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  دكتور عالء بیومي عبد العظیم 

  زمیل جمعیة المھندسین األمریكیة

  

 Improving Power Factor   تحسین معامل القدرة
 

بقا ، وكما ذكر سا. ھو الجھاز األكثر عملیا واقتصادیا لتحسین معامل القدرة المكثف
 ٩٠متخلفة بزاویة طور  جمیع األحمال الحثیة تنتج طاقة قدرة حثیة غیر فاعلة

 .درجة
 المكثفات من ناحیة أخرى تنتج قدرة سعویة غیر فاعلة والتى ھى عكس القدرة

للتیار قبل حدوث ) القمة(الذروة  في ھذه الحالة تحدث قیمة. الحثیة الغیر فاعلة تماما
 .درجة ٩٠بزاویة  leading قیمة الذروة أى تسبق

تماما القدرة ) نزیل(لسعة المكثف المطلوب فمن الممكن أن نلغى باالختیار الدقیق
   .وضعھما في الدائرة معا الغیر فاعلة الحثیة عند

  

 
  

 : فى الشكل السابق
  Cos φ1 – تناظر  kVA القدرة للشبكة قبل إضافة جھاز تحیسن معامل . 
  Cos φ2 – تناظر  kVA تحیسن معامل القدرة للشبكة بعد إضافة جھاز . 
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یر فاعلة ذھابا وإیابا بین الحمل ومحطة القدرة یتم الغ لمنع التدفق المستمر للقدرة
الحمل حیث یكون تأثیره كجھاز تخزین للتیار الغیر  توصیل مكثف على التوازى مع

 . فعال
المغذى من محطة القدرة والمستخدم فى انتاج  فى ھذه الحالة فإن التیار الغیر فعال

 القدرة ولكن بدال من ذلك یعود إلى محطة القوة المغناطیسیة عند توصیل الحمل ال
وبالتالي ترتاح خطوط .والحمل  یتدفق إلى المكثف وببساطة یتداول بین المكثف

ولذلك یمكن أن تستخدم . التوزیع من محطة تولید الكھرباء من التیار الغیر فاعل
 . وتكالیف الكھرباء kVA  المكثفات لتقلیل

 
 : القدرة یؤدى إلى تحسین معامل

 
 .  وتكلفة الكیلو فولت أمبیرخفض استھالك -١
 . تحیسن كفاءة محطات تولید الكھرباء -٢
 . یمكن أضافة أحمال جدیدة للنظام -٣
 . إلخ...و switchgear تقلیل التحمیل الزائد على الكابالت وأجھزة التوصیل -٤
 . تحسین عزم بدء المحركات -٥
 . losses فقوداتالم تقلیل الوقود المطلوب لتولید القدرة نتیجة لتخفیض -٦
  

 : المكثفات) احتیاجات(متطلبات  حساب
 

Calculating Capacitor Requirements 
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حساب متطلبات  من الضروري أن یتم اختیار األحجام الصحیحة للمكثفات عند
 .المكثفات

األولى للمكثفات  المركزى من المستحسن أن تكون المرحلة في حالة التعویض
    مساویة لنصف المراحل التالیة للسماح بتصحیح النظام ككل على نحو سلس

smooth  یاوخط linear  
 

یساعد  Kilowatt Multipliers " معامل ضرب الكیلووات جدول"الجدول التالى 
  . المكثفات في التطبیقات المحددة قیم في حساب
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 : یلى المعلومات المطلوب معرفتھا مسبقا ھى ما

 .  ) ر  العامود األیس  ( بل وضع المكثفاتق معامل القدرة -١
 .   ) الصف العلوى األفقى (معامل القدرة المطلوب  -٢
 . وات الكلى بالكیلو االستھالك -٣

 للمكثف بضرب العامل الناتج عن تقاطع الصف ویمكن حساب الحجم الصحیح
 . العامود الرأسى بالجدول فى قیمة الكیلووات األفقى مع

 
 :  توضیحي مثال

  متأخر 0.75 حوالى cosφ قدرة بمعامل kVA 666  نفرض مصنع حملھ الكلى

  ). lagging متخلف (
 

 : الخطوات
 
  حول حمل المصنع إلى الكیلووات -١

 
 قدرة إلى معامل (PF ) 0.75  بمعامل قدرة 500KW  لتصحیح حمل قیمتھ  -٢

  -  0.98 (PF) الموجودة بالعامود الرأسى األیسر أفقیا حتى  0.75  القیمة تتیع
األفقى للحصول على معامل  بالصف العلوى 0.98  القیمة الواقعة تحت القیمة

 . 0.68 قیمة المعامل ھى، الضرب 
 
 :  ھو 0.98  إلى 0.75  للتصحیح من المكثف المطلوب  -٣

  

  : التوفیر الناتج

 

أى تقلیل التحمیل على محول التغذیة بما  KVA  156 ( التوفیر )  التخفیض  (
   ) %23.4 قیمتھ

المنشآت الصناعیة الكبیرة حیث یستخدم العدید من المحركات أو عندما یكون  في
سي لمعامل القدرة ھو الحصول على فواتیر كھرباء مخفضة عندئذ فإن الرئی السبب

 .حده المركزى ھو األكثر عملیا واقتصادیا من التعویض لكل محرك على التعویض
  من   racks مجموعات كبیرة أو رفوف banks یتم تثبیت بنوك في ھذه الحالة ،
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والتي  steps راحلالرئیسیة للمصنع وتقسم إلى م المكثفات في لوحات التوزیع
للمتطلبات المحددة للتحمیل عن طریق نظام تحكم آلى  توصل وتفصل أتوماتیكیا وفقا

 . الكلى للشبكة مما یؤدى إلى تحسین معامل القدرة
 

  kVAr  یستخدم من الجداول لحساب متطلبات حجم المكثف بوحدات - یستفادكما 
 .مسبقا ةیجب معرفة المعلومات التالی.القدرة لتصحیح معامل

 
 . average معامل القدرة المتوسط للمصنع - أ

 
 KW وات للمصنع بالكیلو maximum running load أقصى حمل تشغیل - ب
 

 kVAr واالرتفاع الخطیر فى الجھد یجب أال یتجاوز لتجنب المقاومات الحدیدیة
 عملیا ولألمان التام.التغذیة  الخاص بمحول kVA  من %65 اإلجمالي المطلوب

 . %50 ھذه القیمة تكون تقریبا
 

    : حیح معامل القدرة األوتوماتیكى منصت عامة یتكون نظام

 
  circuit breaker دائرة أو قاطع load-break isolator  قاطع رئیسى -  أ
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  . للتحكم فى القیم الغیر فاعلة ریالى أتوماتیكى -  ب
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  . مناسبة) فیوزات(لمكثفات معامل القدرة مزودة بمصھرات  حوامل ودعامات -  ت

 

 

  

  . بمعدالت مناسبة لتوصیل وفصل المكثفات) مالمسات) كونتاكتورات  - ث

 

ویرصد الشبكة ككل ویقوم  الریالى األوتوماتیكى للتحكم فى القیم الغیر فاعلة یتابع
محددة مسبقا  المكثفات المطلوبة في فترات) مجموعات(بتوصیل وفصل بنوك 

   .للتعویض وفق متطلبات التحمیل
ن یؤكد أنھ ال بد م ونظرا ألن مكونات تحول المكثفات تتعرض إلجھادات عالیة مما

 .النظام اختیار الحجم والمعدل الصحیح لكل المكونات المستخدمة في
 

 


