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نس آن در یک سیستم قدرت الکتریکی، هارمونیک شکل موج ولتاژ یا جریان، یک موج سینوسی است که فرکا

.  مضربی صحیح از فرکانس اصلی است



.هستندعمده ترین بارهایی که هارمونیک ها را تولید می کنند، بارهای غیر خطی 

هابوبین -

هایکسوکننده -

ترانسفورماتورها-

UPSهایدستگاه -

های با قوس الکتریکی و القایی، دستگاه جوشکوره -

به خصوص موتورهای القایی و مدارهای کنترل دورDC/DCوAC/DCهایمبدل -

ور، چاپگر،  تغذیه سوییچینگ تک فاز در مصرف کننده های مدرن الکترونیکی مانند تلویزیون، ویدئو، کامپیوتر، مانیتمنابع -

(LED)المپ های کم مصرفباالست های الکترونیکی،فاکس،





چیست؟ THDاعوجاج هارمونیک کل 

پارامتر کیفی که نشان می دهد یک سیگنال تا چه حد به شکل مووج سینوسوی  یک  THD (Total Harmonic Distortion)اعوجاج هارمونیک کل یا همان

بر حسب درصد بیان شده و هرچه کمتر باشود  شوکل مووج سینوسوی داراف کیفیوت ببتورف بووده و سویگناوی بوا اعوجواج           THDمقدار. مورد نظرش شبیه است

. و بازدهی بیشتر استباالتر (P.F)ضریب توانپایین تر به معنی THDبه طور کلی  . هارمونیکی کمترف تووید شده است



یککک موموعککه  )در یککک سیسککتم قککدرت الکتریکککی   

د جهت سنوش کیفیت توان ومواردی که بیکان شک  (صنعتی

اسکتفاده   Power Analyzerباید از دستگاه اندازه گیکری  

.نماییم















اصول کار ترانسفورماتور             القایی متقابل           عبور جریان از یک سیم پیچ          

تولیدی میدان مغناطیسی           عبور فوران مغناطیسی از یک سیم پیچ دیگر          

تولید ولتاژ الکتریکی   

وظیفه ترانسفورماتور           انتقال توان از یک مدارالکتریکی به مدار الکتریکی دیگر     

(فرکانس ثابت است)توسط کوپلینگ مغناطیسی          تغییر در ولتاژ یا جریان



سیم پیچهاهسته

ساختمان ترانسفورماتور

بور ورقه های آهنی سلسیم دارعایق از یکدیگرجهت ع: هسته -

ین  فوران مغناطیسی از یک مسیر دارای مقاومت مغناطیسی پای

( ر اولیهد)جهت تولید میدان وفوران مغناطیسی: سیم پیچها -

(در ثانویه)وتولید ولتاژ القایی



مدار معادل ترانسفورماتور تک فازه



آزمایش بی باری یا اتصال باز

تاژ نامی متصل اولیه را به ول.از این آزمایش جهت محاسبه مدارمعادل الکتریکی هسته وتلفات آهنی یا ثابت ترانسفورماتوراستفاده می نماییم

:مقادیر نشان داده شده توسط دستگاه عبارتند از.کرده وپاور آناالیز را مطابق شکل در مدار قرار می دهیم



آزمایش اتصال کوتاه

در ایکن  .ی نمکایم از این آزمایش جهت تعیین تلفات مسی یا متغییر ومحاسبه مدار معادل الکتریکی سیم پیچهای ترانسفورماتور استفاده م

ی تغییر می دهیم ولتاژ اولیه را تا جای.آزمایش مدار ثانویه را اتصال کوتاه کرده وسمت اولیه را با یک منبع متغییر به ولتاژ متصل می نماییم

اورآنکاالیزر  در این حالت مقادیر اندازه گیری ونشان داده شده توسط دسکتگاه پ .که جریان نامی از سیم پیچهای ترانسفور ماتور عبور نماید

:عبارتند از



:یک کارگاه تولیدی در دارای مشخصات زیر استCNCترانسفورماتور دستگاه :مثال عملی

V1=200 v,V2=12v,S=1KVA

پس فاز0/8بارنامی در ضریب قدرت 70%محاسبه ورسم مدار معادل الکتریکی ومحاسبه راندمان این ترانسفورماتور در 

:د ازمقادیر خوانده شده از دستگاه پاور آناالیز عبارتن.ابتدا آزمایش بی باری یا اتصال بازرا انوام می دهیم





دستگاه های اندازه گیری پیشنهادی

Power Analyzer
















