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:پیشگفتار

خازن هاي اصالح ضریب توان براي مهندسین برق اسم آشنایی است و اهمیت این عناصر در سیستمهاي توزیـع  

در سیستمهاي توزیع به خاطر . این عناصر در سیستمهاي توزیع نقش کلیدي دارند. بر هیچ کس پوشیده نیست 

باال باشد، که به همـراه تـوان   XI2ن عبوري از خطوط باال است و این امر باعث می شود که ولتاژ پایین تر جریا

مصرفی حقیقی ، اندازه ي توان ظاهري را باالتر برده ، الزم می دارد که از تجهیزاتی با قدرت باالتر استفاده کنیم 

،Iدر سیستمهایی توزیع و قـدرت یافـت   توان راکتیو القایی که بیشتر از خاصیت سلفی عناصر می باشد به وفور

می شود که از عوامل تولید کننده ي آن می توان به موتورهایی القایی مـورد اسـتفاده در صـنعت ، تـراش هـا ،      

براي کم کردن اثر توان القـایی در نتیجـه انـدازه ي تـوان ظـاهري ، از وسـایل       . خطوط انتقال ومیره اشاره کرد 

ن و خازن هاي اصالح ضریب توان  می توان استفاده نمود، که مورد اول بیشـتر  گوناگون مانند موتورهاي سنکرو

در صنایع بمنظور کم کردن هزینه توان راکتیو استفاده می شد ، که به خاطر هزینه تعمیر و نگهـداري بـاال ، در   

ین پایان نامـه  اما مورد دوم که بحث اصلی ما در ا. حال حاضر بیشتر از خازن هاي سوئیچینگ استفاده می شود 

که می . می باشد به خاطر هزینه تعمیر و نگهداري کم و عمر باال بیشتر در سیستم هاي توزیع استفاده می شود

از دیگر پارامترهاي مهم مربوط به ایـن  . تواند به صورت واحد ، گروهی ، ثابت و یا قابل سوئیچ به کار گرفته شود

و مکانی که بیشترین جبران سازي را ایجاد می کند اشاره کرد ، کـه  خازن می توان به مقدار بهینه این خازن ها

.  در حد توان در این پایان نامه بررسی شده است 
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1فاهیم اساسیم

2ساختار مکانیکی و الکتریکی خازن1-1

ال شـود انـرژي   هرگاه اختالف پتانسیلی بین دو صفحه ي هادي که در فاصله ي کمی از هم قرار گرفته اند، اعم

الکترواستاتیکی در سیستم موجود ذخیره می گردد که صفحات فلزي بعنـوان الکتـرود و فضـاي بـین آنهـا دي      

اندازه ي توانایی عایق یا دي الکتریک در ذخیره سازي انرژي الکتروستاتیکی ثابت دي . نامیده می شود3الکتریک

ریک تمام عایق ها معموالً نسبت به هوا سنجیده مـی شـود   ثابت دي الکت. الکتریک یا پرمابیلیته نامیده می شود

oاست که آنرا با عالمـت  12-10×8,85برابر ثابت دي الکتریک هوا . که ضریبی از دي الکتریک هوا می باشد

ریبی از ثابـت  و ثابت نسبی دي الکتریک تمام عایقها که ض(F/m)می شناسیم و واحد آن نیز فاراد برمتر است 

بـراي بعضـی   εrاندازه اي 1-1در جدول . نمایش می دهیم که این مقدار براي هوا یک استεrهوا هستند را با 

.عایقها آورده شده است

ماده εr

Air هوا 1

Ceramic سرامیک 3000

Glass شیشه 7

Castor oil روغن معدنی 2,12

Mica میکا 5,16

Polystyrene پلی استر 2,9

)4مرجع(ثابت دي الکتریک نسبی برخی مواد) 1-1(جدول 

١- Basic Concept
٢- Mechanical and Electrical of capacitor
٣- Dielectric
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ظرفیت خازن و انرژي ذخیره شده در خازن2-1

ایـن  . نمـایش داده مـی شـود   Cمیزان باري که یک خازن می تواند در خود ذخیره کند توسط فاکتوري به نـام  

ر گرفتـه و باریـک کولمـب را    فاکتور برابر با ظرفیتی است بین صفحات یک خازن که ولتاژ یک ولت روي آن قرا

.ذخیره کرده است

V
QC  ( 1-1 )

می باشد با توجه به اینکه فـاراد واحـد بسـیار بزرگـی اسـت لـذا از اجـزاء آن ماننـد         (F)واحد این فاکتور فاراد 

.اراد، نانوفاراد و پیکوفاراد استفاده می گرددمیکروف

.در یک خازن ظرفیت از رابطه اي زیر بدست می آید
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.م از روابط زیر بدست می آیددر سري و موازي کردن خازنها ظرفیت معادل هرکدا

خازن هاي سري 
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 ( 3-1 )

خازن هاي موازي neq cccc  ....21 ( 4-1 )

.زیر بدست می آیدي و انرژي ذخیره شده در میان صفحات خازن از رابطه

2

2
1 cvJ  ( 5-1 )

همانطوري که از روابط باال می توان فهمید با موازي کردن خازن ها ظرفیت معادل افزایش پیدا مـی کنـد و بـه    

1-1رژي ذخیره شده در خازن افزایش پیدا می کند و نیـز براسـاس معادلـه اي    ازاي یک ولتاژ مشخص مقدار ان

. افزایش یابدCدر یک ولتاژ مشخص باید مقدار Qبراي افزایش 
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