دااگشنه صنعتی خواهج نصيرالدین طوسی

دستوركار آزمااگشيه مدا راهی الكتریكي و اندا زه گيری

آزمايش شمارة11
اندازهگيري توان تك فاز
يادآوري
برق تکفاز :برق تکفاز شهري داراي  2رشته سیم با نامهاي فاز و نول که ولتاژ سیم فاز نسبت به نول 220 ،ولت
متناوب به صورت شکل موج سینوسي و فرکانس  50HZاست .برق تکفاز بیشتر براي مصرف کنندگان خانگي ،اداري و
کارگاهي با توانهاي پايین کاربرد دارد.
توان الکتريکي از حاصل ضرب ولتاژ در جريان مصرف کننده(بار) بدست ميآيد که در جريان  A.Cداراي تعاريف زير است:
توان لحظهايي ∶

با واحد وات)𝑻𝑻𝑨𝑾(

𝒊×𝒗=𝑷

توان اکتیو )واته( ∶

با واحد وات)𝑻𝑻𝑨𝑾(

)𝝋(𝐬𝐨𝐜 × 𝑰 × 𝑽 = 𝑷

توان راکتیو )د واته( ∶

با واحد وات)𝑹𝑨𝑽(
با واحد ولت آمپر)𝑨𝑽(

توان ظاهري ∶

)𝝋(𝐧𝐢𝐬 × 𝑰 × 𝑽 = 𝑷
𝑰×𝑽=𝑺

زاويه 𝝋 ،اختالف فاز جريان با ولتاژ مصرف کننده است.
براي بار مقاومتي 𝝋 = 𝟎 :است که در اين حالت جريان و ولتاژ هم فاز هستند.
براي بارهايي که ترکیبي از مقاومت ،سلف و خازن هستند 𝝋 ≠ 𝟎 :در اين حالت جريان و ولتاژ هم فاز نیستند.

براي بار سلفي،
براي بار خازني،

𝐈𝐝

𝐭𝐝 × 𝐋 =
𝐕𝐝
𝐭𝐝

𝐋𝐕 است( .يعني سلف ،جريانش نسبت به ولتاژ  90°عقبتر است= پس فاز =  )LAGو

× 𝐂 =

𝐂𝐈 است( .يعني خازن ،جريانش نسبت به ولتاژ  90°جلوتر است = پیش فاز = )LEAD

براي بارهاي مقاومتي – سلفي ⇇ 0 < 𝜑 < 90° :پس فاز است.
براي بارهاي مقاومتي – خازني ⇇ 0 < 𝜑 < 90° :پیش فاز است.
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توان اكتيو )( (Pمؤثر) :در مدارهاي الکتريکي توان اکتیو )𝝋(𝐬𝐨𝐜 × 𝑰 × 𝑽 = 𝑷 ،تواني است که کار موثر را انجام مي
دهد .به عبارت ديگر ،تبديل انرژي الکتريکي به انرژيهاي ديگر توسط اين توان قابل توجیه است.
(اين توان متوسط لحظهايي است).

)𝜑( cosرا ضريب توان يا  Power Factorمي نامند که مقدار آن بین  0تا  1تغییر ميکند.

توان راكتيو(غير مؤثر) :در عناصر راکتیو نظیر مقاومتهاي سلفي و خازني ،توان غیر موثري ظاهر ميشود که نميتوان ،آنرا
به کار مفید تبديل کرد .اين توان به صورت موج سینوسي بین مصرف کننده و شبکه ،رفت و برگشت ميکند و کاري انجام
نميدهد .يعني در يك نیم سیکل انرژي را گرفته و در نیم سیکل ديگر ،آنرا پس ميدهد.

دقت داشته باشید که سلف ،مصرف کننده بار راکتیو و خازن ،تولید کننده بار راکتیو ميباشند .با اين حال هر دو نوع اين بارها
انرژي را در خود ذخیره ميکنند با اين تفاوت که در بارهاي القايي انرژي به صورت میدان مغناطیسي و در بارهاي خازني
انرژي به صورت میدان الکترواستاتیکي ذخیره ميشود .اهمیت میزان ضريب توان در يك مدار به هزينههاي مربوط به آن
بازميگردد .در بسیاري از کشورها مصرف کنندههايي که میزان ضريب توان آنها از میزان استاندارد (اين استاندارد براي بیشتر
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مصرفکنندهها مقداري بین  0/9تا  0/95است) کمتر باشد جريمه ميشوند .همچنین در مدارهاي پر مصرف ضريب توان پايین
موجب افزايش جريان در هاديها شده و هزينههاي مربوط به انتخاب هادي را افزايش ميدهد اين جريان اضافي موجب کاهش
طول عمر تجهیزات تامین کننده و توزيع کننده انرژي الکتريکي نیز ميشود.
توان ظاهري( :)Sحاصلضرب ولتاژ و جريان موثر را توان ظاهري ميگويند.
𝑰×𝑽 =𝑺
در کلیه موارد ،رابطه زير بین مقادير  Q ،Pو  Sبرقرار است:

به مثلث قائم الزاويه که اضالع آن  Q ،Pو  Sهستند ،مثلث توان گفته ميشود.

در تمام مراحل آزمايش از برد المپ هاي مخصوص تك فاز به عنوان بار اهمي  ،خازن و سلف مخصوص  220Vبرق شهر در
حالتیکه رنج سلکتور آنها روي  3مي باشد استفاده کنید.

شرح آزمايش:
 )11-1توانسنج تکفاز ديجيتالي :Programmable Power Meter Hameg

توجه :قبل از بررسي مدار توسط مدرس آزمايشگاه ،كليد برق ميز را وصل نکنيد.
دقت داشته باشید اين دستگاه تمام مقادير ولتاژ ،جريان ،توان ظاهري( توان کل) ،توان اکتیو ،توان راکتیو و ضريب توان يا
 Power Factorرا نشان ميدهد و تنها بايد رنج ولتمتر و آمپر متر آن ،درحالت  AUTOقرار گیرند.

مدار صفحه بعدي را ببنديد و موارد خواسته شده در جدول را يادداشت کنید.
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𝝋°

)𝝋(𝐬𝐨𝐜 = 𝐅𝐏
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Load=Z
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سلفي -اهمي

4

سري
خازني -اهمي

5

سري
 )11-2مدار شکل زير را با استفاده از آمپرمتر ،ولتمتر شركت  YOKOGAWA ELECTRICقبل از توانسنج
ديجيتالي ببنديد .طبق جدول داده شده ،آزمايش را فقط براي رديف اول يعني بار اهمي ،تکرار کنید .مقدار ولتاژ و آمپر
سنجیده شده توسط دستگاههاي آنالوگ را با ديجیتال مقايسه کنید .سپس خطاي  Pو  Qرا بدست آوريد.
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𝟎𝟎𝟏 × ⃒

𝟏𝑷𝑷𝟐−
𝟏𝑷

⃒ = 𝑷𝝃%

𝟏𝑷 = سنجش توسط دستگاه آنالوگ
𝟐𝑷 = سنجش توسط دستگاه ديجیتال
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