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  یوفیلتر پسمعرفی فنی محصول  -1
 

۱-۱-  

دارای سی سال سابقھ تجربی موفقیت  فیلتر پسیومی باشد.  یلتر پسیوف دارای دانش فنیشرکت این 
، بطوریکھ کاربرد این را دارا میباشد آمیز در صرفھ جویی انرژی ھمراه با افزایش کیفیت توان 

طور در انرژی و بازگشت سرمایھ ب 13%% تا ۴سیستم در دنیا منجر بھ صرفھ جویی از 
عالوه با انجام اقدامات حفاظتی، موجب افزایش عمر مفید شود، بھسال می  ۴در کمتر ازمتوسط  

دارای تجربیات وسیعی در ھمکاری با صاحبان  شرکت این تجھیزات و ماشین آالت گردیده است.
و اعتبار و شھرت کار خود را بر مبنای رضایت مستمر مشتریان یکی پس از  میباشدصنایع ملی 
 گذاری کرده است.  دیگری بنیان

مناسبات کاری گسترده با  این شرکتھا باعث افزایش ھمھ جانبھ منافع و اقتصادی بودن تولیدات، 
عملکرد وسایل برقی و افزایش و سھولت کلی و تضمین سالمتی محیط   تقلیل خسارات  در 

موقع کار و اجرای و بھسال تجربھ،  انجام صحیح  ۸زیست گردیده است. این شرکت با بیش از 
ای رضایت خاطر مشتریان را تضمین نموده  و برای عرضھ محصوالت و روش ھای حرفھ

تجھیزات صنعتی خود پیشرفتھ ترین تکنیک ھای طراحی بین المللی را بکار    گرفتھ است. 
شرکت سمینارھای فنی و علمی متعددی در جھت آموزش پرسنل کارگاھھا و این متخصصین 

 اند. جات برگزار کردهکارخان
 
 فیلتر پسیومقدمھ و آشنایی با  -2

 Total Solutionاصطالح، یك  ، سیستمي متشكل از ماژولھاي مختلف و یا بھفیلتر پسیو       
جھت صرفھ جویي در مصرف برق و افزایش كیفیت برق مصرفي كارخانجات و بارھاي الكتریكي 

مشتریان بھ اثبات رسیده است. بررسي ھاي تکنولوژیک، است كھ  کارایي آن با برآورده ساختن نیاز 
ھاي پیشرفتھ کامپیوتري در سطح دانشگاھي و در طول سالیان ھاي عملي و مدل سازيآزمایش

متمادي در تھیھ این سیستم بھ کار گرفتھ شده است تا این دستگاه بنا بھ نیاز مشتریان تھیھ و 
براي ھر سیستم بنا بر خصوصیات  فیلتر پسیوورده سازد. نیازمندیھاي آنان را در نھایت کارایي برآ

آن سیستم، بھ صورت منحصر بھ فرد طراحي شده و در نوع خود بھ جھت بھ دست آوردن ھمزمان 
بھ وسیلھ یک میكروپروسسور،  فیلتر پسیوباشد. سیستم كیفیت توان و ذخیره انرژي برق بي نظیر مي

كند. این سیستم میكروپروسسوري بھ صورت پیوستھ بار ل ميكنترل شده و بر پایھ منطق نردباني عم
ھاي ورودي را كنترل و جریان راكتیو سیستم را راكتیو و ضریب توان را مونیتورینگ نموده، داده

 كند. جبران مي RLCھاي مناسبی از مدارات در یك فرآیند تصحیح با وارد كردن پلھ

بلیت نصب و کاربرد در واحدھای تجاری/ صنعتی با قا فیلتر پسیوذکر این نکتھ ضروری است کھ 

مگاوات   ۳۱۰۰کیلو وات تا  ۱۰۰میزان مصرف توان الکتریکی در محدوده و طیف بسیار وسیع از 

 را دارا می باشد.
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 فیلتر پسیومعرفی قابلیتھای کاربردی و مزایای  -3
کھ در راستای  ، تنھا جھت صرفھ جویی در مصرف برق نبوده، بلکھ سیستمی استفیلتر پسیو

جویی در برق مصرفی کارخانجات، مدیریت مصرف انرژی الکتریکی(برق)، بھبود کیفیت و صرفھ
واحدھای تولیدی، صنعتی، تجاری و ساختمانھا و واحدھای اداری و مسکونی بزرگ بصورت توام 

 انجام می دھد.
.  یفیت آن انجام می دھدجویی در مصرف برق را از طریق بھبود ک، صرفھفیلتر پسیودیگر  بعبارت 

 عبارتند از: فیلتر پسیومزایای کاربرد 
 صرفھ جویی در دیماند و  توان اکتیو، راکتیو، ظاھری و در نتیجھ در ھزینھ برق مصرفی  •
افزایش طول عمر مفید و جلوگیری از سوختن  دستگاه ھا و ماشین آالت کارخانھ یا شرکت  •

 ر پسیوفیلتبا توجھ بھ  بھبود کیفیت برق توسط 
ھای تعمیر و نگھداری  دستگاه ھا و ماشین آالت کھ در اثر مشکالت کاھش چشمگیر ھزینھ •

 کیفی برق دچار مشکل یا آسیب دیدگی شده اند.
 وری و بازدھی تولید افزایش بھره •
افزایش کیفیت محصول در اثر ارتقاء کیفیت برق و در نتیجھ افزایش دقت  دستگاه ھا و  •

 ماشین آالت تولید
 اھش قیمت تمام شده محصول و افزایش قدرت رقابت پذیری آنک •
 افزایش ظرفیت دیماند مصرفی، توان ظاھری، واقعی و راکتیو •
شدن  دستگاه ھا، ماشین آالت تولید و تجھیزات انتقال و توزیع  Oversizeجلوگیری از  •

 توان در اثر کاھش جریان و توان مصرفی مورد نیاز 
 
 
 
 
 
 

 بشرح ذیل نمود عملی و عینی می یابند: فیلتر پسیوگانھ  چندقابلیتھای کاربردی  مزایای فوق در قالب
 

 فاز  ۳ویژگی و قابلیت کاربردی پایدارسازی ولتاژ  •

باعث پایدارسازی و بھبود ولتاژ می گردد کھ خود، باعث کاھش حرارت تولیدی و  فیلتر پسیو      
ایش کارائی و طول عمر تجھیزات می شود. نھایتا صرفھ جویی در مصرف انرژی، بھره وری، افز

در کارخانجات بطور معمول، بعلت فاصلھ نسبتا زیاد و طوالنی ترانسفورمر با بارھای مربوطھ، افت 
ولتاژ مشاھده گردیده و در نتیجھ، پرسنل فنی کارخانھ یا شرکت ناگزیر تپ ترانسفورمر را بھ منظور 

تنظیم و ازدیاد ولتاژ  فیلتر پسیوآنجاییکھ یکی از قابلیتھای  باال بردن ولتاژ تنظیم می نمایند، ولی از
می باشد، لذا با پایین آوردن ولتاژ خروجی ترانسفورمر توسط تنظیم تپ آن عالوه بر صرفھ جویی 

و حالتھای گذرای ولتاژ نیز   Surge  ،Transientدر مصرف برق، تا حدی از ضربات 
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مت تمام شده و باال بردن کیفیت محصول موثر خواھد بود. جلوگیری می کند. موارد فوق در کاھش قی
 ھای استھالک با توجھ بھ افزایش طول عمر تجھیزات تولیدی کاھش خواھند یافت.ضمنا ھزینھ
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 یش دما با افزایش افزا (ب) نمودار                   فیلتر پسیو:   ( الف) پایدارسازی ولتاژ در ۱شکل 

 

 ھای حالت گذرا  Transientو  Surgeقابلیت کاربردی حذف ویژگی و  •

اي نیست، بلکھ یك یا یك ولتاژ لحظھ Spikeولتاژ، یك  Surgeبر خالف تصور عمومي،  یک       
شرایط گذرا است كھ براي تعدادي از پریودھاي متوالي ولتاژ، پیك ولتاژ از حد استاندارد دور مي 

الي مي تواند از نیم پریود تا صدھا پریود بھ طول انجامد.در نتیجھ شود كھ این تعداد پریودھاي متو
ھاي ولتاژ را حذف كنند. چرا كھ این تجھیزات براي  Surgeمحدود كننده ھاي ولتاژ نمي توانند 

اي ولتاژ، یك اغتشاش در شكل موج اند. یك پیك لحظھحذف پیك ھاي لحظھ اي ولتاژ طراحي شده
اي مي تواند افزاینده یا كاھنده باشد. یك پیك لحظھمي 1ms کمتر از دودولتاژ براي دوره اي در ح

ای از جملھ شیلدینگ مناسب ، با تدابیر ویژه فیلتر پسیوباشد و یا ساختار نوساني داشتھ باشد. در 
و پایین آوردن تپ ترانس می توان بخوبی از این نویزھای حالت  Low Passاستفاده از فیلترھای 

 بھای ناشی از آن جلوگیری نمود.  گذرا و آسی
 
 

 
                

و  Surge ( ب) تصویر    فیلتر پسیودر   Transientو  Surge: ( الف) حذف ۳شکل
Transient  در شکل موج سینوسی ولتاژ 
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 ویژگی و قابلیت کاربردی جلوگیری و بازیابی گسترده ھارمونیک ھای مخرب   •

ھا در سیستم ھاي قدرت ي از فركانس اصلي مي باشد. ھارمونیكیك ھارمونیك، مضرب صحیح      
كنند. میزان اعوجاج بستگی بھ فركانس و دامنھ با مولفھ اصلي تركیب شده و شكل موج را معوج مي

كشد كھ داراي برش ھاي تیزي از یك موج سینوسي ھارمونیك دارد. یك بار غیرخطي جریانھایي مي
گذارد. كنند كھ در جریان سیستم قدرت اثر ميي ھارمونیكي ایجاد ميباشد. این برشھا، جریانھامي

ھای دارای یکسوکننده ھا یا مبدل ھای کلیھ سیستم ھایی از قبیل کامپیوتر کھ مجھز بھ منبع تغذیھ
) ایجاد مي كنند. بقیھ مولدھاي ھارمونیك 150Hzسوئیچینگ ھستند، مقادیر زیادي ھارمونیك سوم (

 ھای القایی،کوره ھای ھاي كنترل دور موتور، كنترل كننده ھاي گرمائي، کوره عبارتند از سیستم
 دور متغیر، ھایکننده مصرف،کنترل کم قدرت، المپ ھای الکترونیک الکتریک، سیستم ھای قوس
و تمام وسائل دیگري كھ  جوشکاری دستگاه ھای کامپیوتر، شارژرھا، و تلویزیون مانند خانگی لوازم

 حرارت كشند. آثار و عوامل مخرب ھارمونیک ھا عبارتند از : افزایشنميجریان سینوسي 
 ولتاژ، خرابی و جریان موج شکل ھیستریسز، اعوجاج تلفات ماشین ھا، افزایش و ترانسفورمرھا

 و الکترونیکی تجھیزات نامطمئن بریکرھا، کارکرد و فیوزھا جھتبی کردن خازنی، عمل بانک ھای
 و الکتریکی انرژی الکتریکی، اتالف انرژی گیریاندازه تجھیزات غلط ریژنراتورھا، اندازه گی

 فیلتر پسیوتجھیزات.  نگھداری و تعمیر دیماند، افزایش کیلووات و مصرفی ساعت کیلووات افزایش
ھارمونیک ھا را در یک طیف گسترده فیلتر و انرژی آنھا را بازیافت می کند کھ این موضوع باعث 

ھای برق مصرفی ماھیانھ را کاھش می دھد. در نتیجھ، این جھیزات شده و ھزینھافزایش طول عمر ت
موضوع باعث افزایش طول عمر تجھیزات گردیده و ھمچنین مبلغ قبوض برق متاثر از آن را کاھش 
می دھد کھ در نھایت، قیمت تمام شده کاال کاھش یافتھ و سود شرکت افزایش می یابد. مقادیر 

د با ذکر نوع و اندازه، فرکانس و مقدار ضربھ زدن و ھدر شدن انرژی آن در ھارمونیک ھای موجو
در گزارش ارائھ شده   FREQUNCY SPECTRUMبردارھای 

                       است.

ج ھارمونیک ھای مختلف در شکل مو  ( ب) تصویر            فیلتر پسیو:   ( الف) اصالح و بازیابی  ھارمونیک ھا   در ۴شکل
 سینوسی 

 

 

 

 

 



 برق   Auditگزارش 
 در آن لتر پسیوفیطراحی، ساخت و راه اندازي  گزارش فنی پیشنهادي و  

 5 

 % و كاھش توان راكتیو۱۰۰افزایش ضریب توان تا ویژگی و قابلیت کاربردی  •

ضریب توان، نسبت توان واقعي مصرف شده در یك مدار بھ توان ظاھري تولید شده توسط یك      
واحد تولید كننده مي باشد. در بارھاي سلفي مانند موتورھا و ترانسفورمرھا، جریاني براي ایجاد 

شود كھ موجب ایجاد گشتاور الزم در موتورھا و انتقال ولتاژ در یروي مغناطیسي استفاده مين
-گردد. این نیروھاي مغناطیسي در برابر تغییرات در سطوح جریان مقاومت ميترانسفورمرھا مي

اختالف فاز ولتاژ و جریان، ضریب توان را مشخص مي كند. حد باالي  ACكنند. در یك سیستم 
وان یك مي باشد و پائین تر آمدن ضریب توان از یك، جریان را نسبت بھ ولتاژ پس فازتر ضریب ت

مي كند(چون اغلب بار اندوكتیو داریم). معمول ترین روش براي بدست آوردن یك ضریب توان 
نزدیك بھ یک كھ اغلب مھندسان استفاده مي كنند، استفاده از خازنھاي ایستا مي باشد. اما این روش 

ل، علي رغم آنكھ بھ تصحیح ضریب توان پرداختھ و بھ نظر اقتصادي نیز مي رسد، اثرات معمو
ناخوشایندي بھ دنبال خواھد داشت. امروزه با وجود كامپیوترھا، وسایل كنترل پذیر الكترونیكي، 
تجھیزات و ماشینھاي حساس، استفاده از بانك ھاي خازني براي افزایش ضریب توان یك ریسك بالقوه 

باشد. با وجود آنكھ استفاده از بانك ھاي خازني بھ جھت قیمت مناسب آنھا گسترش یافتھ است، اما  مي
وجود این سیستم ھا علت خرابي بسیاري از تجھیزات، ماشین ھا و وسایل الكتریكي بوده است. 

 ، تقویتناپایدار ولتاژ یک ایجاد و ولتاژ مشکالت استفاده از بانکھای خازنی عبارتند از:  افزایش
نوسان،  رزونانس، ایجاد ھارمونیک ھا، ایجاد فاز، تقویت تک خازنی سلول ھای گذرا، خرابی حاالت

میدھد،  درصد افزایش  ۱۰۰ یا ۹۵ تا را توان ضریبفیلتر پسیو کھ است حالی در شدن. این پیش فاز
وسیلھ  بھ فیلتر پسیو .ندارند را خازنی بانک ھای جانبی اثرات از یک ھیچ حالی کھ در

كند. این سیستم میكروپروسسوري بھ میكروپروسسور كنترل شده و بر پایھ منطق نردباني عمل مي
كند و ھاي ورودي را كنترل ميصورت پیوستھ بار راكتیو و ضریب توان را مونیتور نموده، داده

جبران  RLCھاي مناسب از مدارات جریان راكتیو سیستم را در یك فرآیند تصحیح با وارد كردن پلھ
 كند.مي

  

             
 اثرات مخرب بانک خازنی بر شکل موج ولتاژ (ب)         فیلتر پسیو:    ( الف) افزایش ضریب قدرت و کاھش توان راکتیو در ۵شکل
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 و دیماند مورد نیاز KVAافزایش و آزاد سازی ظرفیت در ویژگی و قابلیت کاربردی  •

از قبیل ھارمونیک ھا، توان راکتیو باال و عدم تعادل جریان ھا و  در مواقعی کھ مشکالتی      
 راکتیو توان و تعادل عدم ھارمونیک ھا، توسط سیستم KVAظرفیت  از ولتاژھا وجود دارد، مقداری

شود. افزایش ضریب توان و کاھش توان راکتیو ناگزیر منجر بھ کاھش دیماند و توان می اشغال
نده ھا و واحدھای صنعتی خواھد گردید. از اینرو می توان گفت یکی ظاھری مورد نیاز مصرف کن
، کاھش توان ظاھری و دیماند مورد نیاز مشترک و قاعدتا  فیلتر پسیواز ویژگی ھا و کاربردھای 

پست ھای برق موجود در یک کارخانھ یا شرکت نسبت بھ حالت عدم  KVAافزایش ظرفیت در 
 صورت بھ دارند، جانبی اثرات کھ خازنھا خالف بر فیلتر پسیو خواھد شد. فیلتر پسیواستفاده از 

وکاھش  تعادل عدم ھارمونیک، حذف پردازد. با می KVAظرفیت  آزادسازی بھ فاز سھ در متعادل
  ندارد. جانبی نیز  اثرات و ھیچگونھ یابدمی سیستم افزایش KVA ظرفیت توان راکتیو،

 
 فیلتر پسیواند و توان مصرفی اکتیو، راکتیو و ظاھری  با  : افزایش و آزاد سازی ظرفیت دیم ۶شکل

 

می باشند. عالوه بر قابلیتھای کاربردی و  فیلتر پسیوویژگی ھای فوق ھمگی ویژگی ھای اصلی 
دارای چھار قابلیت کاربردی دیگر نیز می باشد کھ این قابلیت  فیلتر پسیوویژگی ھای فوق، سیستم 

تمایل و خواست مشتری ، برای سیستم در نظر گرفتھ می شوند (در ھا، انتخابی بوده و در صورت 
حال حاضر قابلیتھای مذکور  در این گزارش پیشنھادی در نظر گرفتھ نشده اند) . این ویژگیھا و 

 قابلیتھای کاربردی عبارتند از: 

 جلوگیری و بازیابی یک ھارمونیک خاص ویژگی و قابلیت کاربردی  •

 یک دامنھ از موثر میزان بھ گسترده باند پھنای کردن با  فیلتر صورت بھ اننتو کھ مواردی در      
مشخص کاست و یا در مواقعی کھ شدت و دامنھ یک ھارمونیک خاص نسبت بھ سایر  ھارمونیک

و بازیابی   فیلتر را خاص ھارمونیک یک خاص بھ صورت فیلتر پسیو ھارمونیک ھا بیشتر باشد، 
 دامنھ ای ھر با را خاص ھارمونیک یک فیلتر پسیو شرایط دراین .دارد ار کار این قابلیت و میکند

 انرژی صرفھ جویی بھ و آزادکرده را نظر مورد ھارمونیک نموده ، انرژی فیلتر و بازیابی باشد کھ
  .می پردازد
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Spectrum Analysis

Current Phase A Current Phase B Current Phase C 
 فیلتر پسیو: جلوگیری و بازیابی یک ھارمونیک خاص  با استفاده از ۹شکل 

 

با سایر دستگاه ھای مرتبط با بھینھ سازی کیفیت و صرفھ جویی برق  فیلتر پسیومقایسھ کلی  -4
 مصرفی

شاید سیستم ھای متعددی در زمینھ کاھش مصرف برق و افزایش کیفیت برق مصرفی در       
واحدھای بزرگ صنعتی تجاری در دنیا از قبیل بانک ھای خازنی، پایدار سازھای 

 فیلتر پسیومطرح باشند، ولی ھیچیک از آنھا مانند  Stabilizer( ،SPS  ،UPSولتاژ(
ء کیفیت برق کاربردی دوگانھ ھم در راستای صرفھ جویی در مصرف برق و ھم در زمینھ ارتقا

ندارند.  بعنوان مثال بانک ھای خازنی اگرچھ می توانند باعث کاھش مصرفی بصورت توام 
اما از آن طرف،  موجب کاھش کیفیت برق   توان راکتیو و افزایش ضریب قدرت گردند،

مصرفی گردیده و اختالالتی از قبیل ھارمونیک ھای مخرب در شبکھ برق کارخانھ یا شرکت 
در ھر یک از ویژگی ھای کاربردی خود دارای مزایای متعددی نسبت  فیلتر پسیوایجاد می کنند. 

یز مزایایی نسبت بھ سیستم ھای بھ سایر سیستمھای موجود می باشد، اما بطور کلی و عمومی ن
در مقایسھ با این سیستم ھا  می  فیلتر پسیوموجود دارد کھ  اکنون بھ بیان برخی از مزایای کلی 

 پردازیم:

بسیاری از سایر سیستم ھای معمول، خود مانند یک مصرف کننده تلفات انرژی دارند، ولی در  •
 افت انرژی خواھیم داشت.عالوه بر جلوگیری از تلفات، عمال بازی فیلتر پسیو

سیستمی است کھ بصورت موازی با بارھا و دستگاه ھا در مدار قرار می گیرد و بھیچ  فیلتر پسیو •
سیستمی بدون خرابی و نیاز بھ  فیلتر پسیوعنوان موجب وقفھ در کار آنھا نمی شود. اگر چھ 

ز آنجایی کھ تعمیر و نگھداری است، ولی حتی در صورت وجود اشکال در این سیستم،  ا
بصورت موازی در مدار قرار می گیرد،  موجب وقفھ در کار کارخانھ یا شرکت و ماشین آالت 

مدار قرار  در سری نمی شود.  این در حالیست کھ سایر سیستم ھای معمول عمدتا بصورت 
 گردند.میگیرند و در صورت خرابی،  موجب وقفھ در کار کارخانھ یا شرکت می
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 در یک نگاه فیلتر پسیومختلف استفاده و کاربرد  : مزایای۱۱شکل 

، برخالف بسیاری از سیستم ھای مرتبط با بھینھ سازی کیفیت  و صرفھ فیلتر پسیودر ساختار  •
جویی مصرف برق  از خازن ھای بزرگ، ترانس و یا باطری استفاده نشده است. این موضوع 

نسبت بھ  فیلتر پسیوعمر مفید  عالوه بر اینکھ موجب کاھش تعمیر و نگھداری و افزایش
را در ابعاد بزرگ نسبت بھ سیستم ھای مذکور  فیلتر پسیوسیستمھای مذکور می گردد، ساخت 

 امکان پذیرتر ، ارزان تر و کم حجم تر می نماید.

، براحتی قابل توسعھ بوده و حتی پس از Modularبا توجھ بھ دارا بودن ساختار  فیلتر پسیو •
یک مجتمع ، در صورت توسعھ آن مجتمع و نیاز بھ افزایش ظرفیت، می نصب و استفاده در 

 توسعھ یافتھ و متناسب با توسعھ مجتمع یا واحد، توسعھ یابد. Moduleتواند با اضافھ شدن چند 

فیلتر بسیاری از سیستم ھای معمول مانند بانک خازنی ھارمونیک ھای مخرب تولید می کنند ولی  •
یابی می کند. ھمانگونھ کھ در شکل ذیل دیده می شود، بانک ھای ھارمونیک ھا را باز پسیو

 خازنی اثرات بسیار مخربی بر ولتاژ برق واحدمورد  نظر می گذارند.
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 )۱شکل (
 

 

 )۲شکل (

 

)) با شکل ۱: مقایسھ تصویر شکل موج سینوسی سالم در حالت بدون خازن (شکل (۱۲شکل 
 ))۲نک خازنی (شکل (موج سینوسی معوج در حالت با با
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در مقایسھ با بانک ھای خازنی دارای مزایا و امتیازات متعددی است  فیلتر پسیوعالوه بر این، 
 کھ برخی از آنھا در جدول ذیل آمده است:     

 

 درمقایسھ با بانک خازنی فیلتر پسیو:  مقایسھ ی عملکرد استفاده از  ۱جدول 
 عملکرد بانک خازن فیلتر پسیوعملکرد  مشکالت برقی ردیف

 مزایا اثر پذیری مزایا اثر پذیری
پایداری ولتاژ و توازن  ۱

 ولتاژ سھ فاز
بھبود و تثبیت 

 ولتاژ
صرفھ جویی 

 اقتصادی
 --- ندارد

صرفھ جویی  بلھ توازن جریان سھ فاز ۲
 اقتصادی

 ---- ندارد

حاالت گذراو پیکھای لحظھ  ۳
 ای

لتر و بازیافت فی
 میشود

صرفھ جویی 
 اقتصادی

 ---- ندارد

فیلتر و بازیافت  ھارمونیک ھا  ۴
 می شود

صرفھ جویی 
 اقتصادی

 ---- ندارد

کاھش سالیانھ ماکزیمم  ۵
دیماند و اتالف انرژی 

Kwh 

صرفھ جویی  %۱۳تا  ۴%
 اقتصادی

و  KWبر مبنای
Kwh  توجیھ

 اقتصادی ندارد

---- 

ش افزایش ظرفیت پذیر ۶
 )KWبار(

صرفھ جویی  %۵تا  ۳%
 اقتصادی

 ---- دارد

محافظت در برابر کاھش  ۷
 (Brownout)قابل توجھ 

 ولتاژ

صرفھ جویی  بلھ
 اقتصادی

 ---- ندارد

محافظت در برابر از دست  ۸
 رفتن ولتاژ تا یک ثانیھ

صرفھ جویی  بلھ
 اقتصادی

 ---- ندارد

مراقبت در مقابل از دست  ۹
تن فاز دادن یک فاز و ساخ

 از دست رفتھ

صرفھ جویی  بلھ
 اقتصادی

 ---- ندارد

صرفھ جویی  سال  ۲۰ عمر نامی ۱۰
 اقتصادی

 ---- سال   ۷تا    ۵

 
 

بسیاری از سیستم ھای موجود، ساختاری تمرکز گرا و مرکزی داشتھ و از این رو، گسترش و  •
) بسیار مشکل است، توسعھ آنھا بویژه در طیف ھای باالی توان مصرفی(بیش از یک مگاوات 

با توجھ بھ ساختار نصب آن بصورت توزیع شده و ھیبرید و امکان در نظر  فیلتر پسیوولی 
برای ھر بار مصرفی بزرگ در صورت نیاز،  امکان توسعھ و گسترش  فیلتر پسیوگرفتن یک 

 سریع و آسان را دارد.
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 لفدر کارخانجات مخت فیلتر پسیوساختار ھیبریدی نصب  :۱۳شکل

 

 

  

فیلتر توجھ دارند، ولی  قابل قیمت و بسیاری از سیستمھای معمول بویژه در ابعاد بزرگ، حجم •
در مقایسھ با آنھا ابعاد، حجم و قیمت کمتری دارد.  بطور معمول در بسیاری از کارخانھ ھا  پسیو

و واحدھای صنعتی تجاری،  میزان صرفھ جویی در ھزینھ ھای برق مصرفی ناشی از نصب 
 می تواند در کمتر از سھ سال، ھزینھ قیمت خرید آن را جبران نماید.   یلتر پسیوف
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 نتایج آنالیز، اندازه گیری ھا و  ارزیابی ھای انجام شده در شبکھ برق  -5

انجام شده مبین آن است کھ این مجموعھ دارای مشکالت مختلفی در زمینھ  Auditاندازه گیری و 
میزان مصرف اعم از توان  اکتیو، راکتیو و ظاھری می باشد. در کیفیت برق مصرفی و ھمچنین 

این مرحلھ از ارزیابی بصورت جزئی تمام  دستگاه ھا ، تجھیزات و آثار و عوارض احتمالی 
-Linkده و اجرای فاز بررسی ش عملکرد آنھا بر کیفیت، اتالف و توان مصرفی مجموعھ

Analysis شده در این مرحلھ نیز بھ خوبی برآیند مشکالت گیری انجام  اندازه انجام گردیده و
 کیفی و اتالف توان شبکھ برق مجموعھ را نشان می دھد.

 

  

 
 مشخصات الکتریکی واحد با توجھ بھ برگھ ارزیابی تکمیل شده -۵-۱

می باشد کھ بھ کمک دستگاه  Low Voltageاین مجموعھ دارای یک ترانسفورماتور       
جھت انجام  تریکی مورد نیاز این واحد صنعتی در قسمت ثانویھ این ترانسھارمانیتور، مشخصات الک

گیری شده است. اطالعات ھای ذیل اندازه  Audit Sheetارزیابی فنی برق شرکت بشرح مندرج در
دقیق بدست آمده اند، مبنای طراحی تفصیلی و گزارش جامع  Auditفوق کھ در اندازه گیری و 

 باشند. مشخصات این ترانس بھ شرح ذیل است.می فیلتر پسیوھ پیشنھادی تجھیز مجموعھ ب
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Client Name:  
              
Measurement ID #:  
              
Measurement location: TR1 
              
              

  
Voltage Current Power Factor 

Min Max Min Max Min Max 
A-Phase 391 398 346 427 0.82 0.85 
B-Phase 386 394 305 398 0.80 0.83 
C-Phase 383 392 309 394 0.80 0.82 
              
XFMR Size(KVA): 800   Phase Rotation: ABC 
              
Cable Size: 300   XFMR Type: Liquid 
              
# of Cables/: 6   % in Operation:  
              

XFMR Imped(%): 5.6%   
Hrs in 
Operation:  

              
Highest Current THD of the three phases: 6 % for Phase B 
              
Voltage THD of the phase with Highest 
Current THD: 2 % for Phase A 
              

There were no PFCCs in the measured location 
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نمودارھای مربوط بھ ھارمونیک ھای جریان و نوسانات ولتاژ این ترانس در طول دوره اندازه گیری 
 بھ شرح زیر است (نمودار افقی مربوط بھ شماره ھارمونیک ھا است).

 

 یکبرای ترانس  Aدامنھ  ھارمونیک ھای مختلف جریان فاز 

 

 یکبرای ترانس  Bتلف جریان فاز دامنھ  ھارمونیک ھای مخ

 

 یکبرای ترانس C دامنھ  ھارمونیک ھای مختلف جریان فاز 
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Client Name:  
              
Measurement ID #:  
              
Measurement location: TR2 
              
              

  
Voltage Current Power Factor 

Min Max Min Max Min Max 
A-Phase 390 397 455 474 0.85 0.86 
B-Phase 377 383 430 447 0.85 0.86 
C-Phase 380 386 427 443 0.85 0.86 
              
XFMR Size(KVA): 800   Phase Rotation: ABC 
              
Cable Size: 300   XFMR Type: Liquid 
              
# of Cables/: 6   % in Operation:  
              

XFMR Imped(%): 5.6   
Hrs in 
Operation:  

              
Highest Current THD of the three phases: 4.3%forPhase c 
              
Voltage THD of the phase with Highest 
Current THD: 

3.4%for Phase 
A 

              
There were no PFCCs in the measured location 
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 دوبرای ترانس  Aدامنھ  ھارمونیک ھای مختلف جریان فاز 

 

 دوبرای ترانس B دامنھ  ھارمونیک ھای مختلف جریان فاز 

 

 دوبرای ترانس  Cدامنھ  ھارمونیک ھای مختلف جریان فاز 

 
 

 

 



 برق   Auditگزارش 
 در آن لتر پسیوفیطراحی، ساخت و راه اندازي  گزارش فنی پیشنهادي و  

 17 

 ت در شرک فیلتر پسیوتشریح نحوه ارزیابی، تحویل و نصب  -۶
، سیستمی است کھ برای ھر مجتمع و یا واحد صنعتی ، بطور خاص و منحصر فیلتر پسیو      

شود. در بفرد و با توجھ بھ مشخصات و مقادیر برق و توان مصرفی آن واحد طراحی و ساختھ می
 توزیع سیستم از جامع گیریاندازه یک صورت اعالم تمایل یک واحد صنعتی یا تجاری، ابتدا

 و با استفاده از دستگاه ھارمانیتور نمایندگان فعال شرکت  Auditآن توسط گروه  الکتریکی انرژی
 توان جریان، ھارمونیک ھا ، ضریب توان ،  مانند ولتاژ، الکتریکی پارامترھای تمام و شده انجام
 انرژی توزیع سیستم ھمچنین ساختار .میشود اندازه گیری ھارمونیک ھا  و راکتیو و اکتیو

، نتایج فیلتر پسیومیشود. از آنجاییکھ مبنای اصلی طراحی و ساخت  آن واحد نیز بررسی تریکیالک
می باشند، لذا این کار می بایست با دقت باال و در شرایط کار  Auditھمین عملیات اندازه گیری و 

ی واحد مذکور در ظرفیت کامل و در شرایطی کھ تمام ماشین آالت و  دستگاه ھا در ظرفیت نام
 خود کار کنند،انجام گیرد.

                                           
            فیلتر پسیو(ب) مدلھای مختلف                                        ھارمانیتور و اجزاء جانبی آن :   ( الف)۱۷شکل     

         

تیم .میشود مدل سازی ماھھ ۱۲ برق قبض ھای گرفتن با بار منحنی بدین ترتیب رفتار      
 را سیستم برق کیفیت تمام مشکالت ھای برق،قبض و سیستم ھای داده بررسی با )Auditارزیابی(
تجھیز  پیشنھاد بر این مبنا، .نمایندارائھ می یک گزارش جامع (ھمین گزارش) در و کرده استخراج
واحد با ذکر کامل جزئیاتی از قبیل آنالیز  بھ منظور رفع مشکالت شبکھ برق آن فیلتر پسیوواحد بھ 

دقیق و علمی، مشکالت احتمالی موجود در شبکھ برق واحد مذکور، میزان صرفھ جویی در مصرف 
پس  .میشود تھیھ و ارائھ در آن واحد فیلتر پسیوھای فروش و نصب ھزینھ برق بھ ھمراه منافع آن، 

ورت تمایل آن واحد صنعتی/ تجاری، قرارداد از ارائھ گزارش مذکور بھ واحد مورد نظر، در ص
طبق مفاد قرارداد بصورت  فیلتر پسیوبا واحد مذکور منعقد شده و سیستم  فیلتر پسیوساخت و فروش 

تضمینی برای آن واحد نصب می گردد.جزئیاتی از قبیل تعھدات دقیق طرفین، نحوه پرداخت مبلغ 
وژه و چگونگی ضمانت حسن انجام کار توسط قرارداد توسط مشتری، زمان بندی دقیق اجرای پر

 شرکت یا نماینده فعال شرکت در قرارداد فروش مشخص می گردد. 
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  فیلتر ھارمونیکپیشنھاد قیمت  -۷
 

 در مجموعھ فیلتر ھارمونیکپیشنھاد قیمت طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 
گیری و بر مبنای اندازه مونیکفیلتر ھاربا توجھ بھ اندازه گیریھای انجام شده و طراحی تفصیلی 

Audit  طراحی شده برای آن واحد ، در جدول ذیل  فیلتر ھارمونیکآن مجموعھ، قیمت پیشنھادی

 ارائھ شده است:

 فیلتر ھارمونیکجدول قیمت پیشنھادی دستگاه 

 فیلتر ھارمونیکقیمت دستگاه  فیلتر ھارمونیکمکان نصب  ردیف
 (میلیون لایر)

 231 یک شماره ترانس ۱

 231 ترانس شماره دو ۲

 462 مجموع ۳

 
 در ارتباط با جدول فوق، ذکر موارد زیر ضروری است:

 ماه پس از عقد قرارداد و دریافت پیش پرداخت می باشد. ۳تا  ۲تاریخ تحویل دستگاه  •

 آمده است. ۸نحوه پرداخت ھزینھ  دستگاه ھا در جدول  •

 

 

 

 مونیکفیلتر ھارنحوه پرداخت قیمت دستگاه  جدول

 زمان درصد  شرح  ردیف

 پس از عقد قرارداد  حداکثر یک ھفتھ %۵۰ پیش پرداخت  ۱

پس از تحویل دستگاه و ھمزمان با نصب و راه اندازی در سایت  40% پرداخت تحویل  ۲

 مشتری

روز پس از نصب و راه اندازی دستگاه و ارائھ گزارش صحت  ۴۵ 10% پرداخت نھایی ۳

 عملکرد

 

 



 برق   Auditگزارش 
 در آن لتر پسیوفیطراحی، ساخت و راه اندازي  گزارش فنی پیشنهادي و  

 19 

 

این قیمت از تاریخ ارائھ گزارش حداکثر بمدت یک ماه خواھد بود.پس از این تاریخ در اعتبار  •

صورت عدم انعقاد قرارداد طی این مدت، این قیمت اعتبار نداشتھ و در صورت درخواست 

 مشتری مجددا محاسبھ خواھد شد.

امین قطعات دستگاه پس از نصب، بمدت یک سال تحت وارانتی بوده، بھ این معنا کھ مسئولیت ت •

نماینده و یا و مواد اولیھ دستگاه در صورت بروز مشکل بر طبق شرایط وارانتی بر عھده شرکت 

 فعال است.

بوده، بھ این معنا کھ مصرف ھمچنین دستگاه پس از نصب، بھ مدت یک سال تحت گارانتی  •

موعھ مسئولیت ضمانت میزان صرفھ جویی در ھزینھ برق ساالنھ بھ شرط آنکھ مصرف برق مج

)) باشد، بر ۲در آن یک سال، مشابھ با قبض ھای برق ارائھ شده از طرف مجموعھ (جدول (

 عھده شرکت و نماینده فعال است.
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