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  :پيوست ها
  

  ))ه اندازه گیريفرم مشخصات فني دستگا ((:۱پیوست 

  ))سازندگان دستگاه ((:۲پیوست 

  ))فرم گزارش اندازه گیري(( :  ۳پیوست 

  ))اعضاء کمیته تخصصي کیفیت برق امور توزیع توانیر((:  ۴پیوست 
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  :مقدمه -1

  :توان عوامل زير دانست از داليل عمده توجه روزافزون به كيفيت برق را مي 

  ت حساس به تغييرات مقدار و شكل موج ولتاژ  افزايش روزافزون وسايل و تجهيزا-1

   استفاده رو به افزايش بارهاي غير خطي در مراكز صنعتي ،تجاري و مصارف خانگي-2

  ها  مسائل ناشي از تاكيد بر بهبود راندمان كلي شبكه-3

  .باشد يو اختالل در شبكه م) ملموس و غير ملموس ( دليل اصلي مسئله بررسي كيفيت برق  مسئله اقتصادي-4

 مقام عالي وزارت نيرو و به منظور نظارت و          10/2/81 مورخ   100/30/7010در اجراي بخشنامه شماره       

 توزيع تـوانير تـشكيل شـده        برق در مديريت فني    استاندارد كيفيت برق كميته كيفيت       رعايتارزيابي چگونگي   

لذا . اقدام نمايد رامترهاي كيفيت برق    گيري پا    جهت اندازه   كاربردي  به تهيه و تنظيم دستورالعمل     كه نسبت است  

گيري در  هاي الزم جهت انجام اندازه  راهنمايي  كليه ،بايست با توجه به استاندارد كيفيت برق اين دستورالعمل مي  

ايـن راهنمـا بـا       بدين منظـور  . دتوزيع بنماي برداري شبكه      بهره مانزدر  نقاط مختلف و در مقاطع زماني متناوب        

در ايـن   . هاي استاندارد، در اين كميته تهيه و تدوين گرديـده اسـت              بخشنامه ابالغي و توصيه    درنظرگرفتن مفاد 

 ، ليست سازندگان آنهـا     برق گيري كيفيت    مشخصات فني دستگاه اندازه    ، گيري  بر دستورالعمل اندازه    راهنما عالوه 

شركتهاي توزيـع   (كنندگان از آن      ده گرديده تا استفا   رائهگيري براي نقاط مختلف شبكه ا       فرمهاي ثبت نتايج اندازه   

اين دستورالعمل در جلـسات مختلـف كميتـه         . گيري را ثبت و تحليل نمايند       بتوانند به راحتي نتايج اندازه    ) نيرو

  . بحث و بررسي و تدوين گرديده استدورم برقكيفيت 

  . پيوست تنظيم گرديد تبصره و چهارپنجاين دستورالعمل دريازده فصل و
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  :ها كليد واژه-2

 مياني    هامونيك - هارمونيك   -) فليكر( نوسان ولتاژ    - برآمدگي ولتاژ    - ولتاژ     افتادگي - گذرا   -كيفيت برق   

اخص بلندمدت  ش ) (pst ركليدت ف م    شاخص كوتاه  - (PCC)1 اتصال مشترك    نقطه - غيرمشخص    ونيكم هار -

 - پاسخ فركانـسي     - مبدل   - مونيتور   (THD)2اعوجاج هارمونيكي كلي   -درصد عدم تعادل ولتاژ      plt)(ر  ليكف

 .تغييرات بلندمدت ولتاژ

  

  

  تعاريف -3

 جريان  -هاي ولتاژ     كميت(دهد     تغييرات خصوصيات و مشخصات انرژي الكتريكي را نشان مي         : كيفيت برق 

  ).فركانسي

  .افتد پديده يا كميتي كه بين شرايط ماندگار شبكه و در فاصله زماني كوتاه اتفاق مي:  گذرا

 درصـد و  10 تا 9كاهش در مقدار مؤثر ولتاژ در فركانس نامي به اندازه : (Voltage sag) افتادگي ولتاژ 

 تا يك دقيقه)  ميلي ثانيه نيم سيكل10بين (براي مدت زمان 

 10 افزايش در مقدار مؤثر ولتاژ در فركانس نـامي بـه ميـزان بـيش از     :(Voltage Swell)برآمدگي ولتاژ 

  تا يك دقيقه)  ميلي ثانيه تا نيم سيكل10بين ( و براي مدت زمان درصد مقدار نامي

 ثأثير زودگذري كه يك منبع روشنايي روي حس بينـايي  :(Voltage Fluctuation))رليكف: (نوسات ولتاژ

  .كند انسان گذاشته در حالي كه طيف فركانس يا شدت روشنايي آن تغيير مي

                                                 
1 Point of common coupling 
2 Total Harmonic Distortion 
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   متناوبفوريه يك كميت در سري  يكر از بزرگتمرتبه مؤلفه فركانسي با :كهارموني

يت متناوب كه فركانس آن ضريب صـحيحي از فركـانس مؤلفـه             م مؤلفه فركانسي يك ك    :هارمونيك مياني 

  .باشد اصلي موج نمي

هـا    كننده هارمورنيك بخصوص يكسوكننده      هارمونيكهايي هستند كه تجهيزات توليد     :هارمونيك غيرمشخصه 

 يا تعادل سيستم برق و يا به علت  ولي ممكن است در اثر عدم نظارت. نمايند  نميدر طول كار عادي خود توليد       

 .ها توليد كردند اشكاالت يكسوكننده

  نقطه اتصال مشترك به شبكه توزيع نيرو برق: (PCC): نقطه اتصال مشترك

وقتـي  . شـود   مـي اي گفتـه       دقيقه 10اي زماني     كر در يك دوره   لي به ميزان شدت ف    :)stP(كرليمدت ف   شاخص كوتاه 

(Pst)كر در آستانه آزاردهي چشم انسان استلي برابر يك است، ميزان ف.  

  .شود كر در دوره زماني دو ساعته اطالق ميلي به ميزان شدت در ف:)ltP(كرليشاخص بلندمدت ف

  .باشد بت آن ميمث نسبت درصد مقدار مؤلفه صفر يا منفي ولتاژ به مقدار مؤلفه توالي :درصد عدم تعادل ولتاژ

 نسبت مقدار مؤثر محتواي هارمونيكي ولتاژ به مقـدار مـؤثر مؤلفـه فركـانس                :(THD)اعوجاج هارمونيكي كلي  

  اصلي ولتاژ برحسب درصدي از مؤلفه اصلي آن

اگيري امكان مشكالت و كنترل را براي بررسي عملكرد سيـستم              به اندازه   گيري كه عالوه     دستگاه اندازه  :مونيتور

   .باشد دارا مي

  .يابد  محيط ديگري انتقال ميياا محيط به سيستم ي دستگاهي كه توسط آن انرژي از يك سيستم :مبدل

) گيـري   يا يك مبدل انـدازه    (در مسائل مربوط به كيفيت برق عموماً به تغييرات امپدانس سيستم            : يپاسخ فركانس 

  .گردد برحسب تابعي از فركانس اطالق مي



 كيفيت برقكميته تخصصي  - توزيع دفتر مهندسي –  شركت توانيرمديريت توزيع
٧

  ر مقدار ولتاژ براي پريودي بزرگتر از يك دقيقه تغيير د:تغييرات بلندمدت ولتاژ

  هامقايسه با استانداردگيري و  تعيين پارامترها، اندازه: بررسي كيفيت برق

  

  

  :هدف  -4

ه گزارش كيفيت برق، ي و ارا، محاسبه پارامترهااندازه گيري راهنماي واحدي براي ، اين دستورالعملتهيههدف از 

  .تهاي توزيع برق كشور مي باشددر شبكه هاي برق موجود در شرك

  

  

   :دامنه كاربرد -5

  .ميباشد ولت230 و400كيلوولت و 11و 20و33 دامنه كاربرد اين دستورالعمل براي سطوح ولتاژ

  

  

  : دسته بندي مشتركين- 6

  :دسته بندي مشتركين به سه روش معمول است

  سطوح ولتاژ -6 -1

   كيلو ولت33و  20 و 11 :ب                   ولت400و 230 :الف

   از نظر حساسيت و آاليندگي-2-6

   مشتركين غير حساس و آالينده-6-2-3                مشتركين حساس و غير آالينده-1-2-6
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   مشتركين حساس و آالينده-6-2-4           مشتركين غير حساس و غير آالينده-2-2-6

                            از نظر نوع مصرف-3-6

  

  گيري اندازهط شراي-7

بـرق  كيفيت  مودن وضعيت   ن  براي مشخص  گيري قابل حمل    با فرض استفاده از دستگاههاي اندازه      :كليات-1-7

در برخي حاالت   . امري الزم و ضروري است    آن  ) مشخصه هاي   ( اندازه گيري پارامترهاي     ،نقاط مختلف شبكه  

 تجهيزات مـشتركين اسـت واز      نياز ق مورد بر  و يص عدم سازگاري بين برق تحويل     يشخت  از اندازه گيري   هدف

 وآن   نحوه عملكرد  گذاشته و كيفيت برق سيستم الكتريكي تاثير     بارهائي كه بر  تشخيص   به   توان مي اهداف ديگر

  . اشاره نمود،زاي دستگاهها ارائه روشهاي حذف عوامل اعوجاج

، كيفيت برق شـبكه اسـتفاده شـود       گيري و تخمين پارامترهاي       اگر از دستگاههاي ثابت براي اندازه      :1تبصره

  .موارد ذيل بايد تعيين گردد

  ها آوري داده گيري جمع افزار مورد نياز براي اندازه سخت -1

 افزارها با همديگر و با سرور مركزي  افزار ارتباط سخت نرم -2

 گيري اندازهافزار تعيين بهينه نقاط نرم -3

 افزار تخمين و تحليل پارامترهاي كيفيت برق نرم -4

  :گيري محل اندازهتخاب ان -2-7

 .ثابـت فـرض كـرد   تـوان  ا محل اندازه گيري را نمـي   ،رفتارهاي متفاوت آنه   با توجه به وجود عناصر مختلف و      

  .مي شودنقطه بهينه اندازه گيري انتخاب  نوع هدفگذاري، شبكه و در موجود رعناص بنابراين متناسب با

:دي شو م پيشنهاد به شرح ذيلاندازه گيرينقاط   
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 )ولتاژ اوليه و ثانويه(هاي توزيع با ساير شركتشركت مورد نظر نقاط تبادلي  -2-7 -1

، مانند فيدرهاي خروجي از پستهاي       شركت مورد نظر   ابتداي نقاط ورودي انرژي به سيستم توزيع      -2-7 -2

  فوق توزيع و نيروگاههاي محلي

بنـدي     الويـت  عمل ايـن دسـتورال    6بر اساس فصل     ) Pcc(ين  محل اصلي ورودي برق به مشترك      -2-7 -3

 .شدند

   :شكايت مشتركين  -3-7

 نياز است شبكه داخلي مشترك و ، در رابطه با مشكالت مربوط به كيفيت برقدر صورت شكايت مشتركين

تجهيز تحت تاثير قرار گرفته، اثرات نامناسب روي تجهيز و شرايط محيطي، آسيب هاي بوجود آمده، نحوه 

  .گرددسيم كشي و نوع سيم زمين شناسائي 

گيري كيفيت برق در صورتيكه اشكال از ناحيه مشترك تشخيص داده شد   پس از بررسي و اندازه :2تبصره

    . كليه هزينه ها توسط مشترك مي بايستي پرداخت گردد

  ر صورت شكايت آنهادمشتركين هاي پيشنهادي براي مونيتور روي يك سيستم فشار ضعيف  محل

  

  

  

  

  

 
    

  
  
  
  
  
  
  
  

محل مونیتور براي تشخیص 
 هارمونیکها

انه   خاز  

محل مونیتور براي ارزیابي 
کیفیت برق کلي  محل مونیتور براي 

 تشخیص مشکل دستگاه

تور ما ترانسفور  

 تابلوي اصلي

 تابلوي فرعي

  محل مونیتور براي ارزیابي
اضطراري وسیله برق  

  برقوسیله
تور  ترانسفورما اضطراري  

١٢٠/۴٠٠

 بارحساس
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  : روش اندازه گيري-8
  
  :روش نصب دستگاه اندازه گيري -1-8

اتصال هاديهاي ارتباطي دستگاه بايد كليه مدهاي اعوجاجي را كه روي وسيله مورد نظـر تـأثير مـي گذارنـد،                     

 وضعيت هاي اندازه گيري نيز افـزايش       الزم است تا     يش مي يابند  همان طور كه هاديهاي مدار افزا     . پوشش دهد 

 ولت بدون هادي زمين كننده تجهيزات تغذيه شود، اندازه گيري فـاز نـوترال               230اگر دستگاه با يك پريز      . يابد

 ولت داراي اتصال زمين آرايش هاي فاز نوترال، فاز زمين و 230در صورت استفاده از پريز . احتياج خواهد بود

 - فـاز، فـاز  -در جاهائي كه بارهاي سه فاز موجود مي باشد، حالتهاي فاز      . نوترال زمين بايد اندازه گيري گردند     

 زمين آن اندازه گيري شود و همچنين بهترين راه اتصال دستگاههاي اندازه گيـري               - زمين و نوترال   -نوترال، فاز 

اگر بار حساس به صورت مثلث      .(، وصل شود   است براي بارهاي سه فاز همانگونه كه بار مورد نظر اتصال يافته          

  ).بسته شده است، دستگاه نيز بايد به همان صورت آرايش يابد

 -اگر بار حساس به صورت ستاره بسته شود، دستگاه مي تواند به صورت مشابه بسته شود و يك كانال نوترال                   (

  ).زمين نيز در آن شامل شود

داري جدا از مداري كه قرار است مورد اندازه گيري قرار گيرد تأمين             سعي شود تغذيه دستگاه اندازه گيري از م       

  .شود
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دستگاهها بايـد يـك   . مهمترين مسئله اي كه در اندازه گيري بايستي رعايت شود ،سيستم زمين دستگاه مي باشد           

يـه   بـراي منبـع تغذ     ،اتصال زمين براي سيگنالهائي كه قرار است اندازه گيري شوند و يك اتصال زمـين ديگـر                

  . زمين ها بايد به شاسي دستگاه وصل شوند اتصالهر دو اين و تجهيزات داشته باشند

گيـري كيفيـت       هايي كه در اندازه    PT و   CT.نمائيم   استفاده مي  PT و   CTگيري ولتاژ و جريان از        جهت نمونه 

  .شود بايد پاسخ فركانسي مناسب داشته باشد برق استفاده مي

يا سـاعت  5/0ي بايد اجازه داد بدون ضبط در حافظه و با چاپ اطالعات به مدت             پس از نصب دستگاه اندازه گير     

 24مي توان حتي اجازه داد قبل از انجام عمل تنظيم آستانه ها دستگاه براي               . به اندازه ثبت اولين واقعه كار كند      

 ضبط بي دليـل     در اين زمان مي توان عملكرد صحيح دستگاه را بازرسي نمود و از            . ساعت در اين حالت بماند    

  . اطالعات در حافظه يا كاغذ چاپ جلوگيري نمود

جائي كـه    (" سالم " اندازه گيري بررسي مشكل بوجود آمده در عملكرد يك تجهيز ويژه در شبكه              از اگر هدف 

 دستگاه اندازه گيـري كـاري سـاده و          )1(باشد، تنظيم آستانه هاي   ) اعوجاج ولتاژ قابل مالحظه اي موجود نيست      

آستانه اندازه گيري ممكن است درست در مرز سطح حساسيت تجهيز تحت آزمـون تنظـيم                . د بود راحت خواه 

اين كار بر اساس هماهنگي زمان بـا        . بنابراين ميزان اعوجاج مي تواند از شكل موج گزارش استنتاج شود          . شود

تجهيز بـاالتر مـي      هنگامي كه مقدار اعوجاج بطور آشكار از سطح حساسيت            يا زمان عملكرد نادرست تجهيز و    

   .رود انجام شود

  فواصل زماني اندازه گيريها-2-8

 كيلوولت، اندازه گيري هارمونيك در پـستهاي مجـاور بـه            33 و 20در پستهاي   : اندازه گيري هارمونيكها  -1-2-8

رين اندازه گيري هارمونيك ها به صورت ساالنه و در مقطع زماني با بيشت            .  انجام شود   بايد مشتركين هارمونيك زا  

 .مقدار مصرف انجام گيرد



 كيفيت برقكميته تخصصي  - توزيع دفتر مهندسي –  شركت توانيرمديريت توزيع
١٢

 در صورت اتصال مشتركين بزرگ هارمونيك زا، اندازه گيري هارمونيك ها در پست مـورد نظـر بـراي                    :3تبصر

  .اتصال مشترك جديد بايد انجام شود

 در صورت شكايت مشتركين از نحوه عملكرد نامناسب تجهيزات به علت وجود هارمونيك ها، انـدازه                 :4تبصره

  . يكي در پست تغذيه مشترك صورت گيردگيري هارمون

بعد از نصب تجهيزات كاهش دهنده هارمونيك بايد به منظور اثبات عملكرد مناسب تجهيـزات انـدازه                  :5تبصره
  . گيري مجددأ انجام گيرد

 انـدازه   ،زافليكـر  كيلوولت در صورت اتـصال مـصارف         33 و 20 در پستهاي    : ولتاژ فليكراندازه گيري   -2-2-8

 400 كيلوولت و نيز فيـدرهاي خروجـي       33 و   20وجه به تعداد زياد پستهاي      با ت .  صورت گيرد   بايد فليكرگيري  

  . انجام شودفليكرولت آنها، در صورت شكايت مشتركين اندازه گيري 

  
  .      مراجعه شود37 و 36 استاندارد صنعت برق صفحه - جلد نهم-)1(

اشتن بانك اطالعاتي مناسب و در صورت  درخواست مـشتركين            با  د   :محاسبات و اندازه گيري فلش ولتاژ      -3-2-8

كه داراي تجهيزات حساس به فلش ولتاژ مي باشند، محاسبات فلش ولتـاژ و دفعـات از مـدار خـارج شـدن ايـن                       

.  ولت آنها متصل هـستند بايـد محاسـبه شـود           400 كيلوولت و فيدرهاي خروجي      33 و 20تجهيزات كه به پستهاي     

 . كيلوولت پيشنهاد مي گردد33 و20 جريان و خطا در پستهاي حساس و نصب ثباتهاي ولتاژ و

 400 كيلوولت و در فيـدرهاي خروجـي         33 و 20 در پستهاي    :اندازه گيري ولتاژ و جريان و عدم تعادل آنها         -4-2-8

 .ولت آنها اندازه گيري جريان و ولتاژ و عدم تعادل آنها در طول سال در مقطع زماني پر باري انجام گيرد

  . در ساير موارد در صورت شكايت مشتركين اندازه گيري بايد صورت گيرد - 5-2-8

   بازه هاي زماني الزم براي اندازه گيري -3-8
 :فليكر  -1-3-8
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 نمونه خـواهيم    1008 نمونه و هفتگي     144 دقيقه يكبار و روزانه      10 هر   ):PST( كوتاه مدت    فليكر -1-1-3-8

  . باشدداشت كل زمان اندازه گيري يك هفته مي

 نمونه خواهيم داشت 84 نمونه و هفتگي12 ساعت يكبار و روزانه 2 هر ):PLT ( بلند مدت فليكر -3-8–2-1

  .كل زمان اندازه گيري يك هفته مي باشد

  :ها   هارمونيك-2-3-8

 201600 نمونـه و هفتگـي       28800ثانيه يكبار و روزانه     3براي هر ): Tvs(بسيار كوتاه مدت   -٨-٣-٢-١

  .هيم داشتنمونه خوا

 نمونـه   1008 نمونـه و هفتگـي       144 دقيقه يكبار و روزانه      10براي هر  ):Tsh(كوتاه مدت -٨-٣-٢ -٢

  .باشد گيري يك هفته مي كل زمان اندازه. خواهيم داشت

  : عدم تعادل ولتاژ-3-3-8

 كل زمان  نمونه خواهيم داشت576 نمونه و در چهار روز 144 دقيقه يكبار و روزانه 10در هر بازه زماني 

  .گيري چهار روز به شرطي كه حتما يك روز تعطيلي در بين اين چهار روز باشد اندازه

  .)نمائيم گيري شده با حدود مجاز استاندارد از شاخص استفاده مي به منظور مقايسه مقادير اندازه(:روش تعيين شاخص-4-8

 :فليكر -4-8 -1

نمائيم و سومين  ز بزرگ به كوچك رديف ميگيري شده را ا كل مقادير اندازه :PLTشاخص -1-1-4-8

 . انتخاب گردد PLT گيري از باال به عنوان شاخص اندازه

  .گيري شده به عنوان شاخص انتخاب گردد حداكثر مقدار اندازه :PSTشاخص  -2-1-4-8

  :هارمونيك -2-4-8

  .گردد يانتخاب م% 95فراواني تجمعي  ):TVS( بازه زماني بسيار كوتاه مدت شاخص-1-2-4-8
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  .گيري شده انتخاب گردد حداكثر هارمونيك اندازه ):TSh( بازه زماني كوتاه مدت شاخص-2-2-4-8

نمائيم هر  مقادير انتخاب شده را با هم مقايسه مي TShو  TVS  بين دو بازه زماني:شاخص هارمونيك

  .گردد كدام كه بزرگتر بود شاخص محسوب مي

  :عدم تعادل ولتاژ -3-4-8

براي چهار روز (بين چهار مقدار . نمائيم گيري شده هر روز را انتخاب مي مقادير اندازه% 95تجمعي فراواني 

  .شود بزرگترين عدد شاخص محسوب مي) فراواني جداگانه حساب شود

  :هاي كيفيت برق توزيع حدود مجاز پديده -5-8
 فليكر-٨-۵-١

ــاژ   ولتـ
 شبكه

 نوع شاخص فليكر
 ولت فشار ۴٠٠

 ضعيف
 آيلو ٣٣ و ٢٠

 ولت 
 )فشار متوسط(

pst ٩/٠ ١ 
plt ٧/٠ ٨/٠ 

 هارمونيكها -٨-۵-٢
هاي با ولتاژهاي خمتلف به درصد  حداآثر هارمونيك ولتاژ جماز در شينه

  هرتز۵٠نسبت به ولتاژ نامي با فرآانس 
 ولتاژ شينه اعوجاج تكي

 زوج فرد
اعوجاج آل 

 )THD(ولتاژ 
   ولت۴٠٠

 ۵ ۵/١ ٣  آيلو ولت٣٣و٢٠و 
  

  :هاي مياني هارمونيك
  .باشد  درصد ولتاژ نامي تغذيه مي2/0حد مجاز براي هر هارمونيك مياني براي سطح مختلف حدود 

  
  : عدم تعادل ولتاژ-3-5-8

   كيلو ولت33و20 ولت و 400  ولتاژ شبكه
  2  درصد عدم تعادل ولتاژ

 
  : تغييرات بلند مدت ولتاژ-۴-5-8

  )فشار متوسط( كيلو ولت33و20  )عيففشار ض( ولت400  ولتاژ شبكه
  5%  -10%تا + 5%  تغييرات بلند مدت ولتاژ
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١۵

  
 ±10تواند تا  ولتاژ مي)   دقيقه10حدود (در شرايط برقرار كردن خطوط و پستها و يا بصورت كوتاه مدت  -

  .درصد نيز تغيير كند

  :گي ولتاژ  افتاد -5-5-8

استاندارد صنعت برق به (توان سطوح مجازي را براي آن تعريف كرد اري آن، نميبا توجه به خصوصيات آم

  .)ايران جلد چهارم مراجعه شود

    : فركانس-6-5-8

در شرايط استثنائي .هرتز قرار خواهد داشت±5/0زان تغييرات فركانس در حالت عادي شبكه در حدود يم

  . هرتز كاهش يابد47رتز باال رفته يا به  ه52فركانس شبكه ممكن است تا 

اي در محدوده   ثانيه20 هرتز و عملكرد 5/47 -52بايستي قادر به عملكرد دائم در حدود  تجهيزات مشتركين مي

  . هرتز باشند5/47-47

هاي گذرا، سطوح مجازي را در مورد ولتاژها و  به دليل طبيعت آماري پديده:هاي گذرا  پديده-7-5-8

توانند بعنوان مبنا و معيار جهت دامنه  به هر حال سطوح عايقي پستها مي. توان مشخص نمود   گذرانميجريانهاي

  .اين امواج مورد نظر باشند

  

  

  گيري كيفيت برق  تجهيزات اندازه-9

  :دستگاه اندازه گيري
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بـه  ) حافظـه دار  (وپمتـر و اسيلوسـك   گر طيفي، فليكر    بطور معمول با استفاده از دستگاههاي مولتي متر ، تحليل         

 كه بتواند روي اطالعات خام بدست آمده پردازش انجام دهد ،محاسبه كليه پارامترهـاي          pcهمراه يك كامپيوتر    

ولي توجه روز افزون به مسئله كيفيت برق با عـث شـده اسـت كـه                 .باشد  مورد نظر كيفيت برق امكان پذير مي      

ستگاههاي زيـادي توسـط سـازندگان مختلـف بـراي           در حال حاضر د   . تجهيزاتي مختص اين امر ساخته شوند     

هـاي   اين دسـتگاهها بـسيار متنـوع بـوده و قابليـت     . شود هاي كيفيت برق ساخته و عرضه مي   گيري پديده   اندازه

گيري ، امكانات ارتباطي ، امكانات گرافيكـي، حجـم            گوناگوني دارند بطوريكه از لحاظ پارامترهاي مورد اندازه       

شود كه در بـسياري از مـوارد          اين مسئله باعث مي   . باشند  با هم متفاوت مي   ...  ،قيمت و    اطالعات قابل نگهداري  

كه براي حل آن اسـتفاده كننـده بايـد بـا            . استفاده كننده براي انتخاب دستگاه مورد نظر خود دچار مشكل شود          

  . اه اقدام نمايدگيري كيفيت برق دارد نسبت به انتخاب دستگ توجه به كاربرد و انتظاراتي كه از اندازه

هاي ولتاژ  مثال هارمونيك(توانند به نحوي ساخته شوند كه تنها احتياج و كاربرد خاصي را  گيري مي وسايل اندازه

از سوي ديگرممكن است به نحوي ساخته شـوند كـه چنـدين حالـت               . برآورده سازند ) منبع در حالت ماندگار   

را بـه طـور   .) گيري نماينـد  هاي مياني و فليكر را اندازه  هارمونيكمثال ولتاژ جريان و هارمونيكها و (گيري    اندازه

  .همزمان انجام دهند

توانند موضوعاتي از مباحث كيفيت برق را   است هر كدام مي آمدهدستگاههائي  كه اسامي آنها به شرح ذيل

  .مورد بررسي قرار دهند

  Power quality analyzerيري كيفيت مترگ پارامتر كيفيت برق از دستگاه اندازهكليه گيري  براي اندازه

  .استفاده شود

  :گيري  انواع دستگاههاي اندازه

  مولتي متر-١
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   اسيلوسكوپ-2

  ها و اعوجاجات تحليل گرهارمونيك-3

   فليكرمتر-4

  گير افتادگي و برآمدگي ولتاژ اندازه-5

  گر عدم تعادل ولتاژ  اندازه-6

  گير فركانس  اندازه-7

   كيفيت متر-8

ي ازسازندگان اين  د فني دستگاه اندازه گيري كيفيت متر درپيوست يك آمده است و ليست  تعدامشخصات

  . نيز درپيوست شماره دو آمده  استهادستگاه

  

  

 :گيري گزارش اندازه -10

. در بررسي مسئله كيفيت برق مهم اين است كه مشخصات اعوجاج را با عامل ايجاد كننده آن مرتبط نمود 

هاي ممكن بهبود   يل اعوجاج مشخص گرديد بايد تاثير آن بر روي تجهيزات و راه حلهنگامي كه دل

  .وضعيت كيفيت برق تعيين شوند

.  معلولي بين اعوجاج و اثر آن بر روي تجهيزات پيدا كرد–توان يك رابطه مستقيم علت  البته همواره نمي

  .گيري نياز است موارد ذيل آورده شود لذا در گزارش اندازه

 گيري م پست و نقطه اندازهنا -1
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  گيري نمودار تك خطي مربوط به پست و نقطه اندازه -2

   گيري شده با حدود مجاز استاندارد  اندازه مقادير مقايسه -3

   آنگيري شده و تاريخ و ساعت وقوع تعيين حداكثر و حداقل مقادير اندازه -4

  گيري شده تعيين ميانگين مقادير اندازه -5

 )ف گرا–منحني (ارائه نمودار -6

 تحليل اطالعات  -7

  تشاشاتغ ا عوامل به وجود آورنده-1-7

  )پيشنهادي ( اصالحيهايراه كارارائه  -2-7

  

  

   ارزيابي وبازنگري -11

بنابراين نياز است . دراين زمينه روز به روز افزونتر ميگردد  اينكه دانش و تجربيات شركتها ي برقه باعنايت ب

  .گيردواصالحات الزم اعمال گرددزيابي وبازنگري قرارر مورد اابالغ ، از اين دستورالعمل سه سال بعد
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١٩

  1ه پيوست شمار
 گيري كيفيت برق فرم مشخصات فني مورد نياز دستگاه جامع اندازه
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 مقدار واحد شرح رديف

1  
1 - 1  
1 -2  
1 -3  
1 -4  
1 -5  
1 -6 

  گيري پارامترهاي قابل اندازه
 ...)نس،توان و ولتاژ، جريان،فركا(      پارامترهاي الكتريكي 

  )ولتاژ و جريان (      هارمونيك و هارمونيك مياني 
       فليكر

  افتادگي ولتاژ/      تشخيص بر آمدگي
       گذراها

       عدم تعادل ولتاژ

  بلي 
  بلي
  بلي
  بلي
  بلي
  بلي
 بلي

2  
2 -1  
2 -2  
2 -3  
2 -4  
2 -5 

  وروديهاي ولتاژ
        تعداد

  )خط به خط (       ولتاژ نامي
  گيري   دقت اندازه    

  )خط به خط (      حداكثر ولتاژ قابل حمل بطور پيوسته
  در وروديPT      قابليت تنظيم نسبت 

  
  
  
  ولت
  درصد
 ولت

  
4  
380 -110  

< 1  
750 >  
 بلي
 

3  
3 -1  
3 -2  
3 -3  
3 -4  
3 -5  
3 -6 

  وروديهاي جريان
       تعداد

       جريان نامي
  گيري      دقت اندازه

  قابل حمل بطور پيوسته      حداكثر جريان 
  )خروجي ولتاژ(       قابليت اتصال پروبهاي جريان

        قابليت تنظيم نسبت آن در ورودي

  
  
  
  آمپر
  درصد
  آمپر
 

  
4  

16 -5-1 -1/0  
< 1  

IN  2/ 1  
 بلي

 بلي

نمونه در  پريود نمونه برداري 4
 سيكل

128 > 

5  
5 -1  
5 -2  
5 -3  
5 -4 

  امكانات ارتباطي
        سريال
  م      مود

         ساير
       صفحه نمايش سرخود

  
  ترجيحا

  
  

 ترجيحا

  
RS-232  

 بلي
RS-485,Ethernet  

 بلي

 بلي   باتري پشتيبان 6

ضبط اطالعات در مدت    حجم اضافه 7
 يك هفته
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  گيري كيفيت برق  فرم  مشخصات فني مورد نياز دستگاه جامع اندازه
 مقدار واحد شرح رديف

8  
8 -1  
8 -2  
8 -3  
8 -4  
8 -5 

  توانائي نرم افزاري
     نمايش اطالعات به فرم عددي

     نمايش اطالعات به فرم گرافيكي
     مقايسه با مقادير استاندارد و توليد گزارش

     امكان چاپ بر روي چاپگر
    انجام تحليلهاي آماري روي اطالعات

  بلي 
  بلي
  بلي
  بلي
  بلي
 بلي

9  
9 -1  
9 -2  
9 -3  
9 -4  
9 -5  
9 -6  
  
9 -7 

   هارمونيكمشخصات آناليز
  گيري    نوع دستگاه اندازه

  )جريان / ولتاژ( گيري     مرتبه هارمونيك اصلي قابل اندازه
  )جريان / ولتاژ( گيري     مرتبه هارمونيك مياني قابل اندازه

   K-Factorگيري     اندازه
 گيري زاويه فاز    امكان اندازه

     كالس دقت
  

    تطابق با استاندارد

   
  حوزه زمان

50/50  
40/40  

  بلي
  بلي
A  

IEC61000-4-7 
IEEE1159 

 استاندارد وزارت نيرو

10  
10 -1  
10 -2  
10 -3  
10 -4  
10 -5 

  مشخصات فليكرمتر
  گيري    پارامترهاي قابل اندازه

     امكان تحليل آماري پارامترها
     امكان كالبيراسيون داخلي

     امكان آزمايش داخلي
    تطابق با استاندارد

   
Psb  Plt  
  بلي
  بلي
  بلي

IEC61000-4-7  
 استاندارد وزارت نيرو

11  
11 -1  
11 -2  
11 -3 

  مشخصات آناليز اغتشاشات
  برآمدگي/    تنظيم سطوح افتادگي

     كوتاهترين گذراي قابل تشخيص
 گيري گذرا    دقت اندازه

  
  

  ميكروثانيه
 درصد

  
  بلي
10  

5     < 

12  
12 -1  
12 -2 

  گير عدم تعادل مشخصات اندازه
  )جريان / ولتاژ (هاي مثبت ، منفي و صفر     مؤلفه

 )جريان / ولتاژ (   ضريب عدم تعادل 
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  گيري كيفيت برق  فرم  مشخصات فني مورد نياز دستگاه جامع اندازه
 مقدار واحد شرح رديف

 >5 درصد )جريان/ولتاژ(دقت 3- 12

13  
13 -1  
  

13 -2  
  

13 -3 

 مشخصات محيطي

    دماي كاركرد
  

  اي نگهداري  دم
  

   رطوبت قابل تحمل

  
درجه 
  سانتيگراد
درجه 
  سانتيگراد
 درصد

  
50 -10-  

  
70 -20-  

  
95 -40 
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  گيري كيفيت برق  فرم استعالم مشخصات فني مورد نياز دستگاه اندازه

 مشخصات واحد شرح رديف

   نام سازنده 1

   كشور 2

   مدل 3

4  
4 -1  
4 -2  
4 -3  
4 -4 

  ها آرايش ورودي
   دو سيمه-   تك فاز
   سه سيمه-   تك فاز
   سه سيمه-  سه فاز
  چهار سيمه-  سه فاز

  

5  
5 -1  
5 -2  
5 -3  
5 -4  
5 -5  
5 -6  
5 -7  
5 -8  
5 -9  
5 -10  
5 -11 

  وروديهاي جريان
    تعداد وروديها
    جريان نامي

    جريان پيوسته قابل تحمل
  ) ثانيه1(  حداكثر جريان قابل تحمل

    توان مورد نياز ورودي
  گيري نوع اندازه  

  گير   خطاي اندازه
  گير   دقت اندازه

    قابليت اتصال آمپرمتر چنگكي
    قابليت تحمل الكتريسيته ساكن

 CT  محدوده تنظيم نسبت 

  

6  
6 -1  
6 -2 

  وروديهاي ولتاژ
    تعداد وروديها

   ولتاژ نامي
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   برق گيري كيفيت فرم استعالم مشخصات فني مورد نياز دستگاه اندازه

 مشخصات واحد شرح رديف

6 -3  
6 -4  
6 -5  
6 -6  
6 -7  
6 -8  
6 -9 

6 -10  
6 -11 

  )پيوسته(ولتاژ قابل تحمل
  )پيوسته(حداكثر ولتاژ قابل تحمل
  توان مورد نياز ورودي

  امپدانس ورودي
  گير نوع اندازه

  گير خطاي اندازه
  گير  دقت اندازه

  قابليت تحمل الكتريسيته ساكن
 PTمحدوده تنظيم نسبت 

   خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
 خير/بلي

 

7  
7 -1  
7 -2  
7 -3  
7 -4  
7 -5  
7 -6  
7 -7  
7 -8  
7 -9 

7 -10  
7 -11  
7 -12  
7 -13 

  گيري پارامترهاي قابل اندازه
  )خط به خط، خط به  نوترال(   ولتاژ

  )خط، نوترال(   جريان
     فركانس

     توان و انرژي
     مصرف
  دل ولتاژ   عدم تعا

     عدم تعادل جريان
  هاي توالي صفر ، مثبت و منفي    مؤلفه

     توالي فاز
     توان اكتيو  و راكتيو

     توان ظاهري
     ضريب توان
    هارمونيك

  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
  خير/بلي
 خير/بلي

 

  
  

گيري كيفيت برق فرم استعالم مشخصات فني دستگاه اندازه  
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  مشخصات  واحد  شرح  رديف
  
  
  
  
  
  

7 -14  
  
  
  

7 -15  
  
  
  
  
  

7 -16  

  )اندازه و فاز(تكي -
 اعوجاج كلي -

 اعوجاج كل زوج و فرد -

 هارمونيك مياني -
- K-Factor,Crest factor 
 منبع هارمونيك -

  فليكر
     -PSt  
     -Plt  

   ساير-      
  گي ولتاژ برآمد/ ي گ تشخيص افتاد

  اندازه -
 طول مدت -

 فرمان شروع ضبط شكل موج -

تعداد سيلكهاي قابل ضبط و بعد از  -
 وقوع

  ضبط شكل موج
  پريود نمونه برداري -
 حداكثر تعداد سيكلهاي قابل تحمل -

 حداقل گذراي قابل تشخيص -
 

 
  
  

  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ ليب

  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي

  
  
  خير/ بلي

  نمونه در سيكل
  
  

  ميكرو ثانيه
  

  

8  
8 -1  
8 -2  
8 -3  

  گيري هارمونيك اندازه
  كالس دقت  
  گيري روش اندازه  
  گيري مرتبه هارمونيك اصلي قابل اندازه  

  
A/B  

 فركانس/ زمان 
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  گيري كيفيت برق زهفرم استعالم مشخصات فني دستگاه اندا

  مشخصات  واحد  شرح  رديف
8 -4  
8 -5  
8 -6  

  گيري مرتبه هارمونيك مياني قابل اندازه
  تطابق با استاندارد

  گير دقت اندازه

  
  

%  

  

9  
9 -1  
9 -2  
9 -3  
9 -4  

  مشخصات فليكر متر
    تحليل آماري

    كالبيراسيون داخلي
    تست داخلي

    تطابق با استاندارد

  
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي

  

10  
10 -1  
10 -2  
10 -3  
10 -4  
10 -5  
10 -6  
10 -7  
10 -8  
10 -9  

  ارتباطات
  1  نمايشگر روي دستگاه

  RS- 2322  ارتباط 

  RS- 4222  ارتباط

  RS- 4852  ارتباط

  2  مودم

  2  پورت مادون قرمز
  Ethernet2  پورت 

  2  پورت موازي

    ساير

  
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي

  

11  
11 -1  
11 -2  
11 -3  
11 -4  

  نرم افزار سيستم
  گيري همزمان كليه پارامترها   اندازه

    عمليات رياضي
    عمليات رياضي

    تعداد كانالهاي عمليات رياضي و منطقي

  
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي

  
  

 
  .فرمتهايي كه ممكن است ذكر گردد - 1
  .استانداردهاي مربوطه ذكر گردد - 2
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٧ 

  

  

  گيري كيفيت برق فرم استعالم مشخصات فني دستگاه اندازه

  مشخصات  واحد  شرح  رديف
11 -5  
11 -6  

  افزار امكان به روز كردن نرم
  تنظيمات سيستم

  با كليدهاي روي دستگاه -
  PCبا استفاده از  -

  خير/ بلي
  
  خير/ بلي
  خير/ بلي

  

12  
12 -1  

  
12 -2  

  
  
  

12 -3  
12 -4  
12 -5  
12 -6  
12 -7  
12 -8  
12 -9  

 PCافزار  نرم

 در حـين    PC  امكانات انتقال اطالعات بـه      
  گيري اندازه

    نمايش گرافيكي اطالعات
  نمايش برداري -
 ستوني/ اي  نمايش ميله -

 نمايش شكل موج تغييرات -

  نمايش عددي اطالعات
  1 فرمتهاي ممكن براي ضبط اطالعات

   امكان آناليزهاي اضافي روي اطالعات
  1توليد اتوماتيك گزارش

  2اتوماتيكارزيابي 

  گير  امكان اتصال به چند اندازه
  افزاري نيازهاي سخت

  

  
  خير/ بلي

  
  
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي
  خير/ بلي

  
  خير/ بلي
  خير/ بلي

  

  

13  
13 -1  
13 -2  

  
13 -3  

  ضبط اطالعات
    حافظه داخلي 

  امكان تنظيم جداگانه فاصله ضبط اطالعات      
  براي هر پارامتر

  وده فاصله ضبط اطالعات  محد

  
Mb 

  خير/ بلي
  ثانيه

  

  .فرمتهايي كه ممكن است ذكر گردد - 1
 .هاي مربوطه ذكر گردد استاندارد - 2
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٨ 

 
  

  

 
گيري كيفيت برق فرم استعالم مشخصات فني دستگاه اندازه  

  مشخصات  واحد  شرح  رديف
13 -4  

  
13 -5  
13 -6  
13 -7  

حـداقل بـراي هـر      / ضبط مقادير حداكثر    
  پارامتر 

  مدت ضبط شكل موج حداكثر 
   حداكثر تعداد وقايع قابل ثبت

   حداكثر مدت ضبط كليه اطالعات
 PCبدون ارتباط با  -

 PCبا ارتباط با  -

  خير/ بلي
  ثانيه
  
  
  
  روز
  روز

  

14  
14 -1  
14 -2  
14 -3  

  تغذيه
      ولتاژ 

      فركانس
      تغييرات قابل قبول

  
  ولت
  هرتز
%  

  

15  
15 -1  
15 -2  
15 -3  

  باتري پشتيباني
  ان شارژ   زم

     زمان عملكرد با باتري
     نوع باتري

  خير/ بلي
  ساعت
  ساعت
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٩ 

 
  

  

  

 
گيري كيفيت برق فرم استعالم مشخصات فني دستگاه اندازه  

  مشخصات  واحد  شرح  رديف
16  
16 -1  
16 -2  
16 -3  

  شرايط محيطي
     دماي عملكرد
     دماي نگهداري

     رطوبت

  
  درجه سانتيگراد

  نتيگراددرجه سا
  درصد

  

17  
17 -1  
17 -2  
17 -3  
17 -4  
17 -5  
17 -6  

  تطابق با استانداردها
     دقت
     ايمني

     ساخت
     ايمني الكترومغناطيسي

     تشعشع الكترومغناطيسي
  نامه    گواهي

    

18  
18 -1  
18 -2  
18 -3  

  
18 -4  

  مشخصات فيزيكي
  ها    اندازه
     وزن

ل يا  پرتابل، نصب روي پان   (   قابليت حمل و نقل     
  )روميزي 

  درجه حفاظت محيطي

  
  متر× متر× متر

  كيلوگرم
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  2ه پيوست شمار
 

 
 

 نام و آدرس سازندگان

گيري  نام و آدرس سازندگان تجهيزات اندازه ، براساس رديفهاي جدول مشخصات فني دستگاههاي بررسي شده 

ك ، آدرس وب ، تلفن ، شماره فاكس ذكر شاخصهاي كيفيت برق به همراه كشور متبوع ، آدرس ، پست الكتروني

.شده است   

Unit power :   شركت- 1و2 

سوئد: كشور  

Unipower BA, Metallgaten 2-4 , Box 411 , SE-44128 Alingsas , Sweden آدرس:  

Mail @ Unipower.Se :پست الكترونيك   

WWW. Siemens. Com :Web آدرس   

+46322638060 :فاكس :تلفن   46322638020+                                                     

Unilyzer 900F,812,Unipower Flicker Meter :دستگاه  نام  

  : Power Measurementشركت -3

كانادا:كشور  

  2195 Keating Cross Rd, Saanichton, BC, Canada V8M2A5 :آدرس   

Sales@ pwrm.com پست الكترونيك:  
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WWW.pwrm. Com :Web آدرس   

:فاكس      12506520411+                                      تلفن  :12506527100+                

ION7600 و ION7330 :   نام دستگاه   

 

 

 ATAL:شركت -3

هلند:كشور  

ATAL B.V.- P.O.Box 783-1440 AT Purmerend- The Netherlands :آدرس   

Info@Atal.nl :ونيكپست الكتر   

WWW.Atal.nl:Web آدرس   

+31299630611 31299630610+  :  فاكس            :    تلفن  

    Power Quality Analyzer : ستگاه  نام د  

ETG :شركت- 5  

آمريكا:كشور  

1800 Shames Dr.Westbury,NY 11590: آدرس 

Support@electronind.com :پست الكترونيك   

:فاكس 516-338-4741+      +516-334-0870 or 1-877-EIGMETER :تلفن   

Nexus 1250 :نام دستگاه   

 

 Hioki:شركت-6

ژاپن: كشور  
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81 Koizumi, Ueda, Nagano,386-1192,Japan :آدرس   

OS-Com@hioki.co.jp :پست الكترونيك   

WWW.hioki.co.jp : Web آدرس   

81268280562+              فاكس: 81268280568+ :  تلفن   

     3196 power quality analyzer, 3193 power hitester : ستگاه  نام د  

Dewetron Worldwide :شركت -7و8  

آلمان/ آمريكا :كشور  

Dewetron Inc.Po Box 1460, Charlestown RI02813 USA :آدرس   

Power quality @ dewamerica.com :     پست الكترونيك  

WWW.dewamerica.com : Webآدرس 

+14013648565 14013649464+ :سفاك       :تلفن  

PNA-550,PNA-700 : ستگاه نام د   

      Dranetz-BMI :شركت -9  

آمريكا: كشور  

1000 New Durham Road, Edison NJ08818 :آدرس   

Webmaster@Dranetz-bmi.com :پست الكترونيك   

WWW.Dranetz-bmi.com: Web آدرس   

+17322481834 :فاكس                           +17322873680 :تلفن    

    PP-4300, pp1,Signature system,Analyst3 Q :  نام دستگاه  

Elcom                   كشورچك :شركت   10-  
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Elcom.a,s., Division of Virtual Instrumentation , Technologicka :آدرس   

C371/170800 Ostrava, Pustkovec, Czech Repuplic 

: پست الكترونيك  

dvi.elcom.cz :Web آدرس   

فاكس        : 420696996921+           +420696996930 :تلفن      

     BK 550 : نام د ستگاه  

 
 

 

 

 

Measurelogic :شركت -11  

آمريكا : كشور  

2200 Chambers Road, Unit J, Aurora, Co80011 :آدرس   

Sales@Measurelogic.com :پست الكترونيك   

WWW.Measurelogic.com :Webآدرس 

+            14257994780 :  فاكس +18777776567: تلفن   

  Impedograph :     نام د ستگاه  

LEM :شركت -12و13  

آلمان: كشور  

LEM NORMAN GBbH Export department Libe remonstrate Fol CAMPUS 21 آدرس :  

A-2345 BRUNN AM GEBIRGE 

ina@ Lem.com :پست الكترونيك   
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WWW.Lem.com :Webآدرس 

2236691502(0)43+                    فاكس:2236691400(0)43+ :تلفن   

     MEMOBOX 808, MEMOBOX 300 SMART : ستگاه نام د   

LEM :شركت -14  

ايرلند : كشور  

:آدرس  

SUPARUIA SYSTEMS Limited Lonsdale Road, National Technology park, Ireland 

:WWW.Lem.com  :  Web آدرس           info@Suparule.com    پست الكترونيك :  

+353-61-330812 :فاكس                     +353-61-201030 :تلفن        
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  الرحيم الرحمن  اهللا  بسم

 
 

  گيري كيفيت برق نمونه گزارش اندازه

  بخش شبكه توزيع
  

  نام شركت

--------------------------  

  

  

   :گيري نام نقطه اندازه

  -----------:                                                       فيدر

  ---------:                                                       ايستگاه

  

  

  --------هاي كيفيت برق در فيدر  گيري شاخص اندازه

  -----------در ايستگاه 
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١ 

،توان اکتیو وراکتیو ،انرژي اکتیو وراکتیو ،عدم تعـادل ولتاژهـا و            ) فاز به فاز  (در این پست مقادیر ولتاژ و جریان سه فاز          

گیري شده    ت اندازه  ام ،فلیکر کوتاه مدت و بلند مدت ،فرکانس و ضریب قدر           ۲۵هارمونیکها زوج و فرد ولتاژ تا مرتبه        

  .است

  ------------------ :تاریخ شروع نمونه برداري

  ------------------ :تاریخ خاتمه نمونه برداري

  .اندازه گیري درمدت یك هفته ومطابق با استاندارد انجام شد

  ----------------------گيري شده   ولتاژ اندازه-1بخش 

  -----------در ايستگاه 

لتاژي که شبکه یا تجهیزات براساس آن طراحي شده و مشخصه هـاي کـاري آن سیـستم و یـا تجهیزبـا                       و: ولتاژ نامي 

  .توجه به این ولتاژداده میشود

-و حداقل مقدار -------- را حداکثر مقدار  ------استاندارد حدود مجاز تغییرات بلند مدت ولتاژ در سطح ولتاژ  

  . تعیین کرده است-----

  .ها بررسي شده است به زبان آمار،مربوط به کل نمونهنتایج ) ۱-۱(جدول 

  Vab  Vbc Vac 

        مونه هاي باالتر از حد استانداردتعداد ن

         هاي در محدوده استانداردتعداد نمونه

        د نمونه هاي زیر محدوده استانداردتعدا

  )۱-۱(جدول

  

  

       .آمده است) فاز به فاز(اعت و مقادیر میانگین ولتاژ سه فاز مقادیر ماکزیمم و مینیمم به همراه تاریخ و س) ۱-۲(در جدول 

 ماکزیمم  مقدار ولتاژ  تاریخ
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    Vab 

max 

    Vbc 

max 

    Vca 

max 

  

  مینیمم  مقدار ولتاژ  تاریخ

    Vab 

min 

    Vbc 

min 

    Vca 

min 

  ولتاژ میانگین

  Vab  

  Vab  

  Vab  

  .دهد اي را نمایش مي گیري یك هفته دازهمنحني تغییرات ولتاژ در دوره ان) ۱-۱(شکل 
                                

  

  

  ---------------گيري شده  مقدار جريان اندازه-2بخش 

  -----------در ايستگاه
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هاي کاري آن سیـستم و یـا تجهیـز بـا              جریاني که شبکه یا تجهیز بر اساس آن طراحي شده و مشخصه              :جريان نامي 

  .شود  جریان داده ميتوجه به این

 .تعیین نکرده است----------استاندارد حدود مجاز تغییرات جریان در سطح ولتاژ 

  .آمده است)فاز به فاز(مقادیر ماکزیمم و مینیمم به همراه تاریخ و ساعت و مقادیر میانگین جریان سه فاز )۲-۱(جدول        

  مقدار ماكزيمم  تاريخ  ميانگين

Ia mean   Ia mean

Ib mean   Ib mean

Ic mean  Ic mean

  مقدار مينيمم  تاريخ

  Ia mean

  Ib mean

  

  Ic mean

  ۲-۱جدول                                                                           

  .دهد اي را نمایش مي گیري یك هفته منحني تغییرات جریان در دوره اندازه)۲-۱(شکل 

 
 
 
 
 

  ----------گيري شده  مقدار فركانس اندازه-3بخش 

  -----------در ايستگاه

  ) هرتز میباشد۵۰فرکانس نامي شبکه (انحراف فرکانس شبکه ازفرکانس نامي :تعريف
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  .باشد علت ایجاد تغییرات فرکانس ،عدم تعادل بین توان مکانیکي و الکتریکي مي

در شرایطي . هرتز باشد+ ۵/۰انس در حالت نرمال باید درز محدوده در کلیه سطوح ولتاژي میزان تغییرات فرک

  .هرتز میتواند باشد+ ۳و + ۲استثنائي به مقدار 

                        . گیري شده در پست فوق الذکر آورده شده است تحلیل آماري فرکانس اندازه) ۳-۱(در جدول 

 1008  گیري شده  ها اندازه تعداد کل نمونه

  

  مقادیر HZفرکانس   تاریخ و ساعت

  حداکثر فرکانس    

  میانگین فرکانس    

  حداقل فرکانس    

                                                              
 )٣-١(جدول 

 .دهد اي را نمایش مي گیري یك هفته منحني تغییرات فرکانس دردوره اندازه) ۳-۱(شکل
 
 
 
 
 
 

  -----------گيري شده  مقدار عدم تعادل ولتاژ اندازه-4بخش 

  -----------در ايستگاه

عدم تعادل ولتاژ یا نامتعادلي ولتاژ وقتي پیش میاید که دامنه ولتاژ سه فاز با همدیگر مساوي نبوده و یا اختالف فاز آنها              

  . درجه نباشد۱۲۰
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۵ 

گیري به شرطي کـه یـك تعطیلـي آخـر             ژ حداقل به مدت چهار روز اندازه      براي بدست آوردن شاخص عدم تعادل ولتا      

توسـط دسـتگاه محاسـبه      ) u0/u1(اي یك بار میزان      دقیقه ۱۰هفته را نیز پوشش دهد انجام گرفت و در هر بازه زماني             

. وریـم آ  آنرا بدست مي  % ۹۵سپس فراواني تجمعي    .  نمونه خواهیم داشت   ۱۴۴)  ساعت ۲۴(شده که در انتهاي هر روز       

گیري چهار نمونه خواهیم داشت ،که بزرگترین آنها به عنوان شـاخص عـدم تعـادل در نظـر                     در انتهاي چهار روز اندازه    

  .گرفته شد

 عدد نمونه جهـت محاسـبه مقـدار    ۵۷۶ها تعداد   رکورد که از این نمونه1008گیري شده    هاي اندازه تعداد کل نمونه

  .عطیلي آخر هفته انتخاب شدعدم تعادل ولتاژ با در نظر گرفتن ت

  تاریخ تعطیلي آخر هفته 

  .  درصد تعیین کرده است------مقدار -------استاندارد حدود مجاز عدم تعادل ولتاژ در سطح ولتاژ

  :                          محدوده زماني محاسبه عدم تعادل با در نظر گرفتن تعطیلي آخر هفته

    رکورد شماره    شروع
    کورد شمارهر    خاتمه

  )۴-۱(جدول 
  .دهد مقادیر عدم تعادل مربوط به پست فوق را نشان مي) ۴-۲(جدول 

  عدم تعادل به درصد
  %95روز اول 

   %95روز دوم
   %95روز سوم
   %95روز چهارم

    مقدار ماکزیمم عدم تعادل
  )۴-۲(جدول

  .دهد زه را به تفکیك نمایش ميگیري چهار رو منحني تغییرات نامتعادلي در دوره اندازه) ۴-۱(شکل 
  

  ---------گيري شده  مقدار توان اكتيو ،راكتيو و ظاهري اندازه-5بخش 

 ------------در ايستگاه
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گیري  گیري توان جز پارامترهاي استاندارد کیفیت برق ابالغي وزارت نیرو ولي با عنایت به اینکه دستگاه اندازه اندازه

گیري  اي متعدد را دارا یود ، لذا جهت کمك گرفتن در تحلیل و تست لوازم اندازهگیري پارامتره قابلیت اندازه

  .گیري شود مقدار توان اکتیو ، راکتیووظاهري اندازه) کنتورها(

  .گیري شده در پست فوق الذکر آورده شده است تحلیلْ آماري توان اکتیو ،راکتیوو ظاهري اندازه) ۵-۱(در جدول 

 KW   P max 

 KVAR   Q max 

 KVA   S max 

      
KW   میانگینKW 

KVAR   میانگینKVAR 
KVA   میانگینKVA 

  

     
 KW   P min 

 KVAR   Q min 

 KVA   S min 

  )۵-۱(                                                           جدول 
  

  .دهد اي نشان مي گیري یك هفته ره اندازهمنحني تغییرات توان اکتیو ،راکتیو و توان ظاهري را در یك دو)۵-۱(شکل
  

  

 
 
 
 

  -----------گيري شده  مقادير ضريب توان اندازه-6بخش 

  -------------در ايستگاه
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٧ 

گیري ضریب توان جزپارامترهاي استاندارد کیفیت برق ابالغي وزارت نیرو نبوده ولي با عنایت به اینکه دستگاه  اندازه

گیري پارامترهاي متعدد راغ دارا بود ، لذا جهت کمك  ایم ، قابلیت اندازه ها بکار برده گیري که در این پروژه اندازه

  .گیري شود گرفتن تحلیل ضرب توان نیز اندازه

  .دهیم  را ضرب توان بهبنه قرار مي۹/۰ضریب توان 

  .تگیري شده در پست فوق الذکر آورده شده اس  اندازهcosφتحلیل آماري ضریب توان ) ۶-۱(در جدول 

  

    مقدار  تاریخ

  حداکثر ضریب توان  

  ضریب توانمیانگین   

  ضریب توانحداقل   

 )۶-۱(در جدول 
  .دهد اي را بر حسب درصد نمایش مي گیري یك هفته  در دوره اندازهcosφمنحني تغییرات ضریب توان ) ۶-۱(شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ---------گيري هارمونيك ولتاژ و جريان  اندازه-7بخش 

  -----------ستگاهدر اي
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٨ 

وقتي شکل موج ولتاژ یا جریان حالت سینوسي نداشته باشد ، در این شرایط شکل موج ولتاژ یا جریان عالوه بر مولفه 

باشد مقدار  هاي هارمونیکي مراتب باالتر نیز مي اصلي که فرکانس آن برابر فرکانس نامي شبکه میباشد ،داراي مولفه

  .شوند ریان بر اساس اعوجاج کل و اعوجاج تکي آنها مشخص ميمولفه هارمونیکهاي ولتاژ یا ج

 ۱۰(گیري شده در بازه زماني کوتاه مدت  براي تعیین شاخص هاغرمونیك شینه حداکثر مقدار هارمونیك اندازهؤ

سه مقای)   ثانیه۳(گیري شده در بازه زماني بسیار کوتاه مدت   درصد هارمونیك اندازه۹۵و احتمال تجمعي ) اي دقیقه

  .گردد   کرده ، سپس از میان دو مقدار فوق مقدار بزرگتر به عنوان شاخص شینه انتخاب مي

نسبت جذر مجموع مربعات مقدار موثرهاي کلیه هارمونیکهاي ولتاژ و جریان به ) THD(اعوجاج کل ولتاژ جریان یا

  .مقدار ولتاژ و جریان با فرکانس نامي است

  .کها برابر یك هفته میباشدگیري هارمونی کل مدت زمان اندازه

را در سطح ولتاژ               را به مقدار                         درصد تعیین ) THD(استاندارد حد مجاز اعوجاج کل ولتاژ 

  .کرده است

  .ارمونیك فرد و زوج را بصورت زیر تعیین کرده استه-----استاندارد حد مجاز هارمونیك ولتاژ در سطح ولتاژ 

  .                  حد مجاز هارمونیك فرد را مقدار                        درصد تعیین کرده است    

  .                      حد مجاز هارمونیك زوج را مقدار                       درصد تعیین کرده است

  .آمده است) ۷-۱( شماره شاخص هاي بدست آمده براي هارمونیکهاي اصلي ولتاژ به تفکیك فازها در جدول

  .آمده است)۷-۲(شاخص هاي بدست آمده براي هارمونیکهاي اصلي جریان به تفکیك فازها در جدول شماره 

  

  

  

  

 VT VS VR  مرتبه هارمونیك IT  IS IR  مرتبه هارمونیك
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        مجموع مربعات        مجموع مربعات
THD%       THD%        

  ۷-۱ جدول                                                                          ۷-۲جدول 
 

 
 
 
 
 

 :هاي هارمونیك ولتاژ سه فاز شاخص)هیستوگرام (اي  نمودار میله
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  :شاخص هاي هارمونیك جریان سه فاز) هیستوگرام(اي  نمودار میله

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .دهد اي را نمایش مي گیري یك هفته  ولتاژ در دوره اندازهTHDمنحني تغییرات ) ۷-۳(شکل 
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١١ 

 
 
 

  .دهد گیري یك هفته اي را نمایش مي  جریان در دوره اندازهTHDتغییرات منحني ) ۷-۴(شکل 

  

 
 
 
 
 

 

  -----------گيري شده  مقدار فليكر ولتاژ اندازه-8بخش 

 -----------در ايستگاه

  .گیري نیز بر همین اساس میباشد فلیکر تاثیر غیر ماندگار حسي یك منبع نوري روي چشم انسان میباشد و مبتا اندازه

رادارا ) PLt(و شـاخص بلنـد مـدت ،       ) PST(گیري دو شاخص فلیکر کوتاه مـدت ،         گیري مورد استفاده قابلیت اندازه      تگاه اندازه دس

  .میباشد

  )PLt ساعت      ۲(شاخص بلند مدت شدت فلیکر - )pstاي      دقیقه۱۰(شاخص کوتاه مدت شدت فلیکر 

  .دگیري فلیکر برابر یك هفته میباش کل مدت زمان اندازه

 در مدت یك هفتـه را از بـزرگ بـه کوچـك ردیـف نمـوده و             pstگیري شده     مقادیر اندازه ) pst(انتخاب شاخص    براي

  .ایم  گیري از باال انتخاب کرده سومین اندازه

  .ایم گیري شده را انتخاب نموده  اندازهPLt حداکثر مقدار PLtبراي انتخاب شاخص 

  . تعیین کرده است-------- مقدار -------ژا در سطح ولتار Pstاستاندارد حدود مجاز

  .تعیین کرده است  ---------مقدار------- ولتاژ  را در سطحPLtاستاندارد حدود مجاز 

  شاخص کوتاه مدت   شاخص بلند مدت 
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١٢ 

   vrشاخص کوتاه مدت    vrشاخص بلند مدت

    vsشاخص کوتاه مدت    vsشاخص بلند مدت

   vtتاه مدت شاخص کو     vtشاخص بلند مدت

)۱-۸(  

  

  

  .آورده شده است) ۸-۲(گیري شده پست در جدول  اندازهPLt وPst تحلیل آماري شاخصهاي

Plt max   

vr   حداکثر مقدار فلیکرvr PLtدر تاریخ     

vs    حداکثر مقدار فلیکرvs PLtدر تاریخ     

vt    حداکثر مقدار فلیکرvt PLtدر تاریخ     

Plt min   

vr    ر فلیکر حداقل مقداv1 PLtدر تاریخ     

vs    حداقل مقدار فلیکرv2 PLt در تاریخ     

vt    حداقل مقدارv3 PLt  در تاریخ     

Pst max   

vr    حداکثر مقدار فلیکرv1 pst در تاریخ    

vs    حداکثر مقدار فلیکرv2 pst  در تاریخ    

vt    حداکثر مقدار فلیکرv3 pstدر تاریخ     

Pst min   

vr   مقدار فلیکر حداقل v1 pstدر تاریخ     
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vs    حداقل مقدار فلیکرv2 pst  در تاریخ     

vt    حداقل مقدار فلیکرv3 pstدر تاریخ     

   )۸-۲(جدول



 كيفيت برقكميته تخصصي  - توزيع دفتر مهندسي –  شركت توانيرمديريت توزيع
۴٩

  

4ه پيوست شمار  
  

  :اعضاء كميته تخصصي كيفيت برق امور توزيع توانير 
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  
8-  
9-  

10-  
11-  
12-  
13-  
14-  
15-  
16-  
17-  
18-  
19-  
20-  
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