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 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 وظیفۀ ،3159ماه شده در دیابالغ ،تقویت و توسعه نظام استاندارد قانون 9مادۀ  یک بند موجب به ایران استاندارد یملسازمان 

  .دارد عهده بر را ایران یملاستانداردهای  نشر و روزرسانیبه تعیین،

ز و مؤسساا   کا نظاران مرا صااحب  ،ارشناسان سازمانکب از کمر یفن یها ونیسیمکای مختلف در هن استاندارد در حوزهیتدو

، یدیا ط تولیو با توجه به شارا  یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام می یو اقتصاد یدی، تولی، پژوهشیعلم

ننادگان،  کننادگان، مصار   کدی، شاام  تول صااحبان حاو و نفاع    ۀت آگاهاناه و منصافان  کو تجاری است کاه از مشاار   یفناور

س یناو  شیشاود. پا  دولتی حاصا  مای  و غیر یدولت یها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افات  یشاود و پاس از در   یمربوط ارساا  ما   یها ونیسیمک ینفع و اعضایبه مراجع ذ یایران برای نظرخواه یمل یاستانداردها

( ایران چاا  و  ی)رسم یملبه عنوان استاندارد  ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صور  تصو یمل ۀتیمکشنهادها در یو پ نظرها

 شود.یمنتشر م

کنناد   یه ما یا ن شاده ته یای ت ضوابط تعینیز با رعا صالحذیمند و  عالقه یها ه مؤسسا  و سازمانک ییس استانداردهاینو شیپ

ب، یا ن ترتیشاود. باد   چاا  و منتشار مای    ایاران  یملا  ب، باه عناوان اساتاندارد   یور  تصاو و درص یبررس ،طرح یملدرکمیته 

استاندارد مرباوط   یمل ۀن و در کمیتیتدو 9 رۀایران شما یملاستاندارد  را  مقره بر اساس کشود یم یتلق یمل ییاستانداردها

 ده باشد.یب رسیبه تصو شود ی  مکیتشایران استاندارد  یملدر سازمان ه ک

(ISO) استاندارد یالملل نیسازمان ب یاصل یران از اعضایاد استاندار یملمان ساز
 2(IEC) المللی الکتروتکنیاک  کمیسیون بین ،3

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کدکس غذایی 5است و به عنوان تنها رابط 1

در کشاور   9

ن یشاور، از آخار  کخاا    یهاا  یازمناد یو ن یلا کط یایران ضمن تاوجه باه شارا   یمل ین استانداردهایکند. در تدو فعالیت می

 شود. گیری می بهره یالملل نیب یجهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم یها شرفتیپ

مت کنندگان، حفظ ساال  ت از مصر یشده در قانون، برای حما ینیب شین پیت موازیتواند با رعا یران میاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضا  ی، اجارا یو اقتصااد  یطا یمح سات یت محصاوت  و مالحظاا  ز  یا فکینان از ی، حصو  اطمیو عموم یفرد یمنیو ا

 یایران را برای محصوت  تولیدی داخ  کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عاالی اساتاندارد، اجباار    یملاستانداردهای 

و  یصاادرات  یاتهاا کاساتاندارد   یشاور، اجارا  کمحصاوت    یبارا  یالمللا  نیبا  یتواند به منظور حفظ بازارهاا ی. سازمان مکند

ها و مؤسسا  فعاا  در   نندگان از خدما  سازمانک به استفاده بخشیدننان ین برای اطمی. همچنکند یآن را اجبار یبند درجه

هاا و   شگاهی، آزمایطیمح ستیزت یریت و مدیفکیت یریمد هایسیستم یگواه و صدور یزی، ممیمشاوره، آموزش، بازرس ۀنیزم

ها و مؤسسا  را بر اسااس ضاوابط نظاام     گونه سازمان نیاستاندارد ا یملسازمان وسای  سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

هاا  رد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینامۀ تأیط تزم، گواهیکند و در صور  احراز شرا می یابیران ارزیت اید صالحییتأ

 یاربردکا قا  یار فلزا  گرانبها و انجام تحقین عیی  سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک یالملل نیج دستگاه بیکند. ترو یار  منظ

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل یسطح استانداردها یارتقا یبرا

                                                 

 - International Organization for Standardization 

 - International Electrotechnical Commission 

 - International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

 - Contact point 

 - Codex Alimentarius Commission  

برق نیوز
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 د 

 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 -ه رمزارزها )ماینرها(شد های پردازشی رمزنگاری تجهیزات استخراج فرآورده»

 -رمزارز  استخراج فرایندکیفیت توان الکتریکی برای اغتشاش های  حدود انتشار پدیده

 «شبکة برق الزامات اتصال مزارع ماینر به: 2قسمت 

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 مسلمی، نیکی  

 (قدر  -مهندسی برق )کارشناسی ارشد

 -های قدر برداری سیستمریزی و بهرهبرنامه پژوهشی مدیر گروه

 پژوهشگاه نیرو
  

  دبیر:

  الهحبیب، فیرؤ

  -قاااادر  -کارشناساااای ارشااااد مهندساااای باااارق  )

 (های قدر سیستم

هاای  بارداری سیساتم  ریزی و بهرهبرنامهپژوهشی گروه  پژوهشگر

 پژوهشگاه نیرو -قدر 

  

   )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

  محمد، ابوحسینی

 (قدر  -برق مهندسی ارشد سیکارشنا)

 -هاا  کارشناس ناظر دفتر فنی انتقا  در بخش تجهیازا  ایساتگاه  

 ای مازندران و گلستان شرکت برق منطقه
  

  احمد، اسماعیلی

 (قدر  -کارشناسی ارشد مهندسی برق)

و  تجهیازا  الکترونیاک قادر     اکتسااب داناش فنای    طرح مدیر

 گاه نیروپژوهش -کیفیت توان در شبکه توزیع برق
  

  ابوالفض ، امید

 (قدر  -کارشناسی ارشد مهندسی برق)

شرکت مدیریت شابکه   -ها رئیس گروه استانداردها و دستورالعم 

 برق ایران

  

  نوذر، ایرانی

 (کارشناسی فیزیک کاربردی)

 پژوهشگاه نیرو -مسئول آزمایشگاه کالیبراسیون

  

 علی، نیا بابک

 (کارشناسی فناوری اطالعا )

صانفی   نظاام  ساازمان  -بالکچین رئیس کارگروه استخراج انجمن

 کشور ای رایانه
  

  محمد، پورمنفرد عظیمی

 (قدر  -کارشناسی ارشد مهندسی برق)

شارکت   -کارشناس حوزه تأمین بارق مراکاز اساتخراج رمزارزهاا    

 مادرتخصصی توانیر
  

   داود، جاللی

 (قدر  -کارشناسی مهندسی برق)

 پژوهشگاه نیرو -ستانداردمشاور تدوین ا

  

  مهران، آقاپورحاجی

 (قدر  -کارشناسی ارشد مهندسی برق)

 شرکت کیفیت توان فراکوه -مدیر فنی

  

برق نیوز
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

  ایمان، نژادحسن

 (الکترونیک -کارشناسی ارشد مهندسی برق)

وزار   -سازی، برق و صنایع فلزی رئیس گروه نیرومحرکه، ماشین

 صنعت، معدن و تجار 
  

  مرضیه، آبادحسین

 (کنتر  -کارشناسی ارشد مهندسی برق)

بارداری   ریازی و بهاره   وقت گاروه پژوهشای برناماه   کارشناس پاره

 پژوهشگاه نیرو -های قدر  سیستم
  

  محمد، خدادادی بهلولی

 (کارشناسی ارشد مدیریت مالی)

تخصصی شرکت مادر -اکز استخراج رمزارزهارق مرمجری تأمین ب

 توانیر

  

  معصومه، دامغانیان

 (الکترونیک -دکتری مهندسی برق)

 -کارشااناس دسااتیار سااتادی دفتاار تحقیقااا  و توسااعه فناااوری

 شرکت مادرتخصصی توانیر

  

   حامد، رثایی

 (قدر  -کارشناسی ارشد مهندسی برق)

ساازمان ملای اساتاندارد     -رئیس گروه تدوین استانداردهای ملای 

 ایران
  

 داور، رضاخانی

 (خوردگی و حفاظت -کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

هاای صانعت بارق و     ریزی و تأیید صالحیت آزمایشگاه مدیر برنامه

 پژوهشگاه نیرو -انرژی
  

 مهدی، زراعتی مشکانی

 (قدر  -دکتری مهندسی برق)

بارداری  و بهاره ریازی  گاروه پژوهشای برناماه    عضو هیاأ  علمای  

 پژوهشگاه نیرو -های قدر سیستم
  

  سعید، ساترخیلی

 (قدر  -دکتری مهندسی برق)

 ای تهران شرکت برق منطقه -مطالعا  دفتر فنی انتقا کارشناس 

  

  آذین، شجاعی برجوئی

 (قدر  -دکتری مهندسی برق)

کارشااناس نظاااار  بااار توسااعه مراکاااز دیسااا اچین  دفتااار   

 شرکت مادرتخصصی توانیر -های نوین وریهوشمندسازی و فنا
  

  حسن، صمدیار

 (دکتری مهندسی عمران)

 -بارق  کارشناس ارشد دفتر راهبری و نظار  بار انتقاا  و توزیاع   

 وزار  نیرو
  

  رضا، نژادعفت

 (قدر  -دکتری مهندسی برق)

 -بارق  دفتر راهبری و نظار  بار انتقاا  و توزیاع    مدیرک  معاون

 وزار  نیرو
  

  سمیرا، فاضلی ویسری

 (کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک)

 -وری انارژی و اساتانداردها   بهاره  ،کارشناس دفتار خادما  فنای   

 وری انرژی برق )ساتبا( های تجدیدپذیر و بهره سازمان انرژی
  

  محمد، گودرزی

 (قدر  -کارشناسی ارشد مهندسی برق)

 ه نیروپژوهشگا -پژوهشگر گروه پژوهشی مطالعا  فشار قوی

  

برق نیوز
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 سمت و/یا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

  مجتبی، گیلوانژاد

 (قدر  -دکتری مهندسی برق)

 پژوهشگاه نیرو -رئیس پژوهشکده توزیع

  

  امیرحسین، محمدزاده نیاکی

 (قدر  -برق مهندسی دکتری)

 - عضااو هیااأ  علماای گااروه پژوهشاای تجهیاازا  خااط و پساات 

 روپژوهشگاه نی
  

  مهدی، معلم

 (قدر  -دکتری مهندسی برق)

 دانشگاه صنعتی اصفهان -عضو هیأ  علمی

  

 نظافتی، حیدر 

 قدر ( -)کارشناسی ارشد مهندسی برق

شارکت مادرتخصصای    -رئیس گروه اساتاندارد و توساعه فنااوری   

 توانیر
  

  نوید، داننوله

 (مخابرا  -کارشناسی ارشد مهندسی برق)

سازمان ملی استاندارد  -ر تدوین استانداردهای ملیکارشناس دفت

 ایران
  

  مهرنوش، هور

 (سرامیک -کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

 -مدیر توسعه، ترویج و تدوین استانداردهای صنعت بارق و انارژی  

 پژوهشگاه نیرو
  

 ویراستار:
 

   حامد، رثایی

 (قدر  -کارشناسی ارشد مهندسی برق)

ساازمان ملای اساتاندارد     -ستانداردهای ملای رئیس گروه تدوین ا

 ایران

 

  

برق نیوز
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ط گفتار شیپ

 ی مقدمه

 3 هد  و دامنۀ کاربرد 3

 3 مراجع الزامی 2

 2 اصطالحا  و تعاریف 1

 32 کلیا  5

 35 الزاما  9

 35 مزرعۀ ماینر دارشدن برقاحداث و مربوط به مطالعا  قب  از  کیفیت توان الزاما  9-3   

 35 ضعیف  فشار شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینرالزاما  مربوط به مطالعا  اتصا   9-3-3      

 35  مجازمحدودۀ از  تغذیهولتاژ  انحرا الزاما    9-3-3-3         

 39  ولتاژ الزاما  هارمونیک  9-3-3-2         

 39  ولتاژ الزاما  هارمونیک میانی  9-3-3-1         

 39  ولتاژ الزاما  فلیکر  9-3-3-5         

 39  ولتاژ الزاما  عدم تعاد   9-3-3-9         

  شاابکۀ باارقبااه  مزرعااۀ ماااینرالزامااا  مربااوط بااه مطالعااا  اتصااا    9-3-2      

 فشار متوسط                       

39 

 39  مجازمحدودۀ از  تغذیهولتاژ  انحرا الزاما    9-3-2-3         

 39  ولتاژ الزاما  هارمونیک  9-3-2-2         

 39  ولتاژ الزاما  هارمونیک میانی  9-3-2-1         

 39  ولتاژ الزاما  فلیکر  9-3-2-5         

 34  ولتاژ الزاما  عدم تعاد   9-3-2-9         

 34 فشار قوی  شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینرالزاما  مربوط به مطالعا  اتصا   9-3-1      

 34  مجازمحدودۀ از  تغذیهولتاژ  انحرا الزاما    9-3-1-3         

 34  ولتاژ الزاما  هارمونیک  9-3-1-2         

 35  ولتاژ الزاما  هارمونیک میانی  9-3-1-1         

 35  ولتاژ الزاما  فلیکر  9-3-1-5         

 28  ولتاژ دم تعاد الزاما  ع  9-3-1-9         

  شاابکۀ باارقبااه  مزرعااۀ ماااینرالزامااا  مربااوط بااه مطالعااا  اتصااا    9-3-5      

 فوق فشار قوی                       

23 

 23  مجازمحدودۀ از  تغذیهولتاژ  انحرا الزاما    9-3-5-3         
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 29  ولتاژ الزاما  هارمونیک  9-2-2-2         

 29  ولتاژ الزاما  هارمونیک میانی  9-2-2-1         

 29  ولتاژ الزاما  فلیکر  9-2-2-5         

 29  ولتاژ الزاما  عدم تعاد   9-2-2-9         

 29 فشار قوی  شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینرالزاما  مربوط به اتصا   9-2-1      

 29  مجازمحدودۀ از  تغذیهولتاژ  انحرا الزاما    9-2-1-3         

 29  ولتاژ الزاما  هارمونیک  9-2-1-2         

 24  ولتاژ الزاما  هارمونیک میانی  9-2-1-1         

 25  ولتاژ الزاما  فلیکر  9-2-1-5         

 25  ولتاژ الزاما  عدم تعاد   9-2-1-9         

 25 فوق فشار قوی  شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینرالزاما  مربوط به اتصا   9-2-5      

 25 های آزمون روش 9

 13 نامه کتاب 9
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 ط 

   گفتار پیش

حادود انتشاار    -شاده رمزارزهاا )ماینرهاا(    هاای پردازشای رمزنگااری    تجهیزا  استخراج فرآورده»استاندارد 

الزاماا  اتصاا  مازار     : 2قسامت   -رمازارز   استخراج فرایندکیفیت توان الکتریکی برای اغتشاش های  پدیده

شده تهیه و تدوین شده است، پس از بررسای   انجامنویس آن بر اساس پژوهش  که پیش «شبکۀ برقماینر به 

 3/9/3583ماور    بارق و الکترونیاک  کمیتاۀ ملای اساتاندارد     3194 ۀاجالسی های مربوط، در در کمیسیون

شاده  اباالغ ، نظام استاندارد تقویت و توسعۀقانون  9تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ 

 شود. استاندارد ملی ایران منتشر می، به عنوان 3159ماه در دی

سااختار و شایوۀ    -)استانداردهای ملی ایران 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

 ۀهای ملی و جهانی در زمینا  تحوت  و پیشرفت باحفظ همگامی و هماهنگی  برایشوند.  نگارش( تدوین می

د شد و هر پیشنهادی کاه  نلزوم تجدیدنظر خواه صور ایران در  ملیی صنایع، علوم و خدما ، استانداردها

قارار   توجه مربوط مورد های این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون تکمی برای اصالح و 

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. خواهد گرفت.

 و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:  شی که برای تهیهنتایج پژوه

 ،مرضایه ، آبااد  حساین  جاللای، داود؛  سااترخیلی، ساعید؛  اسماعیلی، احمد؛ اله؛  مسلمی، نیکی؛ رؤفی، حبیب

 ،3154-3583 ،«توزیاع  های توزیع و فوقشبکهتدوین الزاما  کیفیت توان تجهیزا  استخراج رمزارزها در »

   های قدر  برداری سیستم ریزی و بهره پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی برنامه
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 ی 

   مقدمه

تجهیزا  اساتخراج  »با عنوان  22458 ۀعه استانداردهای ملی ایران شماراین استاندارد یک قسمت از مجمو

کیفیات تاوان   اغتشااش  هاای   حدود انتشاار پدیاده   -شده رمزارزها )ماینرها( های پردازشی رمزنگاری فرآورده

 از: است عبار  دیگر از این مجموعه قسمت است. «رمزارز  استخراج فرایندالکتریکی برای 

 : الزاما  تجهیزا 3قسمت 

ماورد     محترم وزیران درأهی 31/9/3154مور   ه99919/ 94355 شمارۀ ۀنام تصویب از 1بند  بر مبنای

هاای نیارو و ارتباطاا  و فنااوری      وظف است با همکااری وزارتخاناه  رمزارزها، سازمان ملی استاندارد ایران م

مرتبط برای تولید و  الکتریکی و استانداردهای فناورانۀ، برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان اطالعا 

 شده رمزارزها )ماینین ( را تدوین و ابالغ نماید.های پردازش رمزنگاری واردا  تجهیزا  فرآورده

یاک  راه برای استانداردسازی این فنااوری،   ۀبا هد  تهیه و تدوین نقش، 38/9/3154در تاریخ تا، در این راس

های متبو  برگازار   ها و ارگان نمایندگان کلیه دستگاه اندیشی در سازمان ملی استاندارد و با حضور جلسه هم

با محوریت پژوهشگاه و  موض ،شد. در این جلسه، مقرر شد در خصو  استانداردهای کیفیت توان الکتریکی

هاای فنای مرباوط محارز شاود،       نیرو بررسی و در صورتی که نیاز به تدوین استاندارد مستق  در کمیسایون 

ناویس اساتاندارد بار مبناای روش اجرایای تادوین اساتانداردهای ملای در          پایش  ۀپژوهشگاه نسبت به تهیا 

ملی باه ساازمان ملای اساتاندارد      ر کمیتۀنفعان اقدام و برای طرح د های فنی با حضور تمامی ذی کمیسیون

 ارسا  نماید. 

حادود   ۀدر زمین مستقلیشده هیچ استاندارد  های انجام در پژوهشگاه نیرو، با توجه به اینکه بر مبنای بررسی

پژوهشای باا    ۀوجود ندارد، یک پاروژ  شبکۀ برقتجهیزا  ماینر و الزاما  اتصا  مزار  ماینر به  کیفیت توان

 توساط « توزیاع  های توزیاع و فاوق   شبکهن الزاما  کیفیت توان تجهیزا  استخراج رمزارزها در تدوی»عنوان 

با ابتدا ، پژوهشی ۀپروژاین در  .های قدر  مصوب و اجرا شد برداری سیستم ریزی و بهره گروه پژوهشی برنامه

انوا  ماینرهای موجاود در   های ویژگیو مراجع موجود و با بررسی  المللی و ملی ی بیناستفاده از استانداردها

بار ایان مبناا،     .ندشاد  تعیینرمزارز )ماینرها(  ۀکنند توان تجهیزا  استخراج ایران، ضوابط مربوط به کیفیت

ملی استاندارد بارق و   ۀکمیت 3189 ۀتدوین و در اجالسی «الزاما  تجهیزا » با عنوان 3نویس قسمت پیش

در ادامه، باا بررسای اساتانداردهای     شد. مصوب 22458-3 ملی با شمارۀ، (34/33/3155)مور   الکترونیک

بارها به سطوح مختلف ولتاژی انوا  اتصا   کیفیت توان الزاما  ۀدر زمین و اسناد باتدستی المللی و ملی بین

 باا عناوان  نویس اساتاندارد   پیش، و مزار  ماینر ایران شبکۀ برقکردن شرایط خا   سیستم قدر  و با لحاظ

هاای   حادود انتشاار پدیاده    -شاده رمزارزهاا )ماینرهاا(    های پردازشی رمزنگاری تخراج فرآوردهتجهیزا  اس»

شابکۀ  اتصا  مزار  ماینر به : الزاما  2قسمت  -رمزارز  استخراج فرایندکیفیت توان الکتریکی برای اغتشاش 

    شد.به سازمان ملی استاندارد ایران ارسا مرتبطهای  طرح در کمیسیون برایو  تدوین« برق
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 -شده رمزارزها )ماینرها( های پردازشی رمزنگاری تجهیزات استخراج فرآورده

  استخراج فرایندکیفیت توان الکتریکی برای  اغتشاش های حدود انتشار پدیده

 شبکة برقاتصال مزارع ماینر به : الزامات 2قسمت  -رمزارز

 هدف و دامنة کاربرد 1

 انحارا  )شاام    کیفیت تاوان اغتشاش های  حدود انتشار پدیده الزاما  تعیین ،ن استانداردین اید  از تدوه

 بارای  (ولتااژ  عدم تعااد   و ولتاژ فلیکر ،ولتاژ ، هارمونیک میانیولتاژ هارمونیک ،مجازمحدودۀ از  تغذیهولتاژ 

 ا  قبا  از مرباوط باه مطالعا    کیفیت تاوان  این الزاما  شام  الزاما  .است شبکۀ برقبه  ماینراتصا  مزار  

  هستند. مزرعۀ ماینر دارشدن برقمربوط به  کیفیت توان و الزاما  مزرعۀ ماینر دارشدن برق احداث و

 فااز(،   ساه  V 588فااز یاا    تاک  V 218های برق فشار ضعیف ) برای اتصا  مزار  ماینر به شبکه این استاندارد

 فااز،  ساه  kV 99فاز،  سه kV 91شار قوی )فاز(، ف سه kV 11فاز یا  سه kV 28فاز،  سه kV 33فشار متوسط )

kV 312 فاز یا سه kV 218 فاز( و فوق فشار قوی ) سهkV 588 فاز( کاربرد دارد. سه  

 ۀکنناد  کیفیت توان توساط تجهیازا  اساتخراج    اغتشاش های این استاندارد برای الزاما  حدود انتشار پدیده

 اند.  تعیین شده 22458-3 ۀتاندارد ملی ایران شماراسرمزارز )ماینرها( کاربرد ندارد. این الزاما  در 

 مراجع الزامی 2

 ها ارجا  داده شده اسات.  صور  الزامی به آن در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به

 شوند.  ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می بدین

های بعادی آن  تجدیادنظر هاا و   هاصالحیار ارجا  داده شده باشد، که به مرجعی با ذکر تاریخ انتش صورتی در

ها ارجا  داده شده است،  در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیست برای این استاندارد الزام

 آور است. های بعدی برای این استاندارد الزام هاصالحیهمواره آخرین تجدیدنظر و 

 برای کاربرد این استاندارد الزامی است: استفاده از مراجع زیر

شده رمزارزها های پردازشی رمزنگاریتجهیزا  استخراج فرآورده ،22458-3 ۀشمار یرانا ملی استاندارد 2-1

: 3قسمت  -رمزارز  استخراج فرایندهای کیفیت توان الکتریکی برای  حدود انتشار پدیده -)ماینرها(

 الزاما  تجهیزا 

 -  IEC/TR      - - , Electromagnetic compatibility (EMC) - Part  - : Limits - Assessment 

of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV 

power systems  
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 قسامت  –( EMC) یسیمغناطالکترو ی، سازگار3153: سا  93888-1-9 تی آر آی ای سی – یرانا ملی استاندارد -یادآوری

 (، MVهاای قادر  فشاار متوساط )     سیسا  ایجادکنندۀ اعوجااج باه ساامانه   اارزیابی حدود گسی  برای اتصا  ت – حدود: 1-9

 شده است.   ینتدو     : - -      IEC/TR مدرکبا استفاده از  (،EHV( و فوق فشار قوی )HVفشار قوی )

 -  IEC/TR      - - , Electromagnetic compatibility (EMC) - Part  - : Limits - Assessment 

of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV 

power systems  

 قسمت –( EMC) یسیالکترومغناط ی، سازگار3153: سا  93888-1-9 تی آر آی ای سی –یران ا ملی استاندارد -یادآوری

(، MVهاای قادر  فشاار متوساط )     به سامانهافت و خیز  ایجادکنندۀ سیسا اارزیابی حدود گسی  برای اتصا  ت – حدود: 1-9

 شده شده است.   ینتدو     : - -      IEC/TR مدرک، با استفاده از (EHV( و فوق فشار قوی )HVفشار قوی )

 -  IEC/TR      - -  , Electromagnetic compatibility (EMC) - Part  -  : Limits - 

Assessment of emission limits for the connection of unbalanced installations to MV, HV 

and EHV power systems  

 قسمت –( EMC) یسیالکترومغناط ی، سازگار3153: سا  93888-1-31 آر تی یس یا یآ – یرانا ملی استاندارد -یادآوری

 قاوی  فشاار (، MV) متوساط  فشاار  قادر   هاای  سامانه به نامتعاد  سیسا ات اتصا  برای گسی  حدود ارزیابی – حدود: 1-31

(HV )قوی فشار فوق و (EHV) مدرک، با استفاده از IEC/TR      - -        شده است.  ینتدو 

 -  IEC/TR      - -  , Electromagnetic compatibility (EMC) – Part  -  : Assessment of 

emission limits for harmonics, interharmonics, voltage fluctuations and unbalance for the 

connection of disturbing installations to LV power systems  

 -  IEC TS      , Assessment of power quality – Characteristics of electricity supplied by 

public networks  

 هاای  شابکه  از شده تأمین برق های مشخصه – توان کیفیت ارزیابی، 3159: سا  23593 ۀشمار یرانا ملی استاندارد -یادآوری

 شده است. ینتدو     :      IEC TS مدرک، با استفاده از عمومی

 -  IEC      - -  , Electromagnetic compatibility (EMC) – Part  -  : Testing and 

measurement techniques – Power quality measurement methods  

  –( EMC) یساایالکترومغناط ی، سااازگار3153: سااا  93888-5-18 یساا یا یآ – یااراناملاای  اسااتاندارد -یااادآوری

 ، بااا اسااتفاده از اسااتاندارد تااوان کیفیاات گیااری اناادازه هااای روش – آزمااودن و گیااری اناادازه هااای روش: 18-5 قساامت

IEC      - -  :     شده است. ینتدو 

 -  IEC      - , Power quality measurement in power supply systems – Part  : Power 

quality instruments (PQI)  

  – تاوان  تاأمین  هاای  سیساتم  در تاوان  کیفیات  گیاری  انادازه ، 3159: ساا   39999-3 ۀشمار یرانا ملی استاندارد -یادآوری

 شده است. ینتدو     : -      IEC(، با استفاده از استاندارد PQI) توان کیفیت های دستگاه: 3 قسمت

 -  IEC      - , Power quality measurement in power supply systems – Part  : Functional 

tests and uncertainty requirements  

 و تعاریف اصطالحات 3

: ساا   22458-3شده در استاندارد ملای ایاران شاماره    ارائهعاریف ت واصطالحا   عالوه بر در این استاندارد،

 رود:می کار بهنیز  زیر، اصطالحا  و تعاریف 3155
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3-1 

   مزرعة ماینر
mining farm 

مزرعاۀ  . در یاک  رمزارز استاستخراج  هد  آن شود و از تعدادی ماینر تشکی  می کهاست  3مرکز داده نوعی

هاای   سیساا  سرمایشای )مانناد فان    أسیسا  عمومی )مانند روشانایی(، ت أت تً، عالوه بر ماینرها، معموماینر

   .نیز وجود دارند سیسا  مخابراتی )برای انتقا  داده از طریو اینترنت(أکننده( و ت خنک

3-2 

 مزرعة ماینر بردار بهره
mining farm operator 

 کردهاخذ  مرتبطرا از مراجع قانونی  ماینرمزرعۀ برداری از  منظور فرد یا شرکت یا نهادی است که مجوز بهره

 است. 

3-3 

 شبکه بردار  بهره

 بردار سیستم بهره
network operator  
system operator 

باه طاور ایمان و قابا       ،مشخصی قرار دارد ۀکه در ناحی شبکۀ برقوظیفه دارد از قسمتی از که است نهادی 

 بر عهاده دارد. نیز را  شبکۀ برقهای  قسمت به سایر قسمتبرداری نماید و مسئولیت اتصا  آن  اطمینان بهره

  بردار شبکه است.بهره ۀبر عهد مزرعۀ ماینربردار با بهرهنامۀ اتصا   توافومسئولیت انعقاد 

 ماااادرک       تعریاااافو             IEC TS ماااادرک      تعریااااف]منبااااع: برگرفتااااه از 

IEC/TR      - -      ] 

3-2 

 اتصال نامة توافق

connection agreement 
مزرعاۀ   ها و شرایط اتصا  شود و رویه می برقرار مزرعۀ ماینر بردار بهرهبردار شبکه و  است که بین بهره یتوافق

 تابع آن هستند.  شبکۀ برقبه  ماینر

 [           IEC TS مدرک     تعریف]منبع: برگرفته از 

3-5 

 توان توافقی
Si 

agreed power 
 . اند کردهروی آن توافو  بر مزرعۀ ماینربردار  بهرهو  شبکهبردار  است که بهره مزرعۀ ماینری مقدار توان ظاهر

                                                 

 - Data center 
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 [      - -      IEC/TR مدرک     تعریفبرگرفته از منبع: ]

3-6 

 عادیبرداری  بهرهشرایط 

normal operating conditions 

 ی  است:شام  موارد ذ که معموتً شبکۀ برقبرداری از یک  شرایط بهره

ماوازی(،    هاای خاازن   حالت ساز یا فیلتر توان راکتیو )مثالً های جبران تغییرا  تولید، تغییرا  بار، حالت ۀهم

هاای سااخت و تعمیارا ، شارایط      شده در حاین فعالیات  ریزی های برنامه شده، آرایش ریزی های برنامه خروج

 برداری تحت آنها طراحی شده است.  ای بهرهبر شبکۀ برقآ  و پیشامدهای عادی که  برداری غیرایده بهره

 های استثنایی ذی  نیست: شام  وضعیت شبکه معموتًعادی برداری  بهرهشرایط 

شوند که فراتر از سطحی اسات کاه بارای امنیات      شرایطی که در اثر یک خطا یا ترکیبی از خطاها ایجاد می

یر )مانند وضعیت اضطراری، شرایط آب و هاوایی  ناپذ ریزی شده است، شرایط اجتناب استاندارد سیستم برنامه

 شبکۀ برق، اقداما  مقاما  دولتی، اقداما  صنعتی(، مواردی که مشترکین 3طبیعی بالیایاستثنایی و سایر 

های موقت  ، آرایشسازگار نیستندالزاما  اتصا   بایا  روندفراتر میبه میزان قاب  توجهی از حدود انتشار خود 

هاای سااخت و تعمیارا      تأمین برق برای مشترکین شبکه در حین فعالیت تداوم منظور که به تغذیهتولید یا 

 شود.  کارگیری آنها، تأمین برق متوقف می شوند و در صور  عدم به کارگیری می به

 [           IEC TS مدرک      تعریف]منبع: برگرفته از 

3-7 

 اتصال مشترکنقطة 
PCC 

Point of Common Coupling 
شود و سایر بارها نیز  محسوب می مزرعۀ ماینرترین نقطه به از نظر الکتریکی نزدیک که شبکۀ برق ای از نقطه

  قرار دارد. مزرعۀ ماینرباتدست  ۀشبکاین نقطه بر روی  متص  باشند یا متص  شوند. نقطه ممکن است به آن

 مادرک       تعریاف  ،3155: ساا   22458-3استاندارد ملی ایران شاماره   19-1تعریف  تغییریافتۀ]منبع: 

IEC/TR      - -        مدرک       تعریفوIEC TS           ] 

  

                                                 

 - Natural disasters 

برق نیوز



 1221 سال :)چاپ اول( 22822-2ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

9 

3-8 

   اتصالنقطة 

   تغذیهنقطة 

 تغذیه پایانة
POC 

Point Of Connection  
point of supply  

supply terminal 
نامۀ  توافو دردر این نقطه، که  واهد شد.شود یا خ می متص به آن  مزرعۀ ماینر است که شبکۀ برق ای از نقطه

  شود.  مبادله مینامۀ اتصا   توافوانرژی الکتریکی میان طرفین  خواهد شد،تعیین اتصا  

 مااادرک      تعریااافو        - -      IEC/TR مااادرک   .  تعریاااف]منباااع: برگرفتاااه از  

IEC TS           ] 

3-9 

 تغذیهولتاژ 

supply voltage 
است که در یاک   مزرعۀ ماینر اتصا نقطۀ در زمان مشخص و در  نو ولتاژ خط به خط یا خط به مقدار مؤثر 

 . شود گیری می معین اندازه ۀباز

 [           IEC TS مدرک   .  تعریفبرگرفته از  ]منبع:

3-12 

  حدود انتشار

 حدود مجاز
emission limits 

ای باقی بمانند که تأمین  گونه های ولتاژ باید به ویژگی ،(آنهامحدودۀ در مقادیری که یا آن )که تحت  مقداری

 انجام شود.  قبولیقاب   توان با کیفیت مزرعۀ ماینربرق برای 

 مدرک      تعریف و            IEC TS مدرک      تعریفبرگرفته از ]منبع: 

IEC/TR      - -      ] 

3-11 

 تغذیهولتاژ  انحراف
supply voltage deviation 

 . شود است که اغلب برحسب درصد بیان می سیستم و ولتاژ نامی مزرعۀ ماینر ۀتغذیاختال  بین ولتاژ 

 [           IEC TS مدرک      تعریف]منبع: برگرفته از 
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3-12 

 مدت ولتاژ کوتاه ةوقف
voltage short time interruption 

کمتار از  زمانی  ۀدوردر نامی(  ولتاژ 38 )% وقفه ۀتاناز آس مزرعۀ ماینر ۀتغذیولتاژ شدن مقدار کمتربه معنای 

min 3 است  .  

 ۀقسمت او  استاندارد شمار 1-9-9بند زیرو             IEC TS مدرک      تعریف]منبع: برگرفته از 

 [صنعت برق ایران 31

3-13 

 افتادگی ولتاژ
voltage dip  
voltage sag 

 ولتااژ ناامی(   58 تاا %  38 % بینمحدودۀ )رسیدن ولتاژ به  ۀ ماینرمزرع اتصا نقطۀ کاهش ناگهانی ولتاژ در 

 شود.  ( بازیابی میmin 3 تا ms 38است که به دنبا  آن، ولتاژ بعد از مدتی کوتاه )در حد 

 ۀقسمت او  استاندارد شمار 2-9-9بند زیرو             IEC TS مدرک      تعریف]منبع: برگرفته از 

 [صنعت برق ایران 31

3-12 

 برآمدگی ولتاژ
voltage swell 

ولتاژ نامی(  348 تا % 338 بین %محدودۀ )رسیدن ولتاژ به  مزرعۀ ماینر اتصا نقطۀ افزایش ناگهانی ولتاژ در 

 شود.  ( بازیابی میmin 3 تا ms 38است که به دنبا  آن، ولتاژ بعد از مدتی کوتاه )در حد 

 ۀقسمت او  استاندارد شمار 3-9-9بند زیرو             IEC TS مدرک      تعریف]منبع: برگرفته از 

 [صنعت برق ایران 31

3-15 

 دار های نشان داده

flagged data 
ممکن است تحت  ،گیری یا تجمیع آنها که اندازه مشخص شودشوند تا  می گذاری عالمتهایی هستند که  داده

  .ته باشدگرفولتاژ قرار های  ها و برآمدگی ها، افتادگی وقفهتأثیر 

 [           IEC TS مدرک     تعریف]منبع: برگرفته از 
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3-16 

 فرکانس اصلی
fundamental frequency 

داده باه آن ارجاا     طیاف  موجاود در ی ها فرکانس همهکه  است تابع زمانی فرکانسی یکفرکانسی در طیف 

   است. Hz 98 یعنی در شبکه 3توان ۀتغذیمنظور از فرکانس اصلی همان فرکانس  ،. در این استانداردشوند می

 [      - -      IEC/TR مدرک        تعریف]منبع: برگرفته از 

3-17 

 اصلیمؤلفة 
fundamental component 

 است. اصلیفرکانس   با برابر که فرکانس آن تابع زمانییک  فرکانسیاز طیف  ای مؤلفه

 [      - -      IEC/TR مدرک        تعریف]منبع: برگرفته از 

3-18 

 هارمونیکفرکانس 
harmonic frequency 

 است. تابع زمانییک  فرکانسی که مضرب صحیحی از فرکانس اصلی

 مادرک        و تعریف  3155: سا  22458-3ملی ایران شماره  استاندارد 39-1 تعریف تغییریافتۀ]منبع: 

IEC/TR      - -      ] 

3-19 

 هارمونیکمرتبة 
h 

harmonic order 
 .است تابع زمانینسبت فرکانس هارمونیک به فرکانس اصلی یک 

 مادرک         تعریفو  3155: سا  22458-3ملی ایران شماره  استاندارد 39-1 تعریف تغییریافتۀ]منبع: 

IEC/TR      - -      ] 

3-22 

  یهارمونیکمؤلفة 

 هارمونیک
harmonic component  

harmonic 

ن معماوتً  مقدار آ. است هارمونیکفرکانس   که فرکانس آن برابر با تابع زمانییک  نسیفرکاای از طیف  مؤلفه

مؤلفاۀ  »باه جاای   « هارمونیاک » واژۀمنظور رعایت اختصار، ممکن است شود. بهبرحسب مقدار مؤثر بیان می

  به کار رود.« هارمونیکی

                                                 

 - Power supply frequency 
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 مادرک   .     تعریاف  ،3155: سا  22458-3ملی ایران شماره  استاندارد 34-1 تعریف تغییریافتۀ]منبع: 

IEC/TR      - -        مدرک    .  تعریفوIEC TS           ] 

3-21 

 هارمونیکی کل اعوجاج 
THD  

Total Harmonic Distortion  
مرتبۀ  تا در این استاندارد،مشخص )مرتبۀ های هارمونیکی تا یک مؤلفه همهعبار  است از نسبت مقدار مؤثر 

 شود: زیر بیان میرابطۀ اصلی که با مؤلفۀ ار مؤثر به مقد (98

مرتباۀ   hاصالی،  مؤلفاۀ  مقدار مؤثر     باشد. همچنین، ولتاژ یا جریان ۀدهندتواند نشانمی Y ،فوقۀ رابطدر 

 . هستند hمرتبۀ هارمونیکی مؤلفۀ مقدار مؤثر     و هارمونیک

 [           IEC TS مدرک      تعریفنبع: برگرفته از ]م

3-22 

 میانی هارمونیکفرکانس 
interharmonic frequency 

تر از  هارمونیک میانی کوچکمرتبۀ اگر  .نیست تابع زمانییک  فرکانسی که مضرب صحیحی از فرکانس اصلی

 استفاده شود.نیز  «3فرکانس زیرهارمونیک» جایگزین ممکن است از اصطالحباشد،  3

 [      - -      IEC/TR مدرک        تعریف]منبع: برگرفته از 

3-23 

 میانی هارمونیکمرتبة 
m 

interharmonic order 
 است. که عددی غیرصحیح تابع زمانینسبت فرکانس هارمونیک میانی به فرکانس اصلی یک 

 [      - -      IEC/TR مدرک        تعریف]منبع: برگرفته از 

  

                                                 

 - Subharmonic frequency 

    √∑(
  
  
)
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3-22 

  میانی هارمونیکمؤلفة 

  هارمونیک میانی
interharmonic component  

interharmonic  
. مقادار آن  اسات  هارمونیک میانیفرکانس   که فرکانس آن برابر با تابع زمانیای از طیف فرکانسی یک  مؤلفه

باه  « هارمونیاک میاانی  » واژۀمنظور رعایت اختصار، ممکن است شود. بهمعموتً برحسب مقدار مؤثر بیان می

 به کار رود.« هارمونیک میانیمؤلفۀ »جای 

 مااادرک      تعریااافو        - -      IEC/TR مااادرک        تعریاااف]منباااع: برگرفتاااه از  

IEC TS           ] 

3-25 

 گروه هارمونیکی 
harmonic group  

شود، نیمی از طیف دیده می 3طور که در شک  شام  یک هارمونیک و طیف فرکانسی مجاور آن است. همان

های قب  و بعد از آن در گروه هارمونیکی حضور دارند. مقادار ماؤثر   فرکانسی بین این هارمونیک و هارمونیک

های فرکانسی ایان گاروه اسات؛ باا ایان      مؤلفهیک گروه هارمونیکی برابر با جذر مجمو  مربعا  مقادیر مؤثر 

  شوند. ضرب می 9/8فرکانسی ابتدا و انتهای طیف در ضریب  هایتفاو  که مربعا  مقادیر مؤثر مؤلفه

 

  تابع زمانیدر طیف فرکانسی یک  گروه هارمونیکی مفهوم نمایش گرافیکی -1شکل  

 تعریفو        IEC      - -      +AMDاستاندارد        زیربند و       تعریف]منبع: برگرفته از 

 [           IEC TS مدرک     

3-26 

 هارمونیکی  هایکل گروه اعوجاج
THDG  

group total harmonic distortion  
فرکانس اصالی   نظیر)که شام  گروه هارمونیکی  هارمونیکی هایگروهعبار  است از نسبت مقدار مؤثر همه 

س فرکاان  نظیرگروه هارمونیکی ( به مقدار مؤثر 58مرتبۀ مشخص )در این استاندارد، تا مرتبۀ تا یک  نیست(

 شود: بیان می ذی رابطۀ که با اصلی 
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 گروه هاارمونیکی نظیار   مقدار مؤثر     ولتاژ یا جریان باشد. همچنین،  دهندۀتواند نشانمی Yدر این رابطه، 

مؤلفاۀ  گاروه هاارمونیکی نظیار    ماؤثر  مقدار      و  نظیر گروه هارمونیکی هارمونیکمرتبۀ  hاصلی،  فرکانس

 هستند.  hمرتبۀ هارمونیکی 

 مادرک    .  تعریاف و        IEC      - -      +AMDاساتاندارد         تعریاف ]منبع: برگرفته از 

IEC TS           ] 

3-27 

  هارمونیک میانی مرکزی گروهزیر
interharmonic centred subgroup  

در  هایی که دقیقاًکانسی میان دو فرکانس هارمونیک متوالی است، به جز مؤلفههای طیف فرتمام مؤلفه شام 

مرکازی   گاروه زیرمقادار ماؤثر یاک     (.مراجعاه شاود   2شک  به ) های هارمونیک قرار دارندمجاور  فرکانس

 گروه است.  زیرهای فرکانسی این برابر با جذر مجمو  مربعا  مقادیر مؤثر مؤلفه هارمونیک میانی

 

  تابع زمانیدر طیف فرکانسی یک  گروه مرکزی هارمونیک میانیزیرنمایش گرافیکی مفهوم  -2ل شک 

      تعریاف و        IEC      - -      +AMDاستاندارد   .  بند و  . .  تعریف]منبع: برگرفته از 

 [           IEC TS مدرک

3-28 

 نوسان ولتاژ
voltage fluctuation 

 است.  تغذیهولتاژ  3پوش متناوب  ولتاژ یا تغییرا  ای از تغییرامجموعه

                                                 

 - Envelope 

     √∑(
    

    
)
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 مدرک      تعریفو  3155: سا  22458-3استاندارد ملی ایران شماره  22-1تعریف  تغییریافتۀ]منبع: 

IEC TS           ] 

3-29 

 فلیکر
flicker 

زیاع طیفای   یا تو ، که درخشندگیمنبع نوری توسط یک نایکنواختی در حس بینائی است که نوعی احساس

متص  به منبع نوری، منجر باه  تغذیۀ وجود نوسانا  ولتاژ در منبع  د.شومی ایجاد ،کند می نوسانآن با زمان 

 و ایان آزاردهنادگی باا    خواهاد باود  اگر فلیکر از یک حد آستانه بیشتر باشد، آزاردهنده  شود. بروز فلیکر می

هاای بسایار   های مشاخص تکارار، حتای دامناه    ر در برخی ن .شودزیاد مینوسانا  به سرعت  ۀدامن افزایش

 3فلیکر بار مبناای رفتاار تمات التهاابی      ۀپدیددر حا  حاضر، توانند آزاردهنده باشند. هم می نوسان کوچک

  شود. ارزیابی می

 مادرک    .  تعریاف و  3155: ساا   22458-3استاندارد ملی ایران شماره  21-1تعریف  تغییریافتۀ]منبع: 

IEC TS      :    ] 

3-32 

   مدت فلیکر کوتاه شدت
Pst 

Short-Term flicker severity 
  min 38 مشااهدۀ دورۀ بار مبناای    و توساط فلیکرمتار   اسات کاه  ماد   کوتااه  شد  آزاردهندگی فلیکر در

 . شودگیری میاندازه

اساتاندارد         تعریف ،3155: سا  22458-3استاندارد ملی ایران شماره  29-1تعریف  تغییریافتۀ]منبع: 

IEC      - -       ،  اساااتاندارد    بناااد IEC      - -         مااادرک      تعریااافو  

IEC TS           ] 

3-31 

 بلندمدت فلیکر   شدت
Plt 

Long-Term flicker severity 
  h 2 مشاااهدۀدورۀ شااد  آزاردهناادگی فلیکاار در بلندمااد  اساات کااه توسااط فلیکرمتاار و باار مبنااای     

 شود: تعریف می ذی رابطۀ این کمیت طبو شود. ارزیابی می( min 38 مد یری کوتاهگاندازه 32)

 ( هستند. Pstمد  فلیکر )های متوالی شد  کوتاه( قرائت…      =i) Pst,iکه در آن 

                                                 

 - Incandescent lamp 

    √
∑      
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 اساتاندارد      بناد  ، 3155ساا   : 22458-3استاندارد ملای ایاران شاماره     29-1تعریف  تغییریافتۀ]منبع: 

IEC      - -         مدرک       تعریفوIEC TS           ] 

3-32 

 عدم تعادل ولتاژ 
voltage unbalance  
voltage imbalance 

 ولتاژهاای فااز یاا    هاای  انادازه  اصالی ولتااژ،  مؤلفۀ در مورد  در آن، شرایطی در یک سیستم چندفاز است که

 . همگی یکسان نباشند متوالیفازهای بین  های فاززاویه

 اساااتاندارد       تعریاااف  و            IEC TS مااادرک   .  تعریاااف ]منباااع: برگرفتاااه از  

IEC      - -  :    ] 

3-33 

 عدم تعادل ولتاژ ضریب 
 voltage unbalance factor  

تاوالی  مؤلفۀ مقدار مؤثر فاز است که به صور  نسبت  یک سیستم سه اصلی ولتاژمؤلفۀ  میزان عدم تعاد  در

 . شودتوالی مثبت تعریف و برحسب درصد بیان میمؤلفۀ منفی به 

 اساااتاندارد        تعریاااف و            IEC TS مااادرک      تعریاااف]منباااع: برگرفتاااه از  

IEC      - -       ] 

3-32 

 اتصال کوتاه توان
Ssc 

Short Circuit power 
 سیساتم  و ام ادانس  (Unominalسیستم ) فازمیان ولتاژ نامی بر مبنای ست کهفاز امقدار توان اتصا  کوتاه سه

(Z)  شود محاسبه میزیر رابطۀ با استفاده از  ،اصلیو در فرکانس  مزرعۀ ماینر اتصا نقطۀ در: 

اساتاندارد     .  تعریاف ، 3155: سا  22458-3استاندارد ملی ایران شماره  14-1تعریف  تغییریافتۀ]منبع: 

IEC      - -         مدرک    .  تعریفوIEC/TR      - -      ] 

 کلیات 2

ایران  شبکۀ برقصور  متص  به مزار  ماینر به  برداری ازبهرهدر هنگام باید الزاما  و حدود مجازی که 

  مدارک یر مبناباما  ،اندبیان شده 2-9بند زیررعایت شوند، مطابو با مواردی هستند که در 

IEC/TR      - -  ،IEC/TR      - -  ،IEC/TR      - -  ، IEC/TR      - -    و 
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IEC TS      ،  در  شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینربررسی رعایت الزاما  کیفیت توان مورد نیاز برای اتصا  یک

 د:شو انجام می ذی حالت دو 

انجام شوند تا  ابتدا باید مطالعا  مورد نیازدر این حالت،  :ماینر مزرعة دارشدن برقو  احداثاز  قبل -الف

را با حد مجاز  مزرعۀ ماینرکیفیت توان ایجادشده از سوی  اغتشاشمیزان  به صور  تئوری، بتوان

 تواند میبردار شبکه  بهره ،بر مبنای نتایج این مطالعا . در آن نقطه مقایسه و ارزیابی کرد اغتشاش

بردار شبکه باید در صور  لزوم،  بهره .را صادر کند شبکۀ برقبه  زرعۀ ماینرم 3اتصا  ۀاولی مجوز

 مزرعۀ ماینر بردار بهرهاتصا  کوتاه( را در اختیار  توانهای مورد نیاز برای انجام این مطالعا  )مانند  داده

نحوۀ در مزرعه و  تجهیزا  موجود ۀنیز باید اطالعا  مورد نیاز در زمین مزرعۀ ماینربردار بهره دهد.قرار 

 بردار شبکه قرار دهد.استفاده از آنها را در اختیار بهره

 های تزم گیری باید اندازه در این حالت، :دارشدن برق یآن برا یساز و آماده ماینر مزرعةاز احداث  پس -ب

 شبکۀ برق به مزرعۀ ماینرتا بتوان تأثیری را که اتصا   انجام شوند شبکۀ برقبه  مزرعهاتصا  نقطۀ در 

از نظر عملی ارزیابی کرد. این  ،خواهد داشتشبکه مورد نظر بر وضعیت کیفیت توان نقطۀ در 

شوند و بر  انجام می شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینرهای عدم اتصا  و اتصا   کردن حالت با لحاظ ها گیری اندازه

 را صادر کند. شبکۀ برقبه  ۀ ماینرمزرع 2اتصا  نهاییتواند مجوز  بردار شبکه می مبنای نتایج آنها، بهره

مزرعۀ عدم اتصا   صور است که در حالت ب، در  مجازتنها در نقاطی از شبکه  به شبکه، مزرعۀ ماینراتصا  

با  را برقبردار شبکه بتواند  بهرهبرآورده شوند و  در آن نقطه به شبکه، الزاما  کیفیت توان مورد نیاز ماینر

برق با ارائۀ شدن امکان  فراهم. در غیر این صور ، تا زمان دهدقرار  رعۀ ماینرمزکیفیت مناسب در اختیار 

 مجاز نیست. به شبکه مزرعۀ ماینر، اتصا  کیفیت مناسب در آن نقطه

یا اگر در حالت  به شبکه برآورده نشوند، مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ حالت الف، الزاما  کیفیت توان در  اگر در

به شبکه برآورده و پس از اتصا  مزرعه به  مزرعۀ ماینرقب  از اتصا   اتصا ،نقطۀ در  الزاما  کیفیت توان ب،

تا در این صور ،  کند. غیرمجاز کیفیت توان ایجاد می اغتشاش ،برای شبکه مزرعۀ ماینر شبکه نقض شوند،

 ،اتصا نقطۀ در  نشدن الزاما  کیفیت توا و برآورده مزرعۀ ماینرسازی مناسب در  زمان اتخاذ اقداما  جبران

مزرعۀ  بردار بهره ۀسازی بر عهد جبران مناسب طراحی و انتخاب روش مجاز نیست. اتصا  مزرعه به شبکه

      همکاری خواهد کرد. مزرعۀ ماینر بردار بهرهاین زمینه با  بردار شبکه نیز در بهره ،است و در صور  لزوم ماینر

مسئو  کنتر  میزان انتشار  مزرعۀ ماینر بردار بهرهبه شبکه،  رمزرعۀ ماینپس از اخذ مجوز نهایی و اتصا  

به  مزرعهاتصا  نقطۀ الزاما  کیفیت توان در  ای است که گونه به کیفیت توان در مزرعه اغتشاش های پدیده

های مختلف  میزان انتشار پدیده کلی سازی هماهن بردار شبکه نیز مسئو   . بهرهبرآورده شوندشبکه 

های  )با پرهیز از هزینه شبکه عادی برداری بهرهشرایط  تحتو  یت توان در نقاط مختلف شبکهکیفاغتشاش 

                                                 

 شود. فراهم می مزرعۀ ماینراست که پس از کسب آن، امکان انجام مراح  احداث نامۀ اتصا   توافوجزئی از مفاد  -3

 شود. به شبکه برق فراهم می مزرعۀ ماینراست که پس از کسب آن، امکان اتصا  نهایی نامۀ اتصا   توافواز مفاد جزئی  -2
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به شبکه باید از طریو فیدر یا پست اختصاصی  مزرعۀ ماینرشایان ذکر است که اتصا   است. غیرضروری(

  ص  شود.به شبکه مت مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ انجام شود. بنابراین، هیچ بار دیگری مجاز نیست به 

  میانتوافو به شبکه و با  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ در مجاور   شبکۀ برقبودن شرایط  مناسب در صور 

تواند برق را با  بردار شبکه می ، بهره(اتصا  نامۀ توافوانعقاد  از طریو) بردار شبکه و بهره مزرعۀ ماینربردار بهره

 شده در حدود ارائه از یتر گیرانه حدود سختبر مبنای یعنی )از حدود ذکرشده در این استاندارد  بهترکیفیتی 

مسئو  کنتر  میزان انتشار  مزرعۀ ماینر بردار بهره، و قرار دهد مزرعۀ ماینردر اختیار ( این استاندارد

اتصا  مزرعه به نقطۀ ای است که الزاما  کیفیت توان در  گونه کیفیت توان در مزرعه بهاغتشاش های  پدیده

 .برآورده شوندتر  گیرانه حدود سختطابو با شبکه م

الزاما  کیفیت توان به صور  جداگانه و برای  های الف و ب، در این استاندارد، در مورد هریک از حالت

های  پدیده شوند. سطوح مختلف ولتاژ )فشار ضعیف، فشار متوسط، فشار قوی و فوق فشار قوی( ارائه می

 مجاز، هارمونیکمحدودۀ از  تغذیهولتاژ  انحرا استاندارد نیز عبارتند از  کیفیت توان مدنظر در ایناغتشاش 

شایان ذکر است که با توجه به مواردی که در  .ولتاژ و عدم تعاد  ولتاژ ، فلیکرولتاژ ، هارمونیک میانیولتاژ

ود داشته وج قب  در سیستم که از کیفیت توان ای دهند )مانند اغتشاش زمینه های برق واقعی ر  می شبکه

ای  گونه های الف و ب وجود دارد؛ به اطمینان میان الزاما  حالت ۀنوعی حاشی و ...(، تشدید ۀپدید، بروز است

    هستند. از حالت الفتر  گیرانه سه ، در حالت ببه شبکه  مزرعۀ ماینرالزاما  کیفیت توان اتصا   که

 الزامات 5

)حالت الف  مزرعۀ ماینر دارشدن برققب  از احداث و  لعا مطامربوط به  کیفیت توان الزاما در این بند، 

مورد اشاره در بند  بحالت ) مزرعۀ ماینر دارشدن برقو الزاما  کیفیت توان مربوط به  (5مورد اشاره در بند 

 . شوند کیفیت توان ارائه میاغتشاش های مختلف  به تفکیک سطوح مختلف ولتاژ و پدیده، (5

 مزرعة ماینر دارشدن برقبوط به مطالعات قبل از احداث و الزامات کیفیت توان مر 5-1

به  مزرعۀ ماینر دارشدن برقدر این بند، الزاما  کیفیت توان مورد نیاز برای انجام مطالعا  قب  از احداث و 

 شوند. کیفیت توان بیان می اغتشاش های مختلف مختلف ولتاژ و پدیده سطوح تفکیک

 فشار ضعیف شبکة برقبه  مزرعة ماینرل الزامات مربوط به مطالعات اتصا 5-1-1

فشار ضعیف  شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینربند، الزاما  کیفیت توان مدنظر برای انجام مطالعا  اتصا  زیردر این 

 شوند. کیفیت توان بیان میاغتشاش های  در مورد هریک از پدیده

 مجازمحدودۀ از  تغذیهولتاژ  انحرافالزامات  5-1-1-1

از ولتاژ نامی شابکه   9 % تواند حداکثر به میزان می ،فشار ضعیف شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ ولتاژ 

قسمت او  استاندارد  9-4بند زیر گرفته ازبر) از ولتاژ نامی شبکه کمتر باشد 38 % بیشتر و حداکثر به میزان

 . صنعت برق ایران( 31ۀ شمار
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 ولتاژ هارمونیکالزامات  5-1-1-2

 ( )رابطاۀ  بار مبناای    ولتااژ  فشار ضعیف، الزاما  هارمونیک شبکۀ برقبه  ۀ ماینرمزرعاتصا   مطالعا  برای

ماینرهای مزرعه  شوند. طبو این رابطه، اگر تعیین می   - -      IEC/TR مدرک    بند زیرشده در  ارائه

 مزرعاه از  یتاوافق توان  و مطابقت داشته باشند 22458-3 ۀشمار ایران استاندارد ملی 3-9بند زیرالزاما   با

بدون نیاز به  ضعیف شبکۀ فشاربه  را اتصا  آن تواندبردار شبکه میبهره ،(Si < Smin) کمتر باشد Smin پارامتر

ارائه شده  Smin ای برای ، محدوده  - -      IEC/TR مدرک  .A. در بند بداند  بیشتر مجاز انجام مطالعا

برابر باا   Sminایران،  شبکۀ برقن استاندارد، بر مبنای شرایط . در ایها مناسب است که برای بیشتر انوا  شبکه

 ( تعیین شده است.kVA 18حداق  مقدار این محدوده )

یا بیشتر، مجاز به اتصاا  باه    kVA 18برابر با  توافقیایران، مزار  ماینر با توان  شبکۀ برقبا توجه به شرایط 

  فشار ضعیف نیستند. شبکۀ برق

 ولتاژ نیهارمونیک میاالزامات  5-1-1-3

بناد  زیر بر مبنای ولتاژ فشار ضعیف، الزاما  هارمونیک میانی شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا   مطالعا  برای

 شوند.  تعیین می   - -      IEC/TR مدرک    

 ولتاژ فلیکرالزامات  5-1-1-2

 (  )بطاۀ  رابار مبناای   ولتااژ  فشار ضاعیف، الزاماا  فلیکار     شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا   مطالعا  برای

ماینرهای مزرعه  شوند. طبو این رابطه، اگر تعیین می   - -      IEC/TR مدرک  . بند زیرشده در  ارائه

 مزرعاه از  تاوافقی توان  مطابقت داشته باشند و 22458-3 ۀشمار ایران استاندارد ملی 2-9بند زیربا الزاما  

ضعیف بدون نیاز به  شبکۀ فشاربه  را اتصا  آن تواندیبردار شبکه مبهره، (Si < Smin) کمتر باشد Smin پارامتر

ارائه شده  Sminای برای  ، محدوده  - -      IEC/TR مدرک  .A. در بند بداندانجام مطالعا  بیشتر مجاز 

برابر باا   Sminایران،  شبکۀ برقها مناسب است. در این استاندارد، بر مبنای شرایط  که برای بیشتر انوا  شبکه

 ( تعیین شده است.kVA 18مقدار این محدوده )حداق  

یا بیشتر، مجاز به اتصاا  باه    kVA 18برابر با  توافقیایران، مزار  ماینر با توان  شبکۀ برقبا توجه به شرایط 

 فشار ضعیف نیستند. شبکۀ برق

  ولتاژ عدم تعادلالزامات  5-1-1-5

 (  )رابطاۀ  بر مبناای   ولتاژ   عدم تعاد فشار ضعیف، الزاما شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا   مطالعا  برای

 تاوافقی شوند. طبو این رابطه، اگار تاوان    تعیین می   - -      IEC/TR مدرک  .  بند زیرشده در  ارائه

ضاعیف   شابکۀ فشاار  باه   را اتصا  آن تواندبردار شبکه میبهره، (Si < Smin) کمتر باشد Smin پارامتر مزرعه از

ای بارای   ، محادوده   - -      IEC/TR مدرک  .A. در بند بداندا  بیشتر مجاز بدون نیاز به انجام مطالع

Smin شابکۀ بارق  ها مناسب است. در این استاندارد، بار مبناای شارایط     ارائه شده که برای بیشتر انوا  شبکه 

 ( تعیین شده است.kVA 18برابر با حداق  مقدار این محدوده ) Sminایران، 
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یا بیشتر، مجاز به اتصاا  باه    kVA 18برابر با  توافقیایران، مزار  ماینر با توان  برق شبکۀبا توجه به شرایط 

 فشار ضعیف نیستند. شبکۀ برق

 فشار متوسط شبکة برقبه  مزرعة ماینرالزامات مربوط به مطالعات اتصال  5-1-2

فشار متوسط  بکۀ برقشبه  مزرعۀ ماینربند، الزاما  کیفیت توان مدنظر برای انجام مطالعا  اتصا  زیردر این 

 شوند. کیفیت توان بیان میاغتشاش های  در مورد هریک از پدیده

 مجازمحدودۀ از  تغذیهولتاژ  انحرافالزامات  5-1-2-1

 ،کاردن تاأثیر تنظایم تات ترانسافورماتور      با لحاظ فشار متوسط، شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ ولتاژ 

کمتار   از ولتاژ نامی شابکه  9 % ی شبکه بیشتر و حداکثر به میزاناز ولتاژ نام 9 % تواند حداکثر به میزان می

  صنعت برق ایران(. 31ۀ قسمت او  استاندارد شمار 9-4بند زیر)برگرفته از  باشد

 ولتاژ الزامات هارمونیک 5-1-2-2

بار مبناای روش    ولتااژ  فشاار متوساط، الزاماا  هارمونیاک     شبکۀ بارق به  مزرعۀ ماینراتصا   مطالعا  برای

 شوند.  تعیین می  - -      IEC/TR مدرک  شده در بند  ای ارائه مرحله سه

شوند کاه   ، شرایطی بررسی می - -      IEC/TR مدرک    بند زیرمطابو با  در این مرحله، :اول مرحلة

و نیاازی باه انجاام مطالعاا       متوسط مجااز اسات   شبکۀ فشاربه  مزرعۀ ماینردر صور  برقراری آنها، اتصا  

بردار شبکه، امکاان اساتفاده از   در این مرحله، بسته به تشخیص بهره .  دوم و سوم( وجود نداردبیشتر )مراح

مادرک        بناد  زیرمعیار توان توافقی ) طبودار وجود دارد. معیار توان توافقی و معیار توان اعوجاجی وزن

IEC/TR      - - ،) و  آن باه  مزرعاۀ مااینر  صا  اتنقطۀ در  شبکه این شرایط بر مبنای توان اتصا  کوتاه

  مادرک       بناد  زیر)دار اعوجااجی وزن معیاار تاوان    طباو  شاوند.  تعیاین مای   مزرعاۀ مااینر   توافقیتوان 

IEC/TR      - -  توان  ،به آن مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ (، این شرایط بر مبنای توان اتصا  کوتاه شبکه در

 شوند. تعیین می وزنی این اجزاء هایضریبو  مزرعۀ ماینر زایاجزای هارمونیک ظاهری

باردار  بسته به تشخیص بهاره ،  - -      IEC/TR مدرک    بند زیرمطابو با  در این مرحله، :دوم مرحلة

شده، کاه تنهاا در شارایط    شده و روش عمومی وجود دارد. در روش سادهشبکه، امکان استفاده از روش ساده

هاای هاارمونیکی   جریاان  انتشاار حادود   کاربرد دارد،  - -      IEC/TR مدرک      بند زیرذکرشده در 

 مادرک       بناد  زیرمطابو باا  شوند. در روش عمومی، ارائه می به شبکه مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ در  نسبی

IEC/TR      - -  ، باا   متوساط  شبکۀ فشاربه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ حد انتشار هارمونیک در محاسبۀ

بناد  زیر) تغذیۀ ک ظرفیت  ،مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ در مجاور   پیکربندی شبکه ربوط بهاطالعا  م داشتن

مقاادیر ساطوح    ،انتقا  هارمونیک بین سطوح مختلاف ولتااژ   ضریب (، - -      IEC/TR مدرک        

  مااادرک      بناااد زیر) شااابکه بااارای ساااطوح مختلاااف ولتااااژ هارمونیاااک بلندماااد  ریااازی برناماااه

IEC/TR      - - )  در انجام این محاسبا ، باید توجه شود کاه   .دشو می انجام مزرعۀ ماینرو توان توافقی

ای از این محاسبا  در  نمونه وص  شود. شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ هیچ بار دیگری اجازه ندارد به 
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 مادرک     بناد  زیرشاایان ذکار اسات کاه طباو       ارائه شده اسات.   - -      IEC/TR مدرک Cپیوست 

IEC/TR      - -  ،مطالعا  باید به صور  یک منبع جریان هارمونیکی مد  شود. این در مزرعۀ ماینر 

شاوند کاه    شرایطی بیان می،  - -      IEC/TR مدرک    بند زیرمطابو با  در این مرحله، :سوم مرحلة

شابکۀ  باه   مزرعۀ مااینر اتصا  نقطۀ  حد انتشار هارمونیک در تواند میبردار شبکه  در صور  تحقو آنها، بهره

           دوم تعیین کند.   مرحلۀ شده در  محاسبه انتشاررا به طور مشروط بیش از حد  متوسط فشار

 ولتاژ الزامات هارمونیک میانی 5-1-2-3

   فشار متوسط، الزاما  هارمونیک میانی ولتاژ بر مبنای بند  شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا   مطالعا  برای

 شوند.  تعیین می  - -      IEC/TR کمدر

 ولتاژ الزامات فلیکر 5-1-2-2

ای  مرحله ولتاژ بر مبنای روش سه فلیکرفشار متوسط، الزاما   شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا   مطالعا  برای

 شوند.  تعیین می  - -      IEC/TR مدرک  شده در بند  ارائه

شوند کاه   ، شرایطی بررسی می - -      IEC/TR مدرک    بند زیرمطابو با  در این مرحله، :اول مرحلة

متوسط مجااز اسات و نیاازی باه انجاام مطالعاا         شبکۀ فشاربه  مزرعۀ ماینردر صور  برقراری آنها، اتصا  

به  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ تعداد تغییرا  ولتاژ  بیشتر )مراح  دوم و سوم( وجود ندارد. این شرایط بر مبنای

اتصاا   نقطاۀ  توان اتصا  کوتااه شابکه در   و  مزرعۀ ماینرتغییرا  توان ظاهری محدودۀ  قه،در هر دقیشبکه 

 شوند. تعیین می به آن مزرعۀ ماینر

در  فلیکار حد انتشار محاسبۀ ،  - -      IEC/TR مدرک    بند زیرمطابو با  در این مرحله، :دوم مرحلة

ن اطالعا  مربوط به پیکربنادی شابکه در مجااور     با داشت متوسط شبکۀ فشاربه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ 

ضاریب انتقاا     (، - -      IEC/TR مادرک       بناد  زیر) تغذیۀ کا  ظرفیت  ،مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ 

 فلیکار ریازی   مقادیر سطوح برنامه ،( - -      IEC/TR مدرک B)پیوست بین سطوح مختلف ولتاژ  فلیکر

 مزرعاۀ مااینر  و تاوان تاوافقی    ( - -      IEC/TR مدرک       بندزیربرای سطوح مختلف ولتاژ شبکه )

مزرعاۀ  اتصا  نقطۀ در انجام این محاسبا ، باید توجه شود که هیچ بار دیگری اجازه ندارد به شود.  انجام می

 مااادرک Gاز ایااان محاسااابا  در پیوسااات   هاااایینموناااه وصااا  شاااود. شااابکۀ بااارقباااه  مااااینر

IEC/TR      - -  مزرعۀ ماینرسازی میزان فلیکر تولیدشده توسط مد  شایان ذکر است که. اندارائه شده 

 .شودانجام می  - -      IEC/TR مدرک  .Eبند بر مبنای 

شوند که در  شرایطی بیان می،  - -      IEC/TR مدرک    بند زیرمطابو با  در این مرحله، :سوم مرحلة

 شابکۀ  باه   مزرعاۀ مااینر  اتصاا   نقطاۀ  در  فلیکار نتشاار  تواناد حاد ا   بردار شبکه مای  صور  تحقو آنها، بهره

 دوم تعیین کند.مرحلۀ شده در  محاسبه انتشارمتوسط را به طور مشروط بیش از حد  فشار

برق نیوز



 1221 سال :)چاپ اول( 22822-2ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

34 

  ولتاژ تعادل عدم الزامات 5-1-2-5

ولتااژ بار مبناای روش     عادم تعااد   فشار متوساط، الزاماا     شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا   مطالعا  برای

 شوند.  تعیین می   - -      IEC/TR مدرک  شده در بند  رائهای ا مرحله سه

شوند که  ، شرایطی بررسی می  - -      IEC/TR مدرک    بند زیر، مطابو با در این مرحله :اول مرحلة

متوسط مجااز اسات و نیاازی باه انجاام مطالعاا         شبکۀ فشاربه  مزرعۀ ماینردر صور  برقراری آنها، اتصا  

اتصاا   نقطۀ شبکه در  فازسه دوم و سوم( وجود ندارد. این شرایط بر مبنای توان اتصا  کوتاهبیشتر )مراح  

 شوند. تعیین می مزرعۀ ماینرفاز  و توان ظاهری معاد  تک به آن مزرعۀ ماینر

 حاد انتشاار   محاسابۀ  ،   - -      IEC/TR مادرک     بناد  زیر، مطاابو باا   در ایان مرحلاه   :دوم مرحلة

با داشتن اطالعا  مربوط به پیکربندی شابکه   متوسط شبکۀ فشاربه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ در  عدم تعاد 

 (،  - -      IEC/TR مادرک       بناد  زیر) تغذیاۀ کا   ظرفیات   ،مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ در مجاور  

ط ، ضریب مرباو (  - -      IEC/TR مدرک  .Aبند ) بین سطوح مختلف ولتاژ عدم تعاد ضریب انتقا  

مقاادیر   ،(  - -      IEC/TR مادرک   .Aبناد  به تفکیک سهم بار از سهم شبکه در ایجاد عدم تعااد  ) 

 (  - -      IEC/TR مدرک      بند زیربرای سطوح مختلف ولتاژ شبکه ) عدم تعاد ریزی  سطوح برنامه

ود که هیچ بار دیگاری اجاازه   شود. در انجام این محاسبا ، باید توجه ش انجام می مزرعۀ ماینرو توان توافقی 

  مادرک  Bای از این محاسابا  در پیوسات    وص  شود. نمونه شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ ندارد به 

IEC/TR      - -    .ارائه شده است 

شوند که  شرایطی بیان می،   - -      IEC/TR مدرک    بند زیرمطابو با  در این مرحله، :سوم مرحلة

شبکۀ به  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ در  عدم تعاد تواند حد انتشار  بردار شبکه می قو آنها، بهرهدر صور  تح

 دوم تعیین کند.مرحلۀ شده در  محاسبه انتشارمتوسط را به طور مشروط بیش از حد  فشار

 فشار قوی شبکة برقبه  مزرعة ماینرالزامات مربوط به مطالعات اتصال  5-1-3

فشار قوی  شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینرفیت توان مدنظر برای انجام مطالعا  اتصا  بند، الزاما  کیزیردر این 

 شوند. کیفیت توان بیان میاغتشاش های  در مورد هریک از پدیده

 مجازمحدودۀ از  تغذیهولتاژ  انحرافالزامات  5-1-3-1

ولتااژ ناامی شابکه    از  9 % تواند حداکثر به میزان فشار قوی، می شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ ولتاژ 

قسامت او  اساتاندارد    9-4بند زیر گرفته ازبر) از ولتاژ نامی شبکه کمتر باشد 9 % بیشتر و حداکثر به میزان

 . (صنعت برق ایران 31 ۀشمار

 ولتاژ الزامات هارمونیک 5-1-3-2

فشاار قاوی، الزاماا  هارمونیاک ولتااژ بار مبناای روش         شابکۀ بارق  باه   مزرعۀ مااینر اتصا   مطالعا  برای

 شوند.  تعیین می  - -      IEC/TR مدرک  شده در بند  ای ارائه مرحله سه
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شوند کاه   ، شرایطی بررسی می - -      IEC/TR مدرک    بند زیرمطابو با  در این مرحله، :اول مرحلة

مجاز است و نیازی به انجام مطالعاا  بیشاتر    قوی شبکۀ فشاربه  مزرعۀ ماینردر صور  برقراری آنها، اتصا  

بردار شبکه، امکان اساتفاده از معیاار   )مراح  دوم و سوم( وجود ندارد. در این مرحله، بسته به تشخیص بهره

 مادرک       بناد  زیردار وجاود دارد. طباو معیاار تاوان تاوافقی )     توان توافقی و معیار توان اعوجااجی وزن 

IEC/TR      - -  باه آن و   مزرعاۀ مااینر  اتصا  طۀ نق(، این شرایط بر مبنای توان اتصا  کوتاه شبکه در

  مادرک       بناد  زیردار )شاوند. طباو معیاار تاوان اعوجااجی وزن      تعیاین مای   مزرعاۀ مااینر   توافقیتوان 

IEC/TR      - -  به آن، توان  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ (، این شرایط بر مبنای توان اتصا  کوتاه شبکه در

 شوند. وزنی این اجزاء تعیین می هایضریبو  مزرعۀ ماینرزای ظاهری اجزای هارمونیک

حد انتشار محاسبۀ ،  - -      IEC/TR مدرک  .D بند و  . بند زیرمطابو با  در این مرحله، :دوم مرحلة

با داشتن اطالعا  مربوط به پیکربندی شابکه در   قوی شبکۀ فشاربه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ هارمونیک در 

 ماااادرک      بنااااد زیر) کاااا ، تااااوان در دسااااترس نرمزرعااااۀ مااااایاتصااااا  نقطااااۀ مجاااااور  

IEC/TR      - -  ،) هاای ضاریب  ( مادرک   .   بناد  زیرتاأثیر IEC/TR      - - )،    مقاادیر ساطوح

  مااادرک      بناااد زیرهارمونیاااک بااارای ساااطوح مختلاااف ولتااااژ شااابکه )بلندماااد  ریااازی  برناماااه

IEC/TR      - - )  در انجام این محاسبا ، باید توجه شود کاه  . شود انجام می مزرعۀ ماینرو توان توافقی

ای از این محاسبا  در  نمونه وص  شود. شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ هیچ بار دیگری اجازه ندارد به 

 مادرک     بناد  زیرارائه شده است. شاایان ذکار اسات کاه طباو        - -      IEC/TR مدرک Dپیوست 

IEC/TR      - -  ،این مطالعا  باید به صور  یک منبع جریان هارمونیکی مد  شود.در  مزرعۀ ماینر 

شوند که در  شرایطی بیان می،  - -      IEC/TR مدرک  . بند زیرمطابو با  در این مرحله، :سوم مرحلة

 شابکۀ  باه   مزرعاۀ مااینر  اتصاا   نقطاۀ  تواند حد انتشار هارمونیک در  بردار شبکه می صور  تحقو آنها، بهره

 دوم تعیین کند.مرحلۀ شده در  محاسبه انتشاررا به طور مشروط بیش از حد  قوی فشار

 ولتاژ الزامات هارمونیک میانی 5-1-3-3

   فشار قوی، الزاما  هارمونیک میانی ولتاژ بار مبناای بناد     شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا   مطالعا  برای

 شوند.  تعیین می  - -      IEC/TR مدرک

 ولتاژ الزامات فلیکر 5-1-3-2

ای  مرحلاه  فشار قوی، الزاما  فلیکر ولتاژ بر مبنای روش ساه  شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا   مطالعا  یبرا

 شوند.  تعیین می  - -      IEC/TR مدرک  شده در بند  ارائه

شوند کاه   ، شرایطی بررسی می - -      IEC/TR مدرک    بند زیرمطابو با  در این مرحله، :اول مرحلة

قوی مجاز است و نیازی به انجام مطالعاا  بیشاتر    شبکۀ فشاربه  مزرعۀ ماینراری آنها، اتصا  در صور  برقر

به شبکه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ )مراح  دوم و سوم( وجود ندارد. این شرایط بر مبنای تعداد تغییرا  ولتاژ 

مزرعاۀ  اتصاا   نقطاۀ  بکه در و توان اتصا  کوتاه ش مزرعۀ ماینرتغییرا  توان ظاهری محدودۀ در هر دقیقه، 

 شوند. به آن تعیین می ماینر
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حد انتشار فلیکار در  محاسبۀ ،  - -      IEC/TR مدرک    بند زیرمطابو با  در این مرحله، :دوم مرحلة

نقطاۀ  با داشتن اطالعا  مربوط به پیکربندی شبکه در مجاور   قوی شبکۀ فشاربه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ 

ضریب انتقاا  فلیکار    (، - -      IEC/TR مدرک      بند زیرتوان در دسترس ک  ) ،رمزرعۀ مایناتصا  

ریازی فلیکار بارای     مقادیر سطوح برنامه ،( - -      IEC/TR مدرک Bبین سطوح مختلف ولتاژ )پیوست 

انجاام   مزرعاۀ مااینر  و توان تاوافقی   ( - -      IEC/TR مدرک      بند زیرسطوح مختلف ولتاژ شبکه )

 مزرعاۀ مااینر  اتصا  نقطۀ به اجازه ندارد شود. در انجام این محاسبا ، باید توجه شود که هیچ بار دیگری  می

 ماااادرک Gهااااایی از ایاااان محاساااابا  در پیوساااات . نمونااااهوصاااا  شااااود شاااابکۀ باااارقبااااه 

IEC/TR      - -  رمزرعۀ ماینسازی میزان فلیکر تولیدشده توسط اند. شایان ذکر است که مد ارائه شده 

 .شودانجام می  - -      IEC/TR مدرک  .Eبند بر مبنای 

شوند که در  شرایطی بیان می،  - -      IEC/TR مدرک    بند زیرمطابو با  در این مرحله، :سوم مرحلة

قوی  شبکۀ فشاربه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ تواند حد انتشار فلیکر در  بردار شبکه می صور  تحقو آنها، بهره

 دوم تعیین کند.مرحلۀ شده در  محاسبه انتشارور مشروط بیش از حد را به ط

  ولتاژ الزامات عدم تعادل 5-1-3-5

فشاار قاوی، الزاماا  عادم تعااد  ولتااژ بار مبناای روش          شابکۀ بارق  به  مزرعۀ ماینراتصا   مطالعا  برای

 شوند.  تعیین می   - -      IEC/TR مدرک  بند زیرشده در  ای ارائه مرحله سه

شوند که  ، شرایطی بررسی می  - -      IEC/TR مدرک  . بند زیرمطابو با در این مرحله،  :ولا مرحلة

قوی مجاز است و نیازی به انجام مطالعاا  بیشاتر    شبکۀ فشاربه  مزرعۀ ماینردر صور  برقراری آنها، اتصا  

مزرعاۀ  اتصا  نقطۀ شبکه در  فازسه )مراح  دوم و سوم( وجود ندارد. این شرایط بر مبنای توان اتصا  کوتاه

 شوند. تعیین می مزرعۀ ماینرفاز  به آن و توان ظاهری معاد  تک ماینر

 حاد انتشاار   محاسابۀ  ،   - -      IEC/TR مادرک   . بناد  زیر، مطاابو باا   در ایان مرحلاه   :دوم مرحلة

پیکربندی شابکه در  با داشتن اطالعا  مربوط به  قوی شبکۀ فشاربه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ عدم تعاد  در 

 (،  - -      IEC/TR مادرک       بناد  زیرتاوان در دساترس کا  )    ،مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ مجاور  

، ضریب مرباوط  (  - -      IEC/TR مدرک  .Aبند ضریب انتقا  عدم تعاد  بین سطوح مختلف ولتاژ )

مقاادیر   ،(  - -      IEC/TR مادرک   .Aبناد  به تفکیک سهم بار از سهم شبکه در ایجاد عدم تعااد  ) 

 (  - -      IEC/TR مدرک      بند زیرریزی عدم تعاد  برای سطوح مختلف ولتاژ شبکه ) سطوح برنامه

شود. در انجام این محاسبا ، باید توجه شود که هیچ بار دیگاری اجاازه    انجام می مزرعۀ ماینرو توان توافقی 

 مادرک  Bای از این محاسابا  در پیوسات    وص  شود. نمونه برقشبکۀ به  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ ندارد به 

IEC/TR      - -    .ارائه شده است 

شوند کاه   شرایطی بیان می،   - -      IEC/TR مدرک  . بند زیر، مطابو با در این مرحله :سوم مرحلة

شابکۀ  باه   مزرعۀ مااینر  اتصا نقطۀ تواند حد انتشار عدم تعاد  در  بردار شبکه می در صور  تحقو آنها، بهره

 دوم تعیین کند.مرحلۀ شده در  محاسبه انتشارقوی را به طور مشروط بیش از حد  فشار

برق نیوز
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 فوق فشار قوی شبکة برقبه  مزرعة ماینرالزامات مربوط به مطالعات اتصال  5-1-2

  شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینرالزاما  کیفیت توان مدنظر برای انجام مطالعا  اتصا   ،بندزیردر این 

 شوند. کیفیت توان بیان میاغتشاش های  فوق فشار قوی در مورد هریک از پدیده

 مجازمحدودۀ از  تغذیهولتاژ  انحرافالزامات  5-1-2-1

از ولتااژ ناامی    9 % تواند حاداکثر باه میازان    فوق فشار قوی، می شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ ولتاژ 

قسامت او    9-4بناد  زیر گرفتاه از بر) ی شبکه کمتار باشاد  از ولتاژ نام 9 % شبکه بیشتر و حداکثر به میزان

 . (صنعت برق ایران 31 ۀاستاندارد شمار

 ولتاژ الزامات هارمونیک 5-1-2-2

فوق فشار قاوی، الزاماا  هارمونیاک ولتااژ بار مبناای روش        شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا   مطالعا  برای

 شوند.  عیین میت  - -      IEC/TR مدرک  شده در بند  ای ارائه مرحله سه

شوند کاه   ، شرایطی بررسی می - -      IEC/TR مدرک    بند زیرمطابو با  در این مرحله، :اول مرحلة

مجاز است و نیاازی باه انجاام مطالعاا       قویفشار  شبکۀ فوقبه  مزرعۀ ماینردر صور  برقراری آنها، اتصا  

بردار شبکه، امکاان اساتفاده از   به تشخیص بهره بیشتر )مراح  دوم و سوم( وجود ندارد. در این مرحله، بسته

 مادرک       بناد  زیردار وجود دارد. طبو معیار توان توافقی )معیار توان توافقی و معیار توان اعوجاجی وزن

IEC/TR      - -  باه آن و   مزرعاۀ مااینر  اتصا  نقطۀ (، این شرایط بر مبنای توان اتصا  کوتاه شبکه در

 مادرک       بناد  زیردار )شاوند. طباو معیاار تاوان اعوجااجی وزن      تعیاین مای   اینرمزرعاۀ ما   توافقیتوان 

IEC/TR      - -  به آن، توان  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ (، این شرایط بر مبنای توان اتصا  کوتاه شبکه در

 شوند. وزنی این اجزاء تعیین می هایضریبو  مزرعۀ ماینرزای ظاهری اجزای هارمونیک

حد انتشار محاسبۀ ،  - -      IEC/TR مدرک  .D بند و    بند زیر، مطابو با در این مرحله :دوم مرحلة

با داشتن اطالعا  مربوط به پیکربندی شبکه  فشار قوی شبکۀ فوقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ هارمونیک در 

 مااادرک      بناااد زیر) کااا ، تاااوان در دساااترس  مزرعاااۀ مااااینر اتصاااا  نقطاااۀ در مجااااور  

IEC/TR      - -  ،) هاای ضاریب  ( مادرک   .   بناد  زیرتاأثیر IEC/TR      - - )،    مقاادیر ساطوح

  مااادرک      بناااد زیرریااازی بلندماااد  هارمونیاااک بااارای ساااطوح مختلاااف ولتااااژ شااابکه ) برناماااه

IEC/TR      - - )  شود. در انجام این محاسبا ، باید توجه شود کاه   انجام می مزرعۀ ماینرو توان توافقی

ای از این محاسبا  در  وص  شود. نمونه شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ بار دیگری اجازه ندارد به هیچ 

 مادرک     بناد  زیرارائه شده است. شاایان ذکار اسات کاه طباو        - -      IEC/TR مدرک Dپیوست 

IEC/TR      - -  ،یکی مد  شود.در این مطالعا  باید به صور  یک منبع جریان هارمون مزرعۀ ماینر 

شوند که در  شرایطی بیان می،  - -      IEC/TR مدرک    بند زیر، مطابو با در این مرحله :سوم مرحلة

 شابکۀ  باه   مزرعاۀ مااینر  اتصاا   نقطاۀ  تواند حد انتشار هارمونیک در  بردار شبکه می صور  تحقو آنها، بهره

 دوم تعیین کند.مرحلۀ ده در ش محاسبه انتشارفشار قوی را به طور مشروط بیش از حد  فوق
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 ولتاژ الزامات هارمونیک میانی 5-1-2-3

فوق فشار قوی، الزاما  هارمونیک میانی ولتاژ بر مبنای بناد   شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا   مطالعا  برای

 شوند.  تعیین می  - -      IEC/TR مدرک   

 ولتاژ الزامات فلیکر 5-1-2-2

فاوق فشاار قاوی، الزاماا  فلیکار ولتااژ بار مبناای روش          رقشابکۀ با  به  مزرعۀ ماینراتصا   مطالعا  برای

 شوند.  تعیین می  - -      IEC/TR مدرک  شده در بند  ای ارائه مرحله سه

شوند کاه   ، شرایطی بررسی می - -      IEC/TR مدرک    بند زیر، مطابو با در این مرحله :اول مرحلة

فشار قوی مجاز است و نیاازی باه انجاام مطالعاا       کۀ فوقشببه  مزرعۀ ماینردر صور  برقراری آنها، اتصا  

به  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ بیشتر )مراح  دوم و سوم( وجود ندارد. این شرایط بر مبنای تعداد تغییرا  ولتاژ 

اتصاا   نقطاۀ  و توان اتصا  کوتااه شابکه در    مزرعۀ ماینرتغییرا  توان ظاهری محدودۀ شبکه در هر دقیقه، 

 شوند. به آن تعیین می مزرعۀ ماینر

حد انتشار فلیکار در  محاسبۀ ،  - -      IEC/TR مدرک    بند زیرمطابو با  در این مرحله، :دوم مرحلة

با داشتن اطالعا  مربوط به پیکربندی شابکه در مجااور     فشار قوی شبکۀ فوقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ 

ضاریب انتقاا     (، - -      IEC/TR مدرک      ند بزیرتوان در دسترس ک  ) ،مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ 

ریازی فلیکار    مقادیر سطوح برنامه ،( - -      IEC/TR مدرک Bفلیکر بین سطوح مختلف ولتاژ )پیوست 

 مزرعاۀ مااینر  و تاوان تاوافقی    ( - -      IEC/TR مدرک      بند زیربرای سطوح مختلف ولتاژ شبکه )

مزرعاۀ  اتصا  نقطۀ با ، باید توجه شود که هیچ بار دیگری اجازه ندارد به شود. در انجام این محاس انجام می

 مااادرک Gهاااایی از ایااان محاسااابا  در پیوسااات  وصااا  شاااود. نموناااه  شااابکۀ بااارقباااه  مااااینر

IEC/TR      - -  مزرعۀ ماینرسازی میزان فلیکر تولیدشده توسط اند. شایان ذکر است که مد ارائه شده 

 .شودانجام می  - -      IEC/TR مدرک  .Eبند بر مبنای 

شوند که در  شرایطی بیان می،  - -      IEC/TR مدرک    بند زیرمطابو با در این مرحله،  :سوم مرحلة

  ۀباه شابک   مزرعاۀ مااینر  اتصاا   نقطاۀ  تواناد حاد انتشاار فلیکار در      بردار شبکه مای  صور  تحقو آنها، بهره

 دوم تعیین کند.مرحلۀ شده در  محاسبه نتشارافوق فشار قوی را به طور مشروط بیش از حد 

  ولتاژ الزامات عدم تعادل 5-1-2-5

فوق فشار قوی، الزاما  عادم تعااد  ولتااژ بار مبناای روش       شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا   مطالعا  برای

 شوند. تعیین می   - -      IEC/TR مدرک  شده در بند  ای ارائه مرحله سه

شوند که  ، شرایطی بررسی می  - -      IEC/TR مدرک    بند زیرابو با ، مطدر این مرحله :اول مرحلة

فشار قوی مجاز است و نیاازی باه انجاام مطالعاا       شبکۀ فوقبه  مزرعۀ ماینردر صور  برقراری آنها، اتصا  

ا  اتصا نقطۀ شبکه در  فازسه بیشتر )مراح  دوم و سوم( وجود ندارد. این شرایط بر مبنای توان اتصا  کوتاه

 شوند. تعیین می مزرعۀ ماینرفاز  به آن و توان ظاهری معاد  تک مزرعۀ ماینر
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 حاد انتشاار   محاسابۀ  ،   - -      IEC/TR مادرک     بناد  زیر، مطاابو باا   در ایان مرحلاه   :دوم مرحلة

با داشاتن اطالعاا  مرباوط باه پیکربنادی       فشار قوی شبکۀ فوقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ عدم تعاد  در 

 ماادرک       بنااد  زیرتااوان در دسااترس کاا  )   ،مزرعااۀ ماااینر اتصااا   نقطااۀ ه در مجاااور   شاابک

IEC/TR      - -  ،)    ( بنااد ضااریب انتقااا  عاادم تعاااد  بااین سااطوح مختلااف ولتاااژA.  ماادرک 

IEC/TR      - -  )   (  بناد  ، ضریب مربوط به تفکیک سهم بار از سهم شبکه در ایجااد عادم تعاادA.  

ریزی عدم تعااد  بارای ساطوح مختلاف ولتااژ شابکه        مقادیر سطوح برنامه ،(  - -      IEC/TR مدرک

شاود. در انجاام ایان     انجاام مای   مزرعاۀ مااینر  و توان توافقی  (  - -      IEC/TR مدرک      بند زیر)

وصا    شابکۀ بارق  باه   مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ محاسبا ، باید توجه شود که هیچ بار دیگری اجازه ندارد به 

 ارائه شده است.    - -      IEC/TR مدرک Bای از این محاسبا  در پیوست  نمونه شود.

شوند که  شرایطی بیان می،   - -      IEC/TR مدرک    بند زیر، مطابو با در این مرحله :سوم مرحلة

شبکۀ به  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ تواند حد انتشار عدم تعاد  در  بردار شبکه می در صور  تحقو آنها، بهره

 دوم تعیین کند.مرحلۀ شده در  محاسبه انتشارفشار قوی را به طور مشروط بیش از حد  فوق

 مزرعة ماینر دارشدن برقالزامات کیفیت توان مربوط به  5-2

 به تفکیک مزرعۀ ماینر دارشدن برقهای مربوط به  گیری در این بند، الزاما  کیفیت توان مورد نیاز برای اندازه

 شوند. کیفیت توان بیان میاغتشاش های مختلف  لتاژ و پدیدهسطوح مختلف و

 فشار ضعیف شبکة برقبه  مزرعة ماینرالزامات مربوط به اتصال  5-2-1

 شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینرهای مربوط به اتصا   گیری بند، الزاما  کیفیت توان مدنظر برای اندازهزیردر این 

 شوند. یفیت توان بیان میکاغتشاش های  فشار ضعیف در مورد هریک از پدیده

 مجازمحدودۀ از  تغذیهولتاژ  انحرافالزامات  5-2-1-1

مجااز،  محدودۀ فشار ضعیف از  شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ ولتاژ  انحرا های مربوط به  گیری اندازه

شابکۀ   بر مبنای شارایط ، با این تفاو  که را برآورده کنند       IEC TS مدرک      بند زیرباید الزاما  

 ولتاژ باین  تغییرا  مجازمحدودۀ ، صنعت برق ایران( 31 ۀقسمت او  استاندارد شمار 9-4بند زیر) ایران برق

باازۀ  حاداق  مقادار    شود کاه  تعیین می 55برابر با   ضریب مقدارشود.  تعیین میولتاژ نامی  -38 + و 9% %

شود که  تعیین می 9برابر با  ضریب مقدار است. همچنین،        IEC TS مدرک[ ذکرشده در 55، 388]

 ای دقیقااه 38مااؤثر  اساات. بنااابراین، از میااان ولتاژهااای       IEC TS ماادرکدر شااده  مقاادار توصاایه

، عادی برداری بهره در شرایط) زمانی یک هفتهدورۀ در  به شبکه مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ شده در  گیری اندازه

 نبایاد از  تغییرا  ولتاژ 55 ، حداق  %(ولتاژهای  ها و برآمدگی افتادگی ها و با لحاظ کردن نظر از وقفه با صر 

 ولتاژ نامی کمتر باشاند  -38 % حد توانند از می تغییرا  ولتاژ 9 ولتاژ نامی بیشتر باشند، حداکثر % +9 % حد

        .   ولتاژ نامی کمتر باشند -39 حد % توانند از می تغییرا  ولتاژ 3 و حداکثر %

برق نیوز
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 ولتاژ ات هارمونیکالزام 5-2-1-2

بند زیرفشار ضعیف، باید الزاما   شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ های مربوط به ولتاژ  گیری اندازه

 از میان مقادیر مؤثر برآورده کنند. بنابراین،  ولتاژ را در مورد هارمونیک       IEC TS مدرک        

مزرعۀ اتصا  نقطۀ که در  ،تکی ولتاژ هایهارمونیک( و THDهارمونیکی )ک  ای مربوط به اعوجاج  دقیقه 38

 59 اند، حداق  % گیری شده اندازه عادی برداری بهرهزمانی یک هفته و در شرایط دورۀ به شبکه، در  ماینر

مربوط به هر مقادیر  59 ، و حداق  %بیشتر باشند 4 %نباید از ( 98شده تا هارمونیک  )محاسبه THD مقادیر

تزم به ذکر  .بیشتر باشند 3شده در جدو  بیان انتشار از حدنباید ( 98)تا هارمونیک کی ولتاژ هارمونیک ت

های  تواند بر مبنای نو  سیستم بردار شبکه می ، بهره1های مضرب  است که در این جدو ، در مورد هارمونیک

های مضرب  جاری شدن هارمونیک میزان افزایش زمین کردن نو  و نو  اتصات  ترانسفورماتور و تأثیر آنها بر

 در هادی نو ، از حدود داخ  پرانتز استفاده نماید.   1

 شبکة برقبه  مزرعة ماینر اتصالنقطة ( در 52های تکی ولتاژ )تا هارمونیک  هارمونیک انتشارحدود  -1جدول 

 ولتاژ اصلیمؤلفة فشار ضعیف به صورت درصدی از 

 های زوج هارمونیک 3های فرد مضرب  کهارمونی 3مضرب غیرهای فرد  هارمونیک

مرتبة 

 (h)هارمونیک 
 (%)هارمونیک ولتاژ 

مرتبة 

 (h)هارمونیک 

هارمونیک 

 (%)ولتاژ 

مرتبة 

 (h)هارمونیک 

هارمونیک 

 (%)ولتاژ 

9 8/9 1 8/9 (8/9) 2 8/2 

9 8/9 5 9/3 (9/1) 5 9/3 

33 9/1 39 8/3 (8/2) 9  ...25 99/8 

31 8/1 23 99/8 (9/3) - - 

39 8/2 - - - - 

35 4/3 - - - - 

21 9/3 - - - - 

29 9/3 - - - - 

55    25  29/8 (h/39) 29/2 59    29  9/8 98     29 9/8 

 

 ولتاژ الزامات هارمونیک میانی 5-2-1-3

بناد  زیرفشاار ضاعیف، بایاد الزاماا       شبکۀ بارق به  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ های مربوط به ولتاژ  گیری اندازه

بناابراین، از میاان مقاادیر    را در مورد هارمونیک میانی ولتاژ برآورده کنناد.         IEC TS مدرک    .   

 برداری بهرهزمانی یک هفته و در شرایط دورۀ به شبکه، در  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ ای که در  دقیقه 38مؤثر 

 :را برآورده کنند ذی ا  ها باید الزام گیری اندازه 59 ، حداق  %اند گیری شده اندازه عادی

برق نیوز
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را  نیک تکی ولتاژ واقع در مرکز گروهگروه هارمونیکی، باید همان الزاما  مربوط به هارمو هرولتاژ مؤثر  -الف

 .(مراجعه شود 2-3-2-9 به زیربند) برآورده کند

تکی ولتااژ   های هارمونیک میانی، باید همان الزاما  مربوط به هارمونیک مرکزی ولتاژ مؤثر هر زیرگروه -ب

 (.مراجعه شود 2-3-2-9 به زیربندواقع در طرفین زیرگروه را برآورده کند )

  بیشتر باشد. 4 نباید از % (THDGهارمونیکی )های  ک  گروهاعوجاج  مقدار - 

 ولتاژ الزامات فلیکر 5-2-1-2

    بند زیراما  فشار ضعیف، باید الز شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ های مربوط به ولتاژ  گیری اندازه

، (Pltشد  بلندمد  فلیکر ) برآورده کنند. بنابراین، از میان مقادیردر مورد فلیکر را        IEC TS مدرک

گیری  اندازهعادی برداری  بهرهزمانی یک هفته و در شرایط دورۀ به شبکه، در  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ که در 

 یشتر باشند.ب 8/3نباید از  مقادیر 59 اند، حداق  % شده

  ولتاژ الزامات عدم تعادل 5-2-1-5

    بند زیرفشار ضعیف، باید الزاما   شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ های مربوط به ولتاژ  گیری اندازه

ای  دقیقه 38 مقادیر مؤثر از میان بنابراین، برآورده کنند. در مورد عدم تعاد  ولتاژ را       IEC TS مدرک

زمانی یک هفته و در شرایط دورۀ به شبکه، در  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ   ولتاژ که در عدم تعادهای  ضریب

 بیشتر باشند. 2 %نباید از ها  ضریب 59 اند، حداق  % گیری شده اندازهعادی برداری  بهره

 فشار متوسط شبکة برقبه  مزرعة ماینرالزامات مربوط به اتصال  5-2-2

 شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینرهای مربوط به اتصا   گیری نظر برای اندازهبند، الزاما  کیفیت توان مدزیردر این 

 شوند. کیفیت توان بیان میاغتشاش های  فشار متوسط در مورد هریک از پدیده

 مجازمحدودۀ از  تغذیهولتاژ  انحرافالزامات  5-2-2-1

مجاز، محدودۀ از  سطمتوفشار  شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ ولتاژ  انحرا های مربوط به  گیری اندازه

شابکۀ  بر مبنای شارایط  را برآورده کنند، با این تفاو  که        IEC TS مدرک  .   بند زیرباید الزاما  

صنعت برق ایران، با لحاظ کردن تاأثیر تنظایم تات     31 ۀقسمت او  استاندارد شمار 9-4بند زیر) ایران برق

و در شرایط خاا ،   شود تعیین میولتاژ نامی  -9 + و %9 % ولتاژ بین تغییرا  مجازمحدودۀ ، ترانسفورماتور(

بناابراین، از میاان   . انجاام شاود  ولتاژ نامی  -38 % و+ 38 %محدودۀ در  تواند به طور موقت ولتاژ میتغییرا  

 زمانی یاک هفتاه  دورۀ به شبکه در  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ شده در  گیری ای اندازه دقیقه 38ولتاژهای مؤثر 

حداق  ، ولتاژ( های برآمدگیو  ها ادگیها و با لحاظ کردن افت نظر از وقفه ، با صر عادی برداری بهرهیط )در شرا

  توانناد از حاد   می تغییرا  ولتاژ 3 حداکثر % و + ولتاژ نامی بیشتر باشند9 نباید از حد % تغییرا  ولتاژ 55 %

خارج ولتاژ نامی  -38 % و+ 38 %محدودۀ  از یدنبا ولتاژی تغییر هیچ . همچنین،ولتاژ نامی کمتر باشند -9 %

           .شود
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 ولتاژ الزامات هارمونیک 5-2-2-2

بند زیر، باید الزاما  متوسطفشار  شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ های مربوط به ولتاژ  گیری اندازه

 ز میان مقادیر مؤثر را در مورد هارمونیک ولتاژ برآورده کنند. بنابراین، ا       IEC TS مدرک  . .   

مزرعۀ اتصا  نقطۀ های تکی ولتاژ، که در ( و هارمونیکTHDهارمونیکی )ک  ای مربوط به اعوجاج  دقیقه 38

 59 اند، حداق  % گیری شده اندازه عادی برداری بهرهزمانی یک هفته و در شرایط دورۀ به شبکه، در  ماینر

مقادیر مربوط به هر  59 بیشتر باشند، و حداق  % 4 د از %( نبای98شده تا هارمونیک  )محاسبه THDمقادیر 

بیشتر باشند. تزم به ذکر  2شده در جدو  بیان انتشار از حدنباید  (98)تا هارمونیک  هارمونیک تکی ولتاژ

های  تواند بر مبنای نو  سیستم بردار شبکه می ، بهره1های مضرب  است که در این جدو ، در مورد هارمونیک

های مضرب  میزان جاری شدن هارمونیکافزایش ردن نو  و نو  اتصات  ترانسفورماتور و تأثیر آنها بر زمین ک

 در هادی نو ، از حدود داخ  پرانتز استفاده نماید.   1

 شبکة برقبه  مزرعة ماینراتصال نقطة ( در 52های تکی ولتاژ )تا هارمونیک  هارمونیک انتشارحدود  -2جدول 

 اصلی ولتاژمؤلفة صورت درصدی از به  متوسطفشار 

 های زوج هارمونیک 3های فرد مضرب  هارمونیک 3مضرب غیر های فرد  هارمونیک

مرتبة 

 (hهارمونیک )
 هارمونیک ولتاژ )%(

مرتبة 

 (hهارمونیک )

هارمونیک 

 ولتاژ )%(

مرتبة 

 (hهارمونیک )

هارمونیک 

 ولتاژ )%(

9 8/9 1 8/9 (8/9) 2 8/2 

9 8/9 5 9/3 (9/1) 5 9/3 

33 9/1 39 8/3 (8/2) 9  ...25 99/8 

31 8/1 23 99/8 (9/3) - - 

39 8/2 - - - - 

35 4/3 - - - - 

21 9/3 - - - - 

29 9/3 - - - - 

55     25 29/8 (h/39) 29/2 59     29 9/8 98     29 9/8 

 ولتاژ الزامات هارمونیک میانی 5-2-2-3

بناد  زیر، بایاد الزاماا    متوساط فشاار   شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا   نقطۀهای مربوط به ولتاژ  گیری اندازه

را در مورد هارمونیک میانی ولتاژ برآورده کنناد. بناابراین، از میاان مقاادیر            IEC TS مدرک  . .   

 اریبرد بهرهزمانی یک هفته و در شرایط دورۀ به شبکه، در  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ ای که در  دقیقه 38مؤثر 

 را برآورده کنند: ذی ها باید الزاما   گیری اندازه 59 اند، حداق  % گیری شده اندازه عادی
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ولتاژ مؤثر هر گروه هارمونیکی، باید همان الزاما  مربوط به هارمونیک تکی ولتاژ واقع در مرکز گروه را  -الف

 (.مراجعه شود 2-2-2-9 به زیربندبرآورده کند )

های تکی ولتااژ   گروه مرکزی هارمونیک میانی، باید همان الزاما  مربوط به هارمونیکولتاژ مؤثر هر زیر -ب

 (.مراجعه شود 2-2-2-9 به زیربندواقع در طرفین زیرگروه را برآورده کند )

 بیشتر باشد. 4 ( نباید از %THDG) ی هارمونیکیها ( مقدار اعوجاج ک  گروه 

 ولتاژ الزامات فلیکر 5-2-2-2

    بند زیرفشار متوسط، باید الزاما   شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ ط به ولتاژ های مربو گیری اندازه

(، Pltرا در مورد فلیکر برآورده کنند. بنابراین، از میان مقادیر شد  بلندمد  فلیکر )       IEC TS مدرک

گیری  اندازه عادی برداری بهره زمانی یک هفته و در شرایطدورۀ به شبکه، در  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ که در 

 بیشتر باشند. 8/3مقادیر نباید از  59 اند، حداق  % شده

  ولتاژ الزامات عدم تعادل 5-2-2-5

    بند زیرفشار متوسط، باید الزاما   شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ های مربوط به ولتاژ  گیری اندازه

ای  دقیقه 38از میان مقادیر مؤثر  بنابراین، ه کنند.برآورددر مورد عدم تعاد  ولتاژ را        IEC TS مدرک

زمانی یک هفته و در شرایط دورۀ به شبکه، در  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ های عدم تعاد  ولتاژ که در  ضریب

 بیشتر باشند. 2 %ها نباید از  ضریب 59 اند، حداق  % گیری شده اندازه عادی برداری بهره

 فشار قوی شبکة برقبه  ة ماینرمزرعالزامات مربوط به اتصال  5-2-3

 شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینرهای مربوط به اتصا   گیری بند، الزاما  کیفیت توان مدنظر برای اندازهزیردر این 

 شوند. کیفیت توان بیان میاغتشاش های  فشار قوی در مورد هریک از پدیده

 مجازمحدودۀ از  تغذیهولتاژ  انحرافالزامات  5-2-3-1

مجااز،  محادودۀ  از  قاوی فشار  شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ ولتاژ  انحرا بوط به های مر گیری اندازه

شابکۀ  بر مبنای شارایط  را برآورده کنند، با این تفاو  که        IEC TS مدرک  .   بند زیرباید الزاما  

 ولتاژ باین  تغییرا  مجازمحدودۀ ، صنعت برق ایران( 31 ۀقسمت او  استاندارد شمار 9-4بند زیر) ایران برق

شاده در   گیاری  ای انادازه  دقیقاه  38بنابراین، از میان ولتاژهای مؤثر شود.  ولتاژ نامی تعیین می -9 % + و9 %

نظار از   ، باا صار   عاادی  بارداری  بهرهزمانی یک هفته )در شرایط دورۀ به شبکه در  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ 

+ ولتاژ 9 نباید از حد % تغییرا  ولتاژ 55 ولتاژ(، حداق  %های  ها و برآمدگی افتادگیها و با لحاظ کردن  وقفه

 ولتاژ نامی کمتر باشند.           -9 توانند از حد % ولتاژ میتغییرا   3 نامی بیشتر باشند و حداکثر %

 ولتاژ الزامات هارمونیک 5-2-3-2

  . .   بند زیر، باید الزاما  فشار قوی شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ های مربوط به ولتاژ  گیری اندازه

ای  دقیقه 38را در مورد هارمونیک ولتاژ برآورده کنند. بنابراین، از میان مقادیر مؤثر        IEC TS مدرک

برق نیوز



 1221 سال :)چاپ اول( 22822-2ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

24 

به  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ های تکی ولتاژ، که در ( و هارمونیکTHDهارمونیکی )ک  مربوط به اعوجاج 

مقادیر  59 اند، حداق  % گیری شده اندازه عادی برداری بهرهشرایط زمانی یک هفته و در دورۀ شبکه، در 

THD بینبازۀ از بردار شبکه )که  شده توسط بهره تعیین انتشارنباید از حد ( 98شده تا هارمونیک  )محاسبه 

مقادیر مربوط به هر هارمونیک تکی ولتاژ  59 حداق  % . همچنین،بیشتر باشند( شود انتخاب می 9 تا % 1 %

 1شده در جدو  بیانهای  بازه از)که  بردار شبکه شده توسط بهره تعیین انتشار از حد( نباید 31)تا هارمونیک 

به علت محدودیت دقت  بیشتر باشند. تزم به ذکر است که در این جدو ،( شوند انتخاب می

 .  اند تعریف نشده 31های باتتر از  هارمونیک های فشار قوی، شبکهترانسفورماتورهای ولتاژ رایج در 

 شبکة برقبه  مزرعة ماینراتصال نقطة ( در 13های تکی ولتاژ )تا هارمونیک  هارمونیک انتشارحدود  -3جدول 

 اصلی ولتاژمؤلفة فشار قوی به صورت درصدی از 

 های زوج هارمونیک 3های فرد مضرب  هارمونیک 3های فرد غیر مضرب  هارمونیک

مرتبة 

 (hهارمونیک )
 یک ولتاژ )%(هارمون

مرتبة 

 (hهارمونیک )

هارمونیک 

 ولتاژ )%(

مرتبة 

 (hهارمونیک )
 هارمونیک ولتاژ )%(

 5/3تا  9/3 2 8/1تا  8/2 1 8/9تا  8/2 9

 8/3تا  4/8 5 8/2تا  8/3 5 8/5تا  8/2 9

 9/8 32...  9 - - 8/1تا  9/3 33

 - - - - 9/2تا  9/3 31

 

 ولتاژ الزامات هارمونیک میانی 5-2-3-3

        بند زیرفشار قوی، باید الزاما   شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ های مربوط به ولتاژ  گیری ندازها

 را در مورد هارمونیک میانی ولتااژ بارآورده کنناد. بناابراین، از میاان مقاادیر ماؤثر               IEC TS مدرک

 بارداری  بهاره زمانی یاک هفتاه و در شارایط    دورۀ به شبکه، در  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ ای که در  دقیقه 38

 را برآورده کنند: ذی ها باید الزاما   گیری اندازه 59 اند، حداق  % گیری شده اندازه عادی

ولتاژ مؤثر هر گروه هارمونیکی، باید همان الزاما  مربوط به هارمونیک تکی ولتاژ واقع در مرکز گروه را  -الف

 (.مراجعه شود 2-1-2-9 به زیربندبرآورده کند )

های تکی ولتااژ   ولتاژ مؤثر هر زیرگروه مرکزی هارمونیک میانی، باید همان الزاما  مربوط به هارمونیک -ب

 (.مراجعه شود 2-1-2-9 به زیربندواقع در طرفین زیرگروه را برآورده کند )

بردار شابکه   ط بهرهشده توس تعیین انتشارنباید از حد ( THDGهارمونیکی )های  ک  گروهمقدار اعوجاج  - 

 .بیشتر باشدشود(  انتخاب می 9 تا % 1 بین %بازۀ )که از 
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 ولتاژ الزامات فلیکر 5-2-3-2

    بند زیرفشار قوی، باید الزاما   شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ های مربوط به ولتاژ  گیری اندازه

(، Pltان مقادیر شد  بلندمد  فلیکر )را در مورد فلیکر برآورده کنند. بنابراین، از می       IEC TS مدرک

گیری  اندازه عادی برداری بهرهزمانی یک هفته و در شرایط دورۀ به شبکه، در  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ که در 

 بیشتر باشند. 8/3مقادیر نباید از  59 اند، حداق  % شده

  ولتاژ الزامات عدم تعادل 5-2-3-5

    بند زیر، باید الزاما  قویفشار  شبکۀ برقبه  زرعۀ ماینرماتصا  نقطۀ های مربوط به ولتاژ  گیری اندازه

ای  دقیقه 38از میان مقادیر مؤثر  بنابراین، برآورده کنند.در مورد عدم تعاد  ولتاژ را        IEC TS مدرک

زمانی یک هفته و در شرایط دورۀ به شبکه، در  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ های عدم تعاد  ولتاژ که در  ضریب

 بیشتر باشند. 2 %ها نباید از  ضریب 59 اند، حداق  % گیری شده اندازه عادی برداری رهبه

 فوق فشار قوی شبکة برقبه  مزرعة ماینرالزامات مربوط به اتصال  5-2-2

الزاما  کیفیت توان مورد نیاز برای ، IEC مرتبط یا سایر استانداردهای       IEC TS مدرکدر 

اند. با این وجود، از آنجا  فوق فشار قوی بیان نشده شبکۀ برقبه  تأسیسا ا  های مربوط به اتص گیری اندازه

بردار شبکه مجاز شمرده شده است،  فوق فشار قوی ایران از سوی بهره شبکۀ برقکه اتصا  مزار  ماینر به 

فشار قوی برای ارزیابی  شبکۀ برقبردار شبکه از همان الزاما  مربوط به  شود که بهره توصیه می

 1-2-9 به زیربند) فوق فشار قوی استفاده نماید شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینرهای مربوط به اتصا   گیری ندازها

  .(مراجعه شود

 های آزمون روش 6

 مشخصا  باشد که A ۀباید طبو رد کیفیت تواناغتشاش های  گیری پدیده اندازه روشدر این استاندارد، 

باید  گیری مربوطه . همچنین، ابزارهای اندازهشده استتعیین    - -      IEC استاندارد درآن  عملکردی

  هایبر مبنای استانداردآنها  یرا داشته باشند و مشخصا  عملکرد A ۀگیری طبو رد قابلیت اندازه

IEC      -   وIEC      -  شوند.  تعیین می 

 شبکۀ برقبه  مزرعۀ ماینراتصا  نقطۀ کیفیت توان، اغتشاش های  گیری پدیده در این استاندارد، مح  اندازه

بند زیربر مبنای نیست. به عبار  دیگر،  شبکۀ برقهیچ بار دیگری مجاز به اتصا  به  ،است که در آن نقطه

( انجام POC) اتصا نقطۀ در کیفیت توان اغتشاش های  پدیده گیری اندازه،       IEC TS مدرک    

توانند به آن متص  باشند( برای  که سایر بارها نیز می، PCCاتصا  مشترک )نقطۀ شود و نباید از  می

های اختصاصی مورد استفاده برای تأمین برق  شایان ذکر است که در مورد پستگیری استفاده شود.  اندازه

بردار شبکه تنها به بخش دارای ولتاژ باتتر در پست دسترسی دارد،  مزار  ماینر، از آنجا که بهره

 شوند. نیاز در این بخش انجام می های مورد گیری اندازه

برق نیوز



 1221 سال :)چاپ اول( 22822-2ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

18 

 مورد اشاره در این استاندارد باید در شرایط های گیری اندازه،       IEC TS مدرک    بند زیربر مبنای 

 انتشار ، و حدودای انجام شوند دقیقه 38های  یک هفته و در بازهحداق  زمانی دورۀ در  ،عادی برداری بهره

 در مورد )به جز ها برآورده شوند گیری این اندازه 59 باید در % معموتً ندارداین استا 2-9بند زیرذکرشده در 

 هایی گیری اندازه. که درصدهای متفاوتی برای آن ذکر شده است( از محدودۀ مجاز ولتاژ تغذیه انحرا الزاما  

ده در این ذکرش انتشار با حدود باید از محاسبا  مربوط به تطابو ،هستند دار های نشان که جزء داده

. به منظور قاب  اعتماد مجاز(محدودۀ از  تغذیهولتاژ  انحرا به جز در مورد الزاما  ) استاندارد حذ  شوند

شوند نباید زیاد باشد. به  گذاشته می هایی که به هر دلی  کنار گیری گیری، درصد اندازه بودن نتایج اندازه

شده در یک هفته به هر دلیلی ناقص باشند یا حذ   یگیر های اندازه داده 38%  عنوان مثا ، اگر بیش از

 ۀشده بر عهد انجام های گیری تشخیص صحت اندازه ها باید انجام شود. در هر حا ، شوند، اصالح داده

          بردار شبکه است.   بهره

برق نیوز  
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 نامه کتاب

)کیفیات   کی، مشخصا  و خصوصیا  انرژی الکتری3143: سا  صنعت برق ایران 31 ۀشمار استاندارد [3]

 : کلیا قسمت او  -برق(
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