدگيري با وجود اين خطا ميهاي اندازهتحليل داده

در اكثر پستهاي فوق توزيع و انتقال در ايران از ترانسهاي ولتاژخازني 

)CVT( مللي الطبق استانداردهاي بين.شوداستفاده ميCVT ها باعث

لذا . شودهاي ولتاژ ميگيري هارمونيكبوجودآمدن خطاي زيادي در اندازه

  .اين خطاها حايز اهميت است تحليل نتايج با حضور

ين يسازي يك روش عملي براي تعخواهيم به پيادهدر اين مقاله مي 

بخشهاي اين . منابع عمده هارمونيك بپردازيمهمچنين جهت هارمونيك و 

شود بعد از مقدمه روش پيشنهادي توضيح داده مي. استژه به اين شرح پرو

 سپس اين روش در شبكه انتقال. شودو سپس نتياج شبيه سازي آن ارايه مي

يج واقعي مستخرج از گيريد و با استفاده از نتامورد بررسي قرار مي سمنان

استان  1390گيري و تحليل پارامترهاي كيفيت توان در سال پروژه اندازه

همچنين براي شبيه سازي از شبكه انتقال، فوق . شودميسازي شبيهسمنان 

 توزيع و توزيع ايران تهيه شده توسط شركت مديريت شبكه ايران استفاده

  .شودميسازي شبيه 13,2نسخه  Digsilentافزار ها در نرمشود و اين دادهمي

 روش پيشنهادي .٢

 حقيقيهاي غير روابط و تعاريف توان .٢٫١

در اين  .پيشنهاد شد ] 12[و ]11[اين روش براي اولين بار در مراجع 

در اين . پردازيمن منابع هارمونيك مييبخش به توضيح اين روش در تعي

روش از سه تعريف استفاده شده است كه با مقايسه اين تعاريف اطالعاتي 

ف كه اين تعاري. آوريمدر مورد منابع هارمونيكهاي موجود به دست مي

  :باشدهاي غير حقيقي هستند به صورت زير ميمربوط به توان

 .مولفه اصلي راكتيوتوان  -1

)1(                                1111 sinθIVQ =  

  :1فرايز راكتيوتوان  -2

)2(                              22
PSN −=  

  :2شارون راكتيوتوان 

                                                           
١Fryze’s reactive power 

)3(                              ∑=

K

KKQ IVS θ
22 sin  

1V 1 وI  هاي مولفه اصلي هستندولتاژها و جريان موثرمقادير. 
1θباشدتفاضل زاويه ولتاژ و جريان در مولفه اصلي مي. P توان حقيقي

 موثرمقدار  KI،ولتاژ  موثرمقدار  V .توان ظاهري است Sو 

تفاضل زاويه ولتاژ و جريان در مولفه Kθ و ام جريان Kهارمونيك

K 1 .استامQ كمترين مقدار بين مقادير تعريف شده توانهاي غير

ها و ساير مولفه استباشد چراكه فقط به مولفه اصلي وابسته ميحقيقي 

ماكزيمم مقدار بين توانهاي غيراكتيو  Nاز طرفي . گيردرا در بر نمي

اما .  شودهارمونيكي را شامل ميقيقي و هاي حهو تمام مولفباشد مي

QS  بينN  1وQ گيرد قرار مي)FQ QSQ براي نشان دادن ). 1≥≥

  :نويسيمرا به شكل زير مي) 3(اين نامساوي معادله 

 )4          ( 

∑ ∑

∑ ∑

≠

++=

+=

1

222222

1

2

1

222222

1

2

sinsin

sinsin

k k

kkHkk

K k

kkHkkQ

IVIVQ

IVIVS

θθ

θθ

  

22 ،)4( ذكر است كه در معادلهالزم به 
1

2
HVVV += )HV  مقدار موثر

  .)ولتاژ هارمونيكي است

در . با هم برابرند QSو N،1Qدر شرايط سينوسي، هر سه مقدار  

اين سه مقدار بستگي به شرايط بار و حضور اعوجاج هارمونيكي تفاوت بين 

براي مثال زمانيكه ولتاژ غيرسينوسي باشد و يك بار خطي داشته . دارد توليد

نزديك تر  1Qبه  QSباشيم ميزان اعوجاج جريان كم است و در نتيجه 

هم در اين شرايط اختالف چنداني با هم  Nو  1Qمقادير . Nميشود تا 

اگر يك بار غير خطي وجود داشته باشد ميزان اعوجاج  همچنين. دندارن

شود و ميزان مشاركت جريان جريان از حالتي كه بار خطي باشد بيشتر مي

و  1Qعالوه بر اين ميزان اختالف  .شودبيشتر مي QSهارمونيكي در مقدار 

N در واقع هر چه مقدار اعوجاج جريان هارمونيكي بيشتر . شودبيشتر مي

اگر . شودبيشتر مي 1Qشود و اختالف آن با تر مينزديك Nبه  QSباشد 

و  1Qبين  QSهم بار و هم شبكه مسئول اعوجاج هارمونيكي باشد مقدار 

N1گيرد به طوريكه قرار ميQ  وN  با هم تفاوت قابل توجهي داشته

زمانيكه مقدار اعوجاج جريان كم باشد اعوجاج  هارمونيك ناشي از . باشند

با توضيحات باال .باشد كم مي 1Qو Nاعوجاج ولتاژ باشد تفاوت بين 

در مورد منابع مفيدي مشخص ميشود كه با مقايسه اين سه مقدار اطالعاتي 

اين تكنيك به همين شكل قابل پياده . مآوريتوليد هارمونيك بدست مي

                                                                                                      
٢Sharon’s reactive power 
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 درصد هارمونيك پنجم ولتاژ 10 سيستم تكفاز با

N
[var]

1Q  

[var] 

ITHD  

[%] 

VTHD  

[%] 

509.4497.7 4.21 9.93 

  

  پنجاه درصد هارمونيك پنجم جريان سيستم تكفاز با

N  

[var] 
1Q  

[var] 

ITHD  

[%] 

VTHD  

[%] 

675.7497.7 39.9 1.39 

با استفاده از نتايج شبيه سازي روش پيشنهادي 

استخراج شده از پروژه كيفيت توان استان 

  1390سمنان سال 

گيري كيفيت توان در شبكه انتقال، پروژه اندازه

 توزيع و فوق توزيع استان سمنان

گيري پارامترهاي كيفيت  اي سمنان دو سري اندازه شركت برق منطقه

هاي گيري اندازه. تبه انجام رسانده اس 1385و  1384

هاي  انجام شده در سال  گيري در شرايط حداقل بار و اندازه

گيريهاي ياد شده شامل نقاط در  اندازه. در شرايط پيك بار بوده است

 23در  84گيري سال  اندازه. سطح انتقال، فوق توزيع و توزيع بوده است

الزم به توضيح . ام شده استنقطه انج 27در  85گيري سال 

گيري  ، اين شركت اندازه1388تا  1385است كه در حدفاصل سالهاي 

  . هاي كيفيت توان نداشته است

 90و  1389گيري پارامترهاي كيفيت توان در سالهاي  سري جديد اندازه

در شرايط حداقل بار انجام  89گبريهاي سال  اندازه

  .درشرايط پيك بار انجام شده است 90گيريهاي سال 

نقطه  83ان سمنان گيري كيفيت توان در استباري انداره

نقطه  KV63 ،10نقطه  KV20 ،17نقطه  50كه شامل 

KV400 نقطه  69همچنين در دوره پرباري  .باشدمي

 KV230نقطه  KV63، 5نقطه  KV20 ،8نقطه  52شامل 

 .باشد
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از جمع مقادير  QSو  N،1Qيباشد و مقادير

 سازي در يك سيستم ساده

تكفاز ساده كه در شكل بررسي روش پيشنهادي از يك سيستم 

اين سيستم شامل يك منبع با  .كنيمنمايش داده شده است استفاده مي

 با  ZL امپدانس خط، با فاز صفر درجه

 LL و يك بارRL  با امپدانسZC  با

هاي عالوه بر اين هارمونيك. باشدمي

متفاوتي هم ميتواند به ولتاژ و جريان اضافه شود كه حاالت مختلف اعوجاج 

دياگرام مدار ساده تكفاز

 جامولتاژ انهاي مختلف در جريان و در دوحالت با هارمونيك

نيز   1Q و Nهاي بار و مقادير ولتاژ و جريان در ترمينال

درصد هارمونيك پنجم  10در اولين شبيه سازي فرض شده 

بنابراين در  .باشدو بار خطي و بدون هارمونيك جريان 

. گيري قرار گرفته استدر باال دست نقطه اندازه

محاسبه  QSبه همراه  1Q و Nو همچنين مقادير 

شود مقادير همانطور كه مشاهده مي. شود

درصد هارمونيك پنجم جريان  50شبيه سازي فرض شده 

بنابراين در اين حالت منبع هارمونيك 

 THDVو  THDiمقادير . گيري قرار گرفته است

QS  2محاسبه شده است كه در جدول 

تفاوت زيادي  1Qو  Nهمانطور كه مشاهده ميشود مقادير

  . باشد

سيستم تكفاز با: 1جدول

QS  

[var] 

 

[var] 

502.3 509.4 

سيستم تكفاز با: 2جدول

QS  

[var] 

 

 

669.1 675.7 

  

شبيه سازي روش پيشنهادي  .٣

استخراج شده از پروژه كيفيت توان استان 

پروژه اندازه .٣٫١

توزيع و فوق توزيع استان سمنان

شركت برق منطقه

1384توان را در سالهاي 

در شرايط حداقل بار و اندازه 1384سال 

در شرايط پيك بار بوده است 1385

سطح انتقال، فوق توزيع و توزيع بوده است

گيري سال  نقطه و اندازه

است كه در حدفاصل سالهاي 

هاي كيفيت توان نداشته است پديده

سري جديد اندازه

اندازه. پذيرفته استانجام 

گيريهاي سال  و اندازهپذيرفته 

باري اندارهدر دوره كم

كه شامل  گيري شدانداره

KV230  نقطه  6وV

شامل گيري شد كه اندازه

باشدمي KV400نقطه  4و 

يباشد و مقاديرسازي در حالت سه فاز هم م

  .آيدهر سه فاز به دست مي

سازي در يك سيستم سادهپياده .٢٫٢

بررسي روش پيشنهادي از يك سيستم به منظور 

كنيمنمايش داده شده است استفاده مي 1

با فاز صفر درجه) HZ50( در فركانس پايه V230ولتاژ

Ω1172/0 RL=  وH
4 -10×934/3L= 

Ω41/4 RC= و H06385/0 LC=مي

متفاوتي هم ميتواند به ولتاژ و جريان اضافه شود كه حاالت مختلف اعوجاج 

  .درولتاژ و جريان بررسي شود

 
دياگرام مدار ساده تكفاز: 1شكل  

 

در دوحالت با هارمونيكسازي شبيه

ولتاژ و جريان در ترمينال. استشده 

در اولين شبيه سازي فرض شده . اندمحاسبه شده

و بار خطي و بدون هارمونيك جريان  ولتاژ موجود باشد

در باال دست نقطه اندازهاين حالت منبع هارمونيك 

و همچنين مقادير   THDVو THDiمقادير 

شودارايه مي 1شده است كه در جدول 

N 1 وQ باشندتقريبا برابر مي.  

شبيه سازي فرض شده  دوميندر  

بنابراين در اين حالت منبع هارمونيك . داشته باشيم و بار غير خطي باشد

گيري قرار گرفته استدرپايين دست نقطه اندازه

Qبه همراه  1Q و Nهمچنين مقادير 

همانطور كه مشاهده ميشود مقادير. شودارايه مي

باشدنزديكتر مي Nبه QSباهم دارند و 
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 گيريشبيه سازي نتايج اندازه .٣٫٢

كيفيت توان  پايشدر اين بخش با استفاده از نتايج بدست آمده از پروژه 

يكي از بارهاي . كنيمسازي ميهشبياستان سمنان روش پيشنهادي را 

 هاگيريطبق اندازه. باشدفروسيليس ميزا در شبكه سمنان بار هارمونيك

درصد هارمونيك پنجم جريان به شبكه تزرق  40اين بار مقدار  شدمشخص 

ميباشد لذا نكته قابل توجه اين است كه اين بار بر روي شبكه انتقال . دكنيم

بار اين فيدر را برابر  ميزان. ميتواند باعث اعوجاج در شبكه انتقال شود

MW30  وMVAR15 اين مقدار برابر با مقدار واقعي بار . گيريممينظر  در

،Nبراي محاسبه مقادير   .باشدكيفيت توان مي پايشفروسيليس در زمان 

1Q وQS  بايد از نتايج شبيه سازي توسط نرم افزارDigsilent  استفاده

- اجرامي) HZ50(اصلي براي اين منظور يك بار پخش بار در فركانس . كنيم

و براي  HZ250پخش بار هارمونيكي را در فركانس ديگر و بار  كنيم

نشان داده شده  2همانطور كه در شكل  .كنيمهارمونيك مرتبه پنجم اجرا مي

مونيكي است در حالتي كه بار فروسيليس خطي باشد و هيچ اعوجاج هار

ازطرفي، زمانيكه بار . برابر هستند QSو N،1Qنداشته باشيم هر سه مقدار 

اي دراي تفاوت قابل مالحظه Nو  1Q شودبه صورت غير خطي مدل مي

اين جريان . است جريانكه اين نشانگر اعوجاج هارمونيكي  هستند

باسهاي شبكه  ولتاژ شودشود و باعث ميهارمونيكي در كل شبكه پخش مي

لذا در نقاط ديگر شبكه، اعوجاج . داراي اعوجاج هارمونيكي شوند

باشد و ميزان مشاركت بار بسيار كمتر از هارمونيكي از سمت شبكه مي

نشان داده شده  2يكي از اين نقاط در شكل  .استليس ترمينال بار فروسي

  .باشدمي گيريدر باال دست نقطه اندازهآهوان  KV230 پستاست كه 

  

درصد هارمونيك پنجم جريان در بار 40براي  QSو N،1Qمقادير : 2شكل

  فروسيليس

شبكه را براي اطمينان حاصل كردن از درستي روش  نقاطي ديگري از

 KV230اين نقاط شامل دو نقطه با سطح ولتاژ.  كنيمفوق بررسي مي

و به عنوان نقاط باالدست و يك نقطه در ) آباد و سمنانهاي عليپست(

مشاهده  3در شكل  كه همانطور. است) آهوان 63باس (  KV63سطح ولتاژ 

بار هارمونيكي فروسيليس ولتاژ  شبكه داراي اعوجاج  وجودشود به دليل مي

هاي غير حقيقي نزديك به ولذا در اين نقاط مقادير توانشود هارمونيكي مي

  .باشدهم مي

  
درصد هارمونيك پنجم جريان در بار 40براي  QSو N،1Qمقادير   . 3شكل  

واقع شده در  )شاهرود(آباد عليوسمنان  KV 230يهاپست در  فروسيليس

آهوان واقع شده در پايين  KV 63پست و در باالدست بار غير خطي فروسيليس

  دست بار غير خطي فروسيليس

سازي روش پيشنهادي در حضور خطاي شبيه .٣٫٣

CVTها 

ها گيريخطا در اندازهمقدمه اشاره شد يكي از منابع  همانطور كه در بخش

CVTگيري هاي هارمونيك ولتاژ اين خطا بطور واضح در اندازه. باشندها مي

 4 شكل. در دوره پرباري و كم باري در شبكه انتقال استان سمنان ديده شد

در  دوره  CVTگيري با استفاده از هاي اندازهتوسط دستگاه THDVمقادير 

گيري ها كه اندازه الزم به ذكر است. دهدرا نشان مي 1390پرباري در تابستان 

اين شكل مربوط به مربوط پنج پست انتقال  .طور همزمان انجام شده استبه

 KV230آهوان، KV400گرمسار،  KV230هاياستان سمنان، شامل پست

رنگ قرمز در .  .باشددامغان مي KV230كيلوولت شاهرود و KV230سمنان،

در آن  THDV مربوط به  CP95%اين نمودار نشان دهنده اين است كه مقدار 

نقطه بيشتر از حد استاندارد است و رنگ زرد به اين معني است كه مقدار 

دهنده رنگ سبز نشان. از حد استاندارد تخطي كرده است THDVماكزيمم 

همانطور كه در شكل . باشددر حد استاندارد مي THDVاين است كه مقدار 

در فيدر دامغان با بقيه فيدرها در   THDVمشخص است مقادير 

سمنان  KV230هاياين موضوع در پست. آهوان متفاوت است KV400پست
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ها در تمام باسالزم به ذكر است كه كوپالژ . خوردو شاهرود نيز به چشم مي

  .ها بسته بودهپست

  

  
ج پست انتقال استان سمنان با استفاده از مربوط پن THDVمقادير : 4شكل 

CVT 

  

است براي فيدرهاي متصل به يك باس مقادير  همانطور كه مشخص

دهنده خطاي گيري شده است كه اين نشاناندازه THDVمتفاوتي براي 

ازطرفي مشخص نيست كه مقدار واقعي كمتر . باشدها ميCVTموجود در 

اما اين . گيري شده است باشداندازه CVTيا بيشتر از مقداري كه توسط 

خطا تاثيري بر روي روش پيشنهادي ندارد و در تشخيص دادن منابع غالب 

براي نشان دادن اين موضوع براي دونقطه . آوردهارمونيك خللي بوجود نمي

گيريم و روش را در نظر مي THDVفروسيليس و آهوان مقادير متفاوتي از 

  .كنيمپيشنهادي را پياده مي

براي  THDVي پرباري مقدار هاي انجام شده در دورهگيريدر اندازه

. دست آمدبه  3/1%و  61/1%نقاط فروسيليس و آهوان به ترتيب برابر با   

به ترتيب برابر با  THDVبه منظور نشان دادن اثر خطا فرض ميكنيم مقادير 

رسم  5ل سازي در شكنتايج شبيه. اندازه گيري شده باشد 3/2%و  %7/2 

گير نيز روش همانطور كه مشخص است با حضور خطاي اندازه. شده است

  .كندپيشنهادي به درستي منبع هارمونيك را شناسايي مي

  7/0%  را را براي هر دو نقطه فروسيليس و آهوان  THDVحال مقدار 

. كنيمگيري كمتر از مقدار واقعي را نيز بررسي گيريم تا تاثير اندازهدر نظر مي

در اين حالت نيز روش  .نشان داده شده است 6در شكل  سازيشبيه نتايج

 .دهدپيشنهادي در نقطه فروسيليس وجود منبع هارمونيك را نشان مي

  

در حضور فروسيليس  وپست آهوان براي  QSو N،1Qمقادير: 5شكل 

  )خطاي مثبت( CVTخطاي 

  
در حضور فروسيليس  وپست آهوان براي  QSو N،1Qمقادير: 6شكل 

  )خطاي منفي( CVTخطاي 

 گيرينتيجه .٤

در اين تحقيق با استفاده از تعاريف ارايه شده براي توانهاي غير حقيقي 

مقايسه كردن اين روشي براي تشخيص منابع غالب هارمونيكي با استفاده از 

گيري كيفيت همچنين اين روش با استفاده از نتايج اندازه. توانها ارايه شد

سازي ايران پيادهاي سمنان در شبكه قهكه توسط برق منط 1390توان در سال 

- شد و نشان داده شد كه اين روش به صورت عملي قابل پياده سازي مي

ها بر روش فوق بررسي CVTگيري عالوه بر اين تاثير خطاي اندازه. باشد

گيري نيز معتبر و شد و مشخص شد كه اين روش در حضور خطاي اندازه
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