
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 گفتاريشپ
در طي دهة آينده، هـزينـة انرژي الکتريکي چه براي گرمايش و سـرمايش، چـه براي روشنائي و چه بـعنوان 

رشد چشمگيري پيدا خواهد کرد که البته ... ليد صنعتي، ادارات، مدارس، منازل، ونـيروي مـحرکه در فـرآيـند تـ
 .داليل اين رشـد، خارج از بحث اين نوشتار است

و توليـد هرچه بيشتر، کشورها، جوامع و ) مصرف بهينه( رقابت جهاني در راستاي مصرف کمتر ةدر عرص
راي تـنازع بـقاء و را مـبارزه بـ تر خواهند بود که در اين رقابت که شـايد از ديـدگاهي بـتوان آن صنايعي موفق

ادامــة فــعاليت نـاميد، بـا تحقيقات و مطالعات موفق به يافتن و پس از آن بکار بـردن راهـهاي جـلوگيري از 
 .اتالف انرژي شوند 

گيرد،  انرژي بطور عام و انرژي الکتريکي بطور خاص که امروز در اختيار و خـدمت هـم ميهنان عزيز، قرار مي
هاي  ري اسالمي ايران با تأمـين بـخشي از هـزينهود وليکن دولت جمهوش تر تهيه مي راتب گزافاي به م با هزينه

هاي زيـربنائي ملي، آنرا  تـوليد آن از مـحل درآمـدهاي عـمومي خود و يا به قيمـت عدم انجام بسياري از پروژه
 .گذارد بدينگونه در اختيار وا مي

نوع انرژي توليد شده از مـنابع فسـيلي، عالوه بر خسارات مالي  راتالف اين انرژي الکتريکي و اصوالً ه
 .دارد، زيانها ي غيرقابل انکـاري نـيز بـر محيط زيست ملي ما و جهان وارد خواهد آورد ناپذيري که جبران

عي گذرد که کشورهاي پيشرفته که حتي برخي از آنها از حداکثر امکانات طبي اکنون ساليان متمادي از زماني مي
 خورشيد، باد، (هـاي نو  ي توليد انرژي برخوردارند، در کـنار تالش در جهت استفاده از انرژيراو صنعتي ب

، استفاده صحيح از انرژي را در رأس اهـم اهـداف خـود قـرار داده و صـاحبان صـنايع، صـنعتگران، ...)امواج، 
کنندگان اين بناها را مخاطب قرار  کوني و باالخره استفادهمانهاي مستو حتي سازندگان ساخ...... مـديران سازمانها، 

داده و با وضع دستورالعملها و در مواردي ضوابط و قوانين بازدارنده، آنها را تشويق، راهنمائي و حتي راهبري در 
 . نمايند جهت جلوگيري از اتالف انرژي مي

عمال آنها اقـدام گردد، حتي هيچگونه هزينة اضافي اي از اين اقدامات، اگر در زمان مناسب نسبت به ِا انجام پاره
گير شدن جنبش جلوگيري از اتالف انرژي، دائماً جلسات توجيهي و  را نيز تحميل نخواهد نمود و جهت همه

 .آمدها و بهتر بگوئيم عواقب مـختلف آن آگاه گردند گردد تا از پي سمينارهائي براي تصميم گيرندگان برگزار مي
امات فوق، تالش متخصصين و دانشمندان در جهت اختراع، ابداع و توليد وسايل و تجهيزات در كنار اقد

توان بـه  کارآمد نيز جبهة ديگري است که براي مبارزه بـا اتــالف انرژي گشوده شده است که از جمله آنها مي
 .تـوليد صـنعتي تـجهيزات و المپهاي پر انرژي، کم مصرف و بادوام اشاره کرد

وجه به روند افزايش جمعيت و تبعات آن و هرجه بيشـتر مـسـتهلک شـدن منابع توليد انرژي، چندان دور با ت
 خـود ةنخواهـد بود که نه تنها افراد، بلکه جوامع نيز درموقعـيتي قرار نداشته باشند که بتوانند بـه ميزان مورد عالق

 ، حـتماً اهـرمهاي مـلي و جـهاني و خودتر شـدن جـوامع انرژي مـصرف نمايند بلکه با هرچه فشرده



مصرف انرژي را بعـهده خواهـند  ي وارد عـمل خواهند گرديـد که ابتکار عمـل در زمينة تـوليـد وا کننده محدود
 .گرفت

يا بهتر است گفـته شـود استفاده صحيح و جلوگيري (جويانه  عليرغـم اينکه کاربرد بـعضي از اقدامات صرفه
گذاري اوليه دارند که البـته ميزان آن بستگي به دامنه و وسعت  ، نياز به مقـداري سرمايه)ف بيهودهکننده از اتال

گذاري اوليه در  باشد آن اسـت که اين سرمايه اي که مبرهن و غيرقابل انکار مي اقدامات بعـمل آمده دارد، ولي نکته
 .گردد مدت کوتاهي خودبخود مستهلک مي

ينارهائي که به آنها اشاره گرديد تشکيالت گوناگوني که در کشورهاي مختلف جهان ها و سم عالوه بر نشست
انـد، اقـدام بــه نشـر  جهت سامان دادن به مشکـل انـرژي و آگـاه کـردن قشرهاي مختلف جامعه ايـجاد شـده

 بـا مـصرف و هائي نموده و آنها را در دسترس کلية افرادي کـه بـه نـوعي رها و اطالعيهوجـزوات، بـروش
 .دهند تباط دارند قرار ميرجوئي انرژي ا صرفه

 يدئفرما اي که مالحظه مي در هـمـين راسـتا، معاونت انرژي وزارت نيرو نيز اقـدام به ترجمه و چاپ جزوه
  Building Research) ـ“مركز تحقيقـات ساختمان”کشور انگلستان و بتوسط  نموده است که در

)Establishment ،” ـ“جويي انرژي مركز تحقيقات ساختمان حد صرفهوا (Building Research Energy 

)Conservation Support Unit” ـ “واحد پشتيباني تكنولوژي انرژي (Energy Technology Support 
)Unit ” اداره كارآئي انرژي“ (Energy Efficiency Office)اند که اين معاونت به لحاظ   تهيه گرديده

ه راهنماها و دستورالعملهاي فني، هيچگونه تغييري در ارقام، آمار، نمودارها، جداول ئريع در نشر و اراضرورت تس
هاي بعدي اين جزوه و همچنين جزوات ديگري  چاپ... و اشکال  آن نداده اسـت وليکن اميدوار است که انشـاءا

ايران تهيه شده و در اختيار شما قرار داده که در دست ترجمه و چاب قرار دارند، براساس آمار و اطالعـات کشور 
 .شوند
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  ـ مقدمه١
روشهاي استفاده از برق . گردد مي ليد برقوتنگليس صرف  کشور ار اوليه انرژي دبعاز مصرف منا% ٣٤ قريباًت

ة يو ته،ف خانگير مصا، سرمايش،رمايشگ ،ل روشناييبيز ق اديروا مف برق شاملرساير مصا. وع هستندتنبسيار م
اع يه انوغذت و زاتلف ذوب ها و بسياري از فرآيندهاي صنعتي مانند ي و هـتلراجر در ساختمانهاي تبال، با مطبوع

 .شدبا ي مردن محصوالت ساخته شدهك گردان و خشک  ينهايماش 
رهنمودهايي درخصوص  تابچه حاضر ك برق بايد با پشتوانه اقتصادي همراه باشدنميأع تبمناسب از منا  ستفادها

ها  توان با کاهش هـزينه گونه ميچدهد که  دهد و توضيح مي ا ارائه مي رهاي برق عرفهتموضوعات استفاده شده در
گذاري ر الکتريکي و باتزايتجهز ر اثؤي مربرداري و نگهدا نين بهرهچ هم،ي کردربردا سيستم الکتريکي بهره کاز ي
 .ي استرضرو  استفاده اقتصادي از برقت آنها جهحصحي

رين استفاده از ت تشويق به اقتصادي نندگانك ه مصرفكاي  هاي برق به گونه عرفهت ساختار مناسب ،هچدر اين کتاب
به   جهت نيل بيشتررکه چه معيارهاي عملي را د مـشاهده خواهيد کرد نينچهـم.  بيان خواهد گرديد،ندبرق شـو

 .توان اتخاذ کرد جوئي بيشتر هزينه مي صرفه اين اهداف و

 جويي هزينه  ـ روشهاي صرفه٢
 .گردد  بيان مي، انرژيةجويي در هزين  صرفه، از ديدگاهي کلي،داتر ابد

. سراف در مصرف است ااولين شاخه پرهيز از. گيرد  در سه شاخه عمومي قرار مييژجويي در انر صرفه
ها و ماشينهاي الکتريکي پ الم،شوند بيش از حد گرم مي  هنگامي که ساختمانها:مثالهايي از اين نمونه عبارتند از

 توان از  مي،حيت فنيياز به صالنا با حداقل يدون بباً لغا .شوند گذاشته مي ها بازبدر ي روشن وربطور غيرضرو
 .توجهي جلوگيري کرد قابل  تا حد،وشهاي مناسب و ساده اجرائير با اعمال ،نگونه مصارف غيرضرورياي

ن کار يا. ر شرايط مطلوبست د تعمير و نگهداري، دومين شاخه،از شناسايي و اجتناب از مصارف اضافي سپ
توانند  ين وسايل ميا. گيرد  کنترل انجام ز وسايل نظارت واه تواند هم با نظارت پيوستة يک فرد و هم با استفاد مي

 عالوه بر ارتقاء شـرايط. شد  به تفصيل در اين زمينه بحت خواهددأشند که بع باشتهاقابليتهاي مختلفي د
  . شوديسر بر،فزايش کيفيت ا خـود بايد با ديد، الکتريکية کار مفيد وسيل، مطلوبحبرداري به يک سط هرهب

ي ژ مطلوب يا هزينه انرجنتايه ي در وسيله الکتريکي است کتسي روشهاي جديد يا تغييرار بر،اخهسومين ش
 . ود آوردجا بورکمتر 

 . نياز است صالحيت و مشاوره فني مورد،الذکر هاي دوم و سوم فوق  يک از شاخهردر ه
به ترتيب سه شاخه فوق هزينه  ،ر مطلوبثنياز جهت ايجاد ا گذاري مورد گردد که از ديدگاه سرمايه مالحظه مي

 در حالي که در طرف ،ستاگذاري اندک مورد نياز  شوند سرمايهال ي مناسبي اعمئجرا الذا اگر روشهاي. بر هستند
بنابراين نتيجه . اشدبشـته ااي را نياز د ظهحل مـالبيکي ممکن است هزينه قاترلک امتيک سيس  بازسازي،مقابل



ي يا غير از ژجويي هزينه براي انر زمينه صرفه ترين بهذ پرجـا،شهاي مناسب اجرائيچه اعمال رو گيريم که اگر مي
 .آورد  سودمندي را به بار ميجنتاي اي است که آن نيست اما يقيناً زمينه

  ١ناسبمي ررداب بهره ـ ٢ ـ ١
، کتريکي غيرضروريلا  ماشينهاي و هاپالم  کردنش خامو  ل قبياز  اعمالي مناسب و  برداري  بهرهةاکنون دربارت

 از  د دوباره بر اهميت اين زمينهأكيتکه بيش از اين م در اين کتابچه قصد نداري. مطالب زيادي نوشته شده است
 .يمئجويي نما صرفه

  ي اقتصاديربردا بهره ـ ٢ ـ ٢
 ،ست اتوجهف مورد  رميزان مص  به همان اندازه که.هاي الکتريکي ري اقتصادي از سيستمابرد در مرور بر بهره

  :شوند  موضوعات زير بررسي مي،ها اهش هزينه كجهت. درگي اررف نيز مورد توجه قربايد الگوي مص
  يرتعمير و نگهدا •
 مين برقأهاي ت ها و تعرفه هزينه •
 ت آنهاائ ري و قريگ زهند اوسايل •
  آنحيب توان و اصالرض •
 مديريت بار •
 کاهش بار موتور •

  ٢يرگهدانعمير و  ـ ت٣
عمير و نگهداري ت « و » ضطراري اتعمير و نگهداري«گهداري را به دو صـورت نتوان تعمير و   مي،طور کلي به
  . بيان نمود٣»ريزي شده برنامه

  ي اضطراريرگهدانتعمير و  ـ ٣ ـ ١
 ةزد عويض شتابتا يشامل تعمير  ز حـاالت اشود زيرا در بسـياري  ميرحين نوع بندرت بعنوان نگهداري مطا

 يک برنامة ،طراري اضير انجام تعمير و نگهداربراي کاهش تکراه کارا بهتر است کشآ. باشد ار افتاده مي كواحد از
 . دنبال شود،ريزي شده نگهداري برنامه دقيق تعميري

  ريزي شده همنارتعمير و نگهداري ب ـ ٣ ـ ٢
 ات درره اين خطكد نداروجود  يرطبع خ مناكي،يكترجهيزات التها و  مته در استفاده از سيسكبديهي است 

 ةليك نكهنان از ايياي اطمرين اجباري است و بناين قوا. اند  شـدهه آورد ٤»١٩٨٩ل  سـارقاري بكين نواقمجموعه «

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 House Keeping 
2 Maintenance  
3 Planned maintenance 
4 The 1989 Electricity at Work Regulations 



 تواندبه  ك خطرناکيثروند تا از حواد بکار مي، اند شده  مايشزري و آاي نگهدبلکتريکي بخو اجهيزاتتمها و تسيس
 رح مـط،گهداري که صرفاً به منظور ايمني نتعمير و.  جلوگيري نمايند،زات صدمه بزند از آن تجهيةکنند به استفاده

ردها براساس قوانين عملي استاندارد ااين استاند. گيرد د صورت ميرستاندا ا بکمک روشـهاي مـعموالً،شود مي
 ژقوي تا ولتار ي فشاکليدها يرنگهدا تعمير و ، گيرندهبر در،BS 6867 :1987، بطور مثال .باشد مي بريتانيا
KV١٤٥، BS 6423 :1983 ژا ولتاتفشار ضعيف  ي کليدهايرگيرنده تعمير و نگهدارب در Vباشد مي ٦٥٠ .

  مطالعات  بهط حثهاي مربو بدر  که شود نمي پيشنهاد، نيست  دلخواه ر و نگهداري مـعموالًيعمتن نوع يون اچ
 .شود  دهرآو اقتصادي
ش  ورين رت رين و اقتصاديت عمليه ي اجـباري نيست اما جهت نيل برنگهدا چند ساير روشهاي تعمير و هر
 .سيار مطلوب است بجهيزات الکتريکيتري از سيستمها و ابرد بهره

بطور . لکتريکي انجام پذيردت اتجهيزا تواند بر پايه عملکرد بخشي از  مي،ريزي شده نگهداري برنامه تعمير و
 حصول اطمينان از اين که ،سي گردندرمتناوب تميز و بازر وتورها بايد بطومثال در نظرگرفتن اينکه هـمه مـ

موتور  هايچپي خل سيما نشتي روغني بدچشده باشد و اينکه هيند ر موتور واةکنند خنکه  همرارباغآلودگي و 
ز تماس بين فرسودگي بازبيني شوند تا ا رظها نيز بـايستي از ن ياتاقان. حائز اهـميت است، وجود نداشـته باشد

 جلوگيري ،دهد کاهش مي اربرداري  شود و بازده بهره مکانيکي اضافي ميت جاد تلفاي اثه باعر كتور و استاتووم
 .شود

ريزي   کمکي برنامهتسيساأيا ت سيسات وتأ کامل ةتواند عمدتاً براساس مجموع و نگهداري مير ميعهمچنين ت
هايي که در  ها و يـا نـقاله قيلث الکتريکي همانند جـرتهيزاجت طور مثال يک خط خاص توليد يا مجموع به. شود
 .  دادردنظر قرامتوان  شود را مي مي سـتفاده اقيلثجـر

  ريگهداناهداف تعمير و  ـ ٣ ـ ٣
، اين نوع نگهداري. ست ايره نگهداز ب نيا،يک شرايط قابل قبول  سيستم درحفظاي ر بني،ايمز ا صرف نظر

ع تحميل بسيسات باعث از دست رفتن توليد و بالط تأشدن چه خراب اگر. سي شودرادي بر اصول اقتصةايپد بريبا
 واندت مي ي آن نيزرسيسات براي نگهداأر داشت که متوقف کردن تظ نره را نيز دتبايد اين نک، شود هزينة سنگين مي

باشند نياز به توجه   سنگين ميمداوم و فةظياي ورکه دا يت تجهيزا،حاالت رثدر اک. گردد فتن توليدردست   ازثباع
 . گيرند  مير کم بوده و بندرت مورد استفاده قراراي باردا ي دارند کهتبيشتري در مقايسه با تجهيزا

  اقتصاد تعمير و نگهداري ـ ٣ ـ ٤
ال ؤ س اين بهخاسپ. شود  ميرحمط»  کردنضر کردن يا تعوييعمت « :الي بصورتؤوضيحات فوق ستصرفنظر از 

ي تدرخصوص موضوعا. نگهداري و مزاياي تجهيزات جديد استة نديهاي گذشته و آ ي تحليل هزينهيانامستلزم تو
زيادي ت احتمال يقاق تح،١هاي تعمير کلي  محدوديتهاي تعويض و تعمير و خط مشي،خرابيل ماتاز قبيل اح
د و ممکن است نياز به مالحظه دار  مهارت قابلش و بديهي است که اين موضوع نياز به تال. ه استتصورت گرف

 . وانند برداشته شوندت گامهاي ساده اوليه مي ي ازض بع،با اين حال. شد باهتخدمات يک مشاور از بيرون داش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Overhaul 



  اتزيجهتردن كدارد  ـ استان٣ ـ ٤ ـ ١ 

 تا حد زيادي صول،ين اتر مـناسب ين وتر تصاديق بر مبناي ا١هايدلكاندارد مانند تاستفاده از تـجهيزات اس
 .ردک اهد وکمک خ  اجـزاض انبارداري و تعوي،سسه را در خريد ؤم

   خرابيهاتابليت ثبقايجاد  ـ ٣ ـ ٤ ـ ٢

 ةخيرذسيستم مجهز به کارتهاي  دايي با يک دفتر يادداشت ساده يا توسط يکته شکل اببست  اين عمل ممکنا
يستم و در چه فواصل زماني نياز به بازديد م سانسبت به اينکه کد ن اطالعات بايد ديدگاهي اي.ام گيردجاطالعات ان

 خود حجهت اصالر برداري يا د اطالعات ممکن است در جهت بهبود روشهاي بهره نين اينچهم.  ايجاد کند،دارد
 .مديريت فني را رهنمون باشد، نده کاهش يابندي بطريقي که تناوب خطاها در آ،مهاتسيس

  يرگهدان و تعمير ب تناو ـ٣ ـ ٤ ـ ٣

 عمير وتگي دقيقي بين مديريتهاي هنهما  به،برداري طبق نيازمنديهاي بهره  تعمير و نگهداري و تنظيم آنهاناوبت
 ردا بايد مـوربل از اجـقريزي شـده  نامهرگهداري بن و رهاي تعمي لية طرحک لذا. دري نياز داربردا هي و بهررنگهدا

 .بردار قرار گرفته باشند  بهرهموافقت

  گهداري متعارفنصاد تعمير و قتا ـ ٣ ـ ٤ ـ ٤

 هيزات در يکجشي تخدادن ب که قرار   ليکن ممکن است،است سيهاي ايمني همواره مورد نيازرام بازجن ارچهگ
مني با ي به اطمـثالهايي از نگهداري غـير مربو. عملي نباشد  اقتصادي يا،ريزي شده گهداري برنامه ن ور تعميرحط 

 :د ازتنعبار تر اولويت پائين
 .يقر بهاي کننده رند مـانند گرماهاي مکرر قرار ند ي که در معرض خرابيتجهيزات •
 توانند در تالقي ندارند و ميالً کنند و يا اص برداري ايجاد مي ي که يا تالقي کمي با مسائل بهرهاتتجهيز •

 . شوندضي عوا تر ي تعميي،در متناسب با ديگر موا،رياخش تعمير و نگهدب
در سال نياز به تعمير و ، ريزي شده مهنايک روال بر ساز تجهيزات براسا% ٢٥ها تا ي حاالت تنضدر بع

 ليکن مزاياي اقتصادي آن ،اي نيست  کار ساده،موفق طراحي يک برنامه تعمير و نگهداري  اگرچه. نگهداري دارند
 .تواند قابل مالحظه باشد مي
ات و هم ثّبيجاد يک سيستم ر اتواند هم د شخصي مي يوترپامك  باني يکتيک اطالعاتي با پشنستفاده از يک باا
  هاي مشي خط و  مسائل، سسهؤم هر  که باشيد داشته نظر رد. ند ك مک كهاي تعمير و نگهداري ريزي برنامه رحدر ط
  .ظيم گرددن ت،امترهاي عملي و اقتصادي تشکيالتراپوجه به تو هر برنامه بايد با  را دارد خود ص مخصو  مالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Switchgear 



 ازده بيشتر با به سيستمي ب ءقارتا ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥
  :، بطور مثال حاصل شود،ادهفهيزات مورد استجت نوع يير غ با تندتوا ژي ميرجويي ان فهرص
  اي تنگستن هتشرهاي پبهره از جمله الم تغيير سيستم روشنايي کم •
 جايگزيني کنترلهاي الکترومکانيکي محيطي با سيستمهاي الکترونيکي •
 .باشند داراي بازده کم ميه ريکي قديمي کت جديد با بازده باال بجاي موتورهاي الکنصب موتورهاي •

  شدبا موتور مية هي به عهدج قابل توةبخصوص در مواردي که بار عمد
که از ديدگاه اقتصادي تغيير    استرکاشآ، هاپمپها و  غير براي کنترل دور فنت مرهاي دو هركتجهيز به مح •

. برداري نياز به مالحظات دقيق دارد نيل به عملکرد مناسب بهرهر به منظو ،جودبازده مو مهاي کمتسيس
 اي بر قابليت ر قابل مالحظهثتواند ا ه بلکه عمر تجهيزات که ميبوطهاي مر هزينه در اين مورد نه تنها

 .دنظر قرارگيردم بايستي ،يير داشته باشدغ به هر تطجويي کل هزينه مربو صرفه

 ها  مين برق و تعرفههاي تأ  ـ هزينه٤
 ١ينرسا  قبر   صنعت مصارف،يندة اسا ي نسبتاًرگي هز و انداتلف مخرفاري از مصايق بسرمين بتأهمزمان با 

ه ئار ا،ست اظيم شدهتنف لن مختكنندگا فمصرف مصر هايالگو ساكعنه جهت ا كارها  هفعر تاي از عهومجم
 ،ندا شده ظيمني و صـنعتي ترز کشاو، تجاري،ز جمله خانگياساس نوع مصرف ارا بها، نه تنه عرفهت اين .دهد مي
 هاي  هزينه:مثالر بطو .شوند بندي مي سيمقت باشد يمين مـتأ وة نحةدهند  که نشانرخف نلع مختاون اساساره بلكب

 .، ضريب توان و غيره٣اضاقت رث حداک،يرژان   مصرف،٢ثابت
 بعالف ديگر منارخب. دنک مي  يا فصل سال تغييرز رووجهي با ساعتت قابل وريع برق بطوز توليد و تةهزين

تيجه، نرد. دردگ رهيذخ ،يهوجتابل  قدارق مهي ب بطور اقتصاداندتو مين برق ،گاز  نفت وگ،سن لند زغاني ماژانر
اي يک رب مين برقتأ ة اما هزين،ندرآو د ميوسازي بوج هرخيذتهايي جهت لي قاب،٤اي  ذخيرههتلمبهاي حطر  گرچه
 .شود  مصرف مييژرن خاصي است که اع وابسته به زمان و نووالً معم،نندهك مصرف

 رابرقاضا دو بت اكثر حدالً ومـعم. شود مي هند خوا»فاضاتر كثادح«ف برق رص مرخن كثردا حندهكن فر مصراي هرب
ين يتعاي بر. شود  ميرفتهگر م ساعت در نظني ر طول هرمصرفي د) رساعتآمپت ايلووكيا (يلووات ساعت كمقدار 
 عموماً قهاي بر تعرفه. شود گرفته مـي صلي و يا ساالنه بکارف ،ر تقاضاي ماهانهث حداک،داخت هزينه پرميزان
يع وززيرا هزينه توليد و ت. انرژي است  ديگربع مناةهزين مين و پرداختأهاي مورد استفاده براي ت عرفهتر از ت پيچيده

 يا واحدهاي) kWh(کيلووات ساعت    ميزان واقعيداكثر تقاضا،ة خاص، متأثر از حکنند برق براي يک مصرف
 .باشد يم توليد مت و خصوصيات متعدد ديگر سيس،تحويل شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Electricity Supply Industry 
2 Standing Charges 
3 Maximum Demand 
4 Pumped Storage 



هايي که  مانند کارخانه(باشد  گ سلفي با ضريب توان پس فاز وجود داشتهر يک بار بزالً مواردي که احتمـارد
بوسيله تقسيم حداکثر تقاضا به  kW سبحقاضا بر ترحداكث) ندتريکي هستظم بارشان ماشينهاي الکعقسمـت ا

 ين اه توسط كبيشتري  هاي شود تا هزينه  تنظيم مي،طول زمان پرداخت هزينه دو س فاز پمتوسط ضريب توان
 قسمت (،و نصب شده باشندياکترتوان  گيري چنانچه وسايل اندازه.  در نظرگرفته شود،شود کننده تحميل مي مصرف

 مصرفي )kWh( ساعت ريلووا ك%٥٠از ) kVArh( ساعت ريلووا كيکه مقداررتصو در) ددالحظه گر م٦ ـ ١
 .شوند وان اعمال ميت به ضريب طوبهاي مر آنگاه جريمه، بيشتر شود

رند و در صورتي که  دا)١٠٠٠ kW(قاضايي بيش از يک مگاوات تر ثه حداکكي نکنندگا براي مصرف
ب کرده نتخااي محل خود را ا ت برق منطقهركغير از ش اي وليدکننده ت،کننده براي خريد برق مصرفي خود مصرف

اين نوع وسيلة . شود ب ميص ن،کند بت ميثه مصرف هر نيم ساعت را  كگيري ندازهة اوسـيل  معموالً،تسا
ت رظانبستان تا  زمستان يا،ب شاي ززان مصرف رويدهد که بر م  برق اجازه ميةنندكت توليدركيري به شگ ندازها
 رة سراسري در هر دوةمصرف مکانهاي مختلف را با کل توليد شبکه ذيراست کپ لذا براي توليدکننده امکان. دکن

کننده  مصرف مصرف هرس ر تقاضا بر اسـاثهاي حداکـ دهد که هزينه ه ميزضوع اجاواين م(مقايسه کند ، نيم ساعته
دهد عبارتست از اينکه   مـيرخ والًنچه که معم عمل آرد).  سيستم محاسبه شود١) مصرفوجا (ر باوجزمانهاي ار د
طرف و  هر دربعد از آن د  رينتگرو بز هاآنرين تگر سيستم و بزوجنندگان از مقادير اكتوليد،  ن سـال مـالييا پارد

ف يک مکان رمصا. شوند شناخته مي ٢ “گـانه سـه”  بعنوان وج اراين سه مـقدا. کنند  اطالع حاصل ميوج ارمقدا
  کننده  مورد توافق به حساب مصرفخگيري شده و در نر متوسط “ گانه سه”  به مقادير طوبزمانهاي مرخاص در 
 .شود گذاشته مي

  ت آنهاائرقگيري و  زهدان الاي ـ وس٥
گيري  مقادير اندازه. گيري شود ندازهح ايصحتواند بطور  ر آن مياکي از خصوصيات مصرف برق اينست که مقدي

. شوند ت مـيئئولين توليد برق فراهم و قراسشود توسط م ميبوط  مرق صورتحسابهاي برکه به شده تا آنجا
صورتحسابها ن  اي،کنندگان ر مصرفثاک. شوند ننده فرستاده ميك تها براي مصرفئاين قرا حاصل از صـورتحسابهاي

کر شده در ذت طول مد  مصرف شده براي گيرند و اگرچه ممکن است از ميزان بـرق  پرسشي ميچرا بدون هي
ي و ضريب توان ف کيلووات ساعت مصر،ر تقاضاث علت ميزان حداکركد  اما براي، متعجب شوند،صورتحساب

 .ندردا نند و يا توجه کمي به آن مبذول ميك اقدامي نمي ياالً عـم
گيري  ازهتهاي منظمي از مقادير اندئايد قرهايي انجام شود لذا باشست که جهت بررسي مصرف بايد تال اين مهما

 ،ت نيرو انتشار يافته استرازه توسط مـعاونت انرژي وك» نعت ص برايژييزي انرمم«ه چ کتاب.شده بعمل آيد
 ،)A (رهاترمپگيري الکتريکي شامل آم ندازه امختلفي از وسايل اع انو. دهد ه ميئزمينه ارا ني در ايهاي توصيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Peak Demand 
2 Triads 



و كيلوولت ) kVAh( آمپرساعت کيلوولت، )kWh(ري کيلووات ساعت يگ  دستگاههاي اندازه،)V(ولتمترها 
 .دارند ودج و)kVArh(راکتيو آمپرساعت 
 فقط کيلووات الً و معم،توان کنندگان بدون اشاره به حداکثر تقاضا يا ضريب  به مصرفطهاي مربو در تعرفه

اي و ديگري   عقربهشويکي به ر، گيري شده ر اندازهانمايش مقدة دو نوع عمد. شود  ساده بکار برده ميجسن  تعسا
 . وجود دارد٢ و ١ اشكال ديجيتال مطابق با

هاي  رخعادي و ن  خرر ن ا دطوري ساخته شوند که ميزان برق مصرفي ر توانند ري مييگ زهاين وسايل اندا
ل در مصارف خانگي و تجاري كوچك، از كنتور اثبه عنوان م. گيري کنند ندازه ا جداگانهريافته بطو کاهش

Economy 7  يا  White Meler )توان نام برد مي) سفيد. 
ه هميشه عدد کمتر از موقعيتي  كينست اقانون آن .باشد  اند پيچيدهوت اي مي هبري نوع عقريگ هزاندا  ائت دستگاهقر

اي اين دستگاههاي  دنده چرخ بخاطر ساختمان ،هنسفاأتم. شوده واندخيت ايستاده است وقع آن مره دبکه عقر
در جهت خالف  ها هبيعني اينکه بعضي عقر. کنند ت ميكر جهات مختلف حرهاي متوالي د هبعقر، گيري هزاندا
شوند و طبعاً اين موضوع   قرائت مي،هاي ساعت هبعقر تركهاي سـاعت و بعضي ديگر در جهت ح ت عـقربهركح
 .شود  در قرائت ميفزايش امکان خطا اثباع
به رين عدد به عقكترنزدي ورتاًراين عدد ض. است ثبت کنيدده  كروربه از آن عربکه عق هميشه عددي را •

  .باشد نمي
  .بکشيد  آن خطريزده و  رت کب آن عدد را ث،ه درسـت روي يک عدد استرب عقراگ •
ايد به اندازه  شيدهزير آن خط كکه  ا ي رد عدد بو ٩ ،ايد کشيدهط آن خزير ه  ك  عدديزدد بعد ا ع راگ •

  .اهش دهيدكيک واحد 
 

  
 اي هبقرعگيري با نمايشهاي  دازهان دستگاه :١کل ش

 

 :گيرد ميجام انير ز تصوره  بائترق ١لشكدر 
 
 فرائت صرق               : مـي از صفرگذشته است ك  به ميزان       ١٠٠٠٠٠            ة نمايشبقرع
 رفائت صر ق       :    سيده استره و به يک نشتاز صفر گذ          ١٠٠٠٠           ة نمايشربقع
  ٢ائت رق                                    : ه استت گذش٢ از            ١٠٠٠           قربة نمايشع
  ٥ت ئقرا                                : است٥وي ردرست                ١٠٠          ايشمقربة نع

  ٩تائقر                                  : است١رويست رد                 ١٠         عقربة نمايش
  ٩ تائ قر:                  و قبل از صفر استشتگذ٩  از                    ١        قربة نمايشع



 
  .شود صحيح مي ت٠٠٢٤٨٩رسيد حاالبه عدد  بنظرمي ٠٠٢٥٩٩ابتدا   که  عددي

است  ١٢٣٤٥٥ ،نمايش داده شده رائت از روي آنچهق. ده استاً ساتنسب) ٢کل ش(گير ديجيتال  قرائت اندازه
  . نرسيده است٦رين رقم به خچون نشانگر آ

توان براي   مي،موجود نباشند گيري يکه وسايل ديگري براي اندازهتدر صور kWh گيري  اندازهةدستگاه ساد زا
 روي صفحة مشخصات kWhگيري  دازهندستگاههاي ا. نمود گيري ميزان تقاضا در هر زمان خاصي استفاده اندازه

گردان به    ديسكيک ي است کهت تعداد دفعا،ن عدديظور از ان دارند که مkWh بر رنمايش دو خود عددي را با
 دور بر ٣٠٠خانگي ممکن است اين عدد حدود kWh  گيري در دستگاه اندازه. رخدچ ميkWh  مصرف يکء ازا

kWhاست کترچ عدد کوگتر اينربز کنندگان براي مصرف.  باشد.  
 دور ٢٠ مصرف در هر ساعت kWگردان براي هر  باشد، ديسك kWh دور بر ٢٠چنانچه اين عدد مثالً برابر 

ر  يعني يک سوم دو٦٠ تقسيم بر ٢٠دار قدر هر دقيقه به م kWگردان به ازاء مصرف يک  لذا ديسک .رخدچ مي
  .خواهد چرخيد

 ١٠ kW تقسيم بر يک سوم يعني ٣٥ضا براي يک دقيقه قا ميزان ت،د باش٣٥قه يداد گردشها براي يک دقتعگر ا
ت عدم وجود ر صورروي تقاضا مفيد است و د  بر١موضعي هاي اين موضوع جهت انجام رسيدگي. است

  .استفاده قرارگيرند  بار موردنيظور ايجاد منحنبت مصرف بمثتوانند جهت  مي نمايشگرهاي تقاضا
.  کافي نيستkWhة گيري ساد دازهه ان دستگا،جه باشدتو که ضريب توان نيز مورد  هنگامي،ها در اعمال تعرفه

 kWh گير هز قرائت دستگاه اندا،باشند چه نباشند هم فاز  وجريانژ ولتا هچشود که   داده مييح توض،٦دو قسمت 
  .دهد مصرف شده را نشان مي حقيقي  توان

يک وسيله . خواهد کرد  تغيير،توان در آن مـحلمين اين توان بسته به ضريب أجريان واقعي جهت ت
 : موارد زير مورد نياز استايبردهد  گيري که مقدار واقعي تغـذيه را نشان مي اندازه
  .وده استنمول دريافت پست كرده اه توليد كه چه مطابق با آنكند ك تا اطمينان حاصل ،دهننكت توليد ركشـ 
ه ضريب توان را به كسعي کنند  اشند وبف خود داشته رت بر مصرنظاي که آنها بتوانند ر بطو،نندهك مصرف ـ

 .ت داشته باشندركهاي برق مصرفي خود مشا سازي هزينه بهينه رتيب برايتسوق دهند و بدين ) يک(سمت واحد 
  

 
 

 گيري نمايش واحدهاي دستگاه اندازه: ٢شكل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Spot Checks 



 اصالح آنوان و ت ب ضري ـ٦
صورت جريان متناوب  به اي  منطقهرقتهاي بكريد کننده يا از طريق شکتهاي تولر توليد شده توسط شبرق
(AC) انيه ث بار در يک ٥٠کند که   سينوسي تغيير ميجک مو ي جريان با زمان بصورت،به عبارت ديگر. باشد مي
  .است Hz ،ريان توليدشده جانسركلذا ف. شود  ميرتکرا

هاي جـريان از عناصر  لفهؤيـن مـا. شوند لفه تشکيل ميؤند مچان از توع بجريان و بالط ، ACدر سيستمهاي 
کند و   ولتاژ را دنبال مي، جريان،در يک بار مقاومتي. ندرگذ  مـي،برقة کنند  سلفي و خازني بار مـصرف،مقاومتي

هاي الکتريکي  گرم کننده  و١)اي رشته(ي بهاي روشنايي التها پالم.  استژکه هم فاز با ولتا شود گفته ميا لذ
 .تر از آن است  نـبوده و عقبژفاز با ولتا سـلفي جريان هم در بار. الهاي بار مقاومتي هستندثين متر مقاومتي عمده

 ر  اما د،باشد نمي فاز با ولتاژ  جريان هم، خازني نيزردر يک با. ايي هستندقورهاي التسلفي مو رين بارهايت عمده
بارهاي سلفي و .  ضريب توان هستندحخازنهاي اصال، يزنهاي خاترين بار عمده.  استژاين حـالت جلوتر از ولتا

 .شوند  ناميده ميوتيهاي راکرخازني عموماً با
و القايي ورتهاي يک موچپي يم سبطور مثال. ي نيستندن سلفي يا خاز،ر بارها بطور خالص مقاومتيث اک،در عمل

اند يک بار مقاومتي را ارائه  ن ساخته شدهها از آچپي يم سکه  که مسي ا دارد در حاليرخاصيت يک بار سلفي 
  .دهد مي
ه در  كقط در قسمـت مقاومتي يک بارفتواند  ا توان مفيد ميبقي يکه توان حق  هميت انوع مختلف بار اين استا

. کنند  مصرف مي٢بدون وات راکتيو يا  تنها توان بار راکتيو جزاي ا.فاز هستند مصرف شود  همژآن جريان و ولتا
نشان  ٣دارهاي توان در شکل بر. دهد جه ميياهري يا توان کل را نت ظو توانيتوان راکت رداري توان حقيقي وب جمع

 برداري اهري جمع ظتوان. شده است وان حقيقي کشيدهتبطوري که بردار توان راکتيو عمود بر بردار . اند داده شده
  .باشد اين دو توان مي

 توان. شود گيري مي ندازها (kW)تر بر حسب كيلووات  ور معمول يا به ط(W) حسب وات برقيقي وان حت
ر پآم سب ولتحاکتيو بررتوان . شود گيري مي  اندازه(kVA) رپ ياکيلوولت آم(VA)ر پسب ولت آمحاهري برظ

اهري به ضريب  ظانونسبت توان حقيقي به ئ. شود گيري مي  اندازه(kVAr)راکتيو  رپکيلوولت آميا  (Var)راکتيو 
 . استم موسوتوان

 
با   ضريب توان برابرصسلف خال براي يک. ضريب توان برابر با يک استص،  خالآل براي يک مقاومت ايده

توان   مي٣ لكده شده در شاشان دن ثاز مثل. فاز است پيشر با صف  برابرصفاز و براي يک خازن خالاز صفر پس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Incandescent Lighting 
2 Wattless  



ده شگيري   اندازهژاهري بسادگي با ضرب ولتاظ  توان. است ϕ زاويه سسينو كتوان برابر با که ضريب رد ك مشاهده
 .شود اسبه مي، محگيري شده در جريان اندازه

  

 
 ϕcos= ضريب توان 

 kVAr و  kVA و  kWرابطة بين  : ٣شكل 
 

 : كرد مـعادلة زير محاسبه ا ازوان حقيقي رتتوان   مي،بنابراين هنگامي که ضريب توان بار معلوم باشد

 
ه توان حقيقي را  ك گيري دازه انهـميشه بـايد از وسـايل، هنگامي که ضريب توان مجهول باشد يا تغيير کـند

 . ستفاده شود، اگيري کنند توانند اندازه مي

  نا توب ضري ـ ٦ ـ ١ 

هاي پ الم،ريکيتموتورهاي الک  ازازب قسـمت اعـظم ،يري صنعتي و تجاكريتهاي الک ز سيستم ادر بسياري
. شود جهيزات جوشکاري تشکيل مـيتهاي القايي و  کن خشک، ها  کوره،اي فلورسنتپه از جمله المـ١اي ليهتخ

کمتر   يا٧/٠ راي ضريب تواناها عموماً درباع اين نو. فاز دارند راکتانس سلفي و ضريب توان پس، ين بارهااهـمة 
  .باشند مي

  :ک فاز است تکار يک موتور الکتريکي  مقدار جريان مورد نياز جهته نشاندهندمثال ساده زير 
 :مثال 

  ولت تك فاز٢٤٠منبع ولتاژ        
 ٣ kWورودي موتور      

 ٧/٠ضريب توان     
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Discharge Lighting 



  :هكتوان نشان داد   مي،ركالذ قطه فوب رازا استفاده اب

 
 :با جايگزيني مقادير داده شده، داريم

 
 

 :بود از جريان مورد نياز عبارت ،بود ب توان يک مييضر اگر ،ماا

 
 

  . انجام گرددفاز ع سيستم سهنبتواند براي م  مي،ام شدجا آنچه در باال انب هابش ممحاسباتي
تري جهت فراهم رگجريان بز، شود  مير ضريب توان از يک دورچقد  کرد که هرهتوان مشاهد ز مثال باال ميا

ل بقا، ذية موتورغرفته در تارهيزات بکجوضوع بر روي تمثير اين تأ. م استز ال، مفيد مشخصي توانرکردن مقدا
موضوع ن  اي،ارکاشآ.  همگي بايد بزگتر شوند،هارانسفورماتورها و تل کاب،هاز فيو،ليدهازه كاندا. مـالحظه است

  .شود ي مها  افزايش هزينهثباع
هيزات تغـذيه جه تزندا ابايد، وانت  يبرضز ا  وشيپ چشم اب  ه كدكر  مشاهده  توان ميث، حبم  اينز ا  اليثم  واننبع

  : يايندشفزايزير اصورت ب
  ولتاژ تغـذيه٤١٥ V )زسه فا( 

kW كل بار = ٢٦٠ 
 ضريب توان = ٧/٠

 
٣٧٢=  (kVA) كيلوولت آمپر كل 

   

ذية آن داراي غورماتور تفنسترا  دارند و٤٠٠ Aجريان نامي الً  احتما،غـذية چنين جرياني تم جهتزکليدهاي ال
دار ق همين مالًدتري است واحتماراندازه استاندا ٥٠٠ kVA گرچه توان نامي( بود  خواهد ٤٠٠ kVAتوان نامي 
  .باشند مي ٣٠٠ mm2ابلهاي متصل به آن هادي مسي با حداقل سطح مقطع  كو) شود انتخاب مـي

د و درنتيجه درگ افت مي A٣٦٢ه جريان کل ب،ده بود شالحبطرف يک اص که عملي بود گر ضريب توان تا آنجاا
کرد و  دا ميياهش پ ك٢٦٠ kVAبه  نيز رپيلوولت آم ك.باشند داشـته A٤٠٠توانستند جـريان نامي  کليدها مـي

 ةنداز ادر نهايت. استفاده شود ٣٠٠ kVA ستاندارد اتوان نامي ه از ترانسفورماتوري با كشد امکان اين فراهم مي
گتر است ر بز،در ضريب توان کم يتفات حرارتل ،در انتقال جريان.  باشد ١٨٥ mm2توانست  ابط ميکابلهاي ر

 با ZI بصورت رابطة ژو افت ولتا)  است RI2 مـوسوم به تلفاتو جريان متناسب است ر ي با مجذوتلفات حرارت(



نتخاب کابل با ه ا گا، استر بـيشترتکچبـراي کابلهاي کو RI2 تلفاتاز آنجايي که . ستط اتبار ارجريان د
  .داشته باشد شيزار ير باثتأتواند  د نياز مير موةر از حداقل اندازتگراي بز اندازه

شود و  اضافي مي هاي هزينه لفات باعث ايجادت ،لکتريکي با ضريب توان کم ابديهي است که در يک سيستم
ه با تاين نک. مين گرددأ ت،کنندگان  طرف مصرفپول بيشتر از ختاهاي اضافي بايد بصورت پرد درنتيجه اين هزينه

  .گردد ها اجرا مي عرفهتير ضريب توان در أثا با احتساب تيkVA  سبحقاضا برتر گيري حداکث اندازه
ت بدون الآ گاه ماشينراكک ، يقتي حقر د.تندفاز هس  سپداراي ضريب توان والً هاي عادي صنعتي معمربا
  . باشدكمتر تي يا ح٦/٠ ا ضريب تواني در حدود باي مصرفير دان استك ضريب توان ممحاصال چ هي

با استفاده از نوع خاصي از  هازنانوع خا ي ازضبع  ردنببکار، انو ضريب تحاصال ازور  منظ،يت حاالنني چدر
ترين و بنها مطلواز اما هميشه خ،ابت بطور وسيعي شناخته شده استثنهاي زگرچه استفاده از خـاا. موتور است

 الحبهر.  نظرخواهي شودصالح ذيصي يا ديگر اشخاا قهنطت برق مركنيستند و بايد از ش حل ترين راه تصادياق
گشت قابل زتواند باعث عدم با نيز ميخاص به بيش از يک سطح    بهبود ضريب توانده،به تعرفة مورد استفا  بسته 

  .ل نباشدوقابل قب گذاري شود و ازنظر اقتصادي ه سرمايهجتو
هاي مصرف  در کاهش هزينها ر  ئير افزايش ضريب توانأگونگي تچ ١ و جدول) ٢٦ ةفحص(ل هزينة تعرفه مثا
 در .)مالحظه شود ١ مثال زير جدول(دهند   نشان ميkVArهرء جويي ساالنه را به ازا نين مقدار صرفهچو هم

گرم کننده  يادي روشنايي وناشي از وجود ميزان ز( ضريب توان يک داشته باشد ،عظم بار امواردي که قسمت
ح صالااهش يابد ممکن اسـت که  ك٨/٠ ضريب توان به مقداري کمتر از،باري و تنها در زمانهاي کم) مقاومتي

طور مستقل مطالعه شود و بايد در موارد خاص و در صورت نياز  هر مورد بايد به. وان اقتصادي نباشدتضريب  
  .ذيرد پمشورت صورت

  توان  ـ اصالح ضريب٦ ـ ٢

يل بيشتر صفتله با ئن مس ايه بتوجه. شود  د باعث افزايش هزينهنتوا م مي كکه ضريب توانده شد ان داقبالً نش
  .مفيد خواهد بود

  القايي هاير موتو ـ ٦ ـ ٢ ـ ١

. باشد ين ميئاپوان تضريب  رين دليلت تملح م،رين وسيلهتردبارپركارت موتور القايي بعنوان جدر صنعت و ت
ه باشند و در ت داش٦/٠توانند ضريب تواني کمتر از   مي،ندكن مير امل کا ك بارر حتي هنگامي که د،رهاي القاييموتو

 ،دهد مي  جريان کل را تشکيل٩٠/٠کنندگي موتور در حدود   جريان راکتيو يا جريان مغناطيس ي کهرحالت کم با
گتر رخويي خصوصيات ماشينهاي بز بکچ کو خصوصيات موتورهاي،هژبوي. برسد ١/٠ تواند به ضريب توان مي

ار کامل بکتري دارد که درچور کوتمتري نسبت به موك انضريب تو، گ تحت بارر يک موتور بز،حال با اين. يستن
  .نجام دهدرا  اکار مشابهي 



  
 
 
 
 
 
 سرعت بيشتر هميشه ضريب ٢ ثر است و يک مـوتور با ؤا در مقدار ضريب توان مهت موتورعنين سرچمه

 . داردتر،مكور با سرعت تري نسبت به موتتوان به
  :ات زير خالصه شودكتواند بصورت ن  مي،ر شدذكباال ر ه دچآن

ضريب توان بهتري نسبت به الً ر باشند اما معموت اند ممکن است گران طراحي شده  موتورهايي که خوبـ 
 .)شود ل بيشتري بحت ميفصيت اين نوع موتورها باة اربدراً بعد(دارند  انترزماشينهاي ار

  .باشند  ميجحسرعت ار  در مقايسه با ماشينهاي کم،موتورهاي سرعت زيادـ 
ت ديگر بايد حداقل را عببه. گردد  اجتتاب،م استزآنچه ال از گترر بزةيي با اندازهاانتخاب موتور بايد ازـ 

  ،٨ ـ ٣ ـ ١به قسمت(خاب شود  انت، باشدرگزساؤثر  با عملکردي مطمئن و مكه اندازه مناسب براي موتور
  ).ند مراجعه کنيدرم داز الرمقدا ر ازت نامي باالنموتورهايي که توا

 هارا ب که ائي جدر  که شود ي مـيح دادهجرتذا لگذاري شـوند و ررفيت باظ رورها بايد تا حداکتر مقداتموـ 
 موتور ن از چنديبار،ندين چدن کت درآورر موتور جهت بحيكه جاي بد ننيست ود خرثحداکار ه در مقدشهمي

  .استفاده شود

 ها  ـ كوره٦ ـ ٣

 ١هاي القايي  ـ كوره٦ ـ ٣ ـ ١

انس کربا ف  يباونمت ريان جالقاي توسط  قاييلا  کوره،  ٢هاي مقاومتي هروكکي وريالکت  هاي قوسي هرورخالف كب
ر  ضريب توان د،هسته  بدون  نوع از  القايي  وره كدر. دهد حرارت مي ه فلزب ،لزفدرون خود  باالتر در يا ز رت ه٥٠
 انسي ايجادرك هرتز با استفاده از يک مبدل ف٥٠ از ترانسهاي باالركف. باشد مي ١٥/٠م و درحدود ء كالقاپيچ  سيم
 .شود مي  انجام ردا استاندةلئبصورت يک مس  توان  ضريب صالح ا مورد  اين در.شوند مي

  ٣كيهاي قوس الكتري  ـ كوره٦ ـ ٣ ـ ٢
 پايين مورد نياز ژ و با ولتارگبز کنند که جريانهاي هاي قوس الکتريکي از ترانسفورماتورهايي استفاده مي کوره

. باشد ٧٥/٠د و ضريب توان ممکن است ر دارحداکثر قرار جريان در يک مقدا، ارز كاغدر آ. کنند ا فراهم مير
  .يابد ش مييافزا ٩/٠از بيش  ضريب توان به ،يابد  کاهش ميجبتدري هنگامي که جريان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Induction Furnaces  
2 Resistance Furnaces 
3 Arc Furnaces 

 :مثال
كند كه دربار كامل كار مي ٧/٣ kW ، يك موتور) اسب بخار٥ ( ٧/٣ kWبراي يك بار 

دارد كه)  اسب بخار٣٠ (٢٢ kWنسبت به يك موتور ) ٩/٠بيش از (ضريب توان بزرگتري 
  ).  ٦/٠كمتر از (در همان بار كار كند 



ضريب توان  صالح  اخازنهاي الًمو، معست ابواً خت نسبر در اکثر ساعات کا،ها چون ضريب توان اين نوع کوره
  ١هاي شکستنوان در مدت زماتضريب صالح سي ارست بر اممکن،  اما با اين حـال،شوند اي آنها نصب نميرب

  . باشدارزش با، يا بيشتر٩/٠تا ظور افزايش ضريب توان بمن) بار زياد( 
  )عرفهتنرخهاي (هاي تعرفه  زينههال مث
  قاضاي ماهانهتر كث به تغييرات حداطوب مرـ فه تعر •

   پوند٥/١از ظرفيت                                            kVA هر فري مصابر
   پوند٢/١                    kVA٥٠ از ظرفيت اضافه بر kVA هر فري مصابر

 از حداكثر تقاضا در آن ماه kVAر  هبراياهانه م عرفهت  خ رن •
  كتبرساب ماه ات با احكتبر ماه مارس تا ماه ااز 
   و فوريهر نوامبماه

  و ژانويهبرماه دسام
 

 صورتحساب مشتري •
بار كثر ا در اين حد(kVA)ظاهري ان  وتباشد،  ٦/٠ وان تبيرضدر  ١٠٠ kWابت  ث مقداربار،نکه يض ا ربا ف
  : ازتستعبار
 :بود واهندزير خـرفيت و تقاضا بصورت ظ  هاي ي که هـزينهوربط 

 هاي ظرفيت هزينه                                                                                                    

 
 

  )ديماند(هاي تقاضا  هزينه 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Break-Down 



 
 

 
 

 :تواند بصورت زير محاسبه شود  مي(kVAr)مصرف توان راكتيو 

 
 

 : داريم٨/٠ با ضريب توان ١٠٠ kWبطور مثال، براي يك بار 

 
 هاي جوشكاري  ـ دستگاه٦ ـ ٤

 هاي جوشكاري با قوس الكتريكي  ـ دستگاه٦ ـ ٤ ـ ١

 شده استه باعث زتهاي امروفيشر پشد اما يمه ستفادستقيم ام جريان زهتر ابي رر جوشکاطاگرچه درگذشته بخا
  .ذيردپجام ان ،در داررد تراتسفووماتوربا ك به که نيازب اونمتز جريان ه ادافا استبکه تقريياً همة جوشکاريها  

 م و بسته به كضريب توان معموالً، سلفي است  ايجاد شده توسط ترانسفورماتور جوشکاري بشدتبارون چ
 ،فاز ي تکر جوشکاهاگر دستگا. باشد ي ميرتگاه جوشکاراي هر دس ب٥/٠ تا ٣/٠طراحي و شرايط کار آن در حدود  

 بهبود ر،ترانسفورماتو گرفتن يک خازن تک فاز در طرف اوليةر تواند با قرا خازن نباشد ضريب توان مي مجهز به
  .يايد
 .نيستندامل  كميشه در بار هکيتري داشت که جوشکاريهاي قوسي الکرايد اين نکته را در نظب ،اينوجود با  
يش ب الحاص ايد ازب  اشد آنگاه بي انفراديرزيادي دستگاههاي جوشکا انه داراي تعدادخار ك يک  اگر،الثم روبط

ي به برق متصل ري که دستگاههاي جوشکانمي از زماينر که د  ممکن است. رد كازحد ضريب توان خودداري



داگانه باشد  جازنجهز به يك خي مرجوشکااگر دستگاه  لذا،. م نشود انجاي واقعيرجوشکا ملع چباشند هي مـي
  . فاز عمل کندشصورت پير باب ةموعجکه م درامکان آن وجود دا

  : نمودلطريق زير ح   بهنتوا ا ميره ل مسئاين
  .دج كننارر خمداز ا ارنها زاخ دشو اري تمام ميكجوشهنگامي كه اري شكهاي جوراتوپراـ 
  .ر گيرندقرار مدادكار در و خطورب نهازاخ دشو مي م اجاري انك جوش كهگامينه ـ 
 .مشاهده، انجام شود بارهاي تجزية سراساب  كارخانه، ل ك توان  کزي ضريبر محصالـ ا

اين بدين معني است که بطور . اشد، باملر كدر با ٦٥/٠ر ا مقداتماشينها  تواند بهبود ضريب توان قاعده کلي مي
  .شد با٠/ ٩٥گي رتواند به بز متوسط ضريب توان مي

  ١تي مقاومرياكدستگاههاي جوش ـ ٦ ـ ٤ ـ ٢

بطور .  آنها متفاوت استةنشد حصال اب توانيند و ضـرارزيادي دستگاههاي جوشکاري مقاومتي وجـود دا  خرن
. دارند ٣اي شکاري نـقطهوري نسبت به دستگاههاي جـتتوان کوچک  ضرايب٢يرزمثال دستگاههاي جوشکاري د

ي جهت کنترل تجهيزا تشامل و شوند مي  طراحي  هيژو هداف خـاصي و بطور اول برايدستگاههاي نوع ا ي ازربسيا
  .شود  توصيه مي،توان آنها  ضريبحصال اندگان اين مـاشينها برايزه با سارمشاو. باشند آيند ميرف

  ـ كليات٦ ـ ٥

ر محل موتور انجام  د،لقايي اورهايت ضريب توان براي بارهاي سلفي از قبيل مـوصالحبهتر است االً معمو
کاهش خواهد   فات حرارتيلشود و افت ولتاژ و ت م مي كکشي طول سيم، ين کار انجام شود اهنگامي که. گردد

موتور   شدنشليد اضافي نيز نيست زيرا روشن و خاموك نيازي به جعبه ،صب شودر نروي موتو  گرخازن ا.افتي
  .کند خازن را نيز کنترل مي

 نصب حيحني با اندازه صزا خهنگامي که. داده شده است  نشان٣ريب توان در شکلض صالح يک مثال از ا
  .ماند ابت ميثکامل   راب% ٣٠هاي بيش از ربراي باالً عم ود يافته وب ضريب توان به ميزان زيادي به،شود مي

يب توان ظرفيت صحيح و قطع و وصل خودكار خازن توسط موتور، از اصالح بيش از حد الزم ضر ب اخنتبا ا
ايت ثم مناسب بارهاي ز حد الز ار توان بيشتبيرض ه اصالح ت کاش دراين نکته را در نظبايد . شود اجتناب مي

  .است
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Resistance Welders 
2 Seam Welders  
3 Spot Welders  



 
 

 اي يک موتور القاييريب توان ب ر ضحالصن از نصب خا: ٤شكل 
 بدون خازن - Aمنحني                                          

 مجهز به خازن - Bمنحني                                          
 
 زماني که قسمتهاي تسن اوان ممکت بزي ضريرك مالح اص،ر شديمكمتذ ـ ٦ ـ ١ همچنانکه در قسمت 
  . اقتصادي باشد،شوند يه مگرفتار ک سيستم بطور ناپيوسته و متناوب بکچکو

وچکتري که مناسب با شرايط  ك دستي با قطع و وصـل خـازنهايرتواند بصوت  مينواتر ضريب تشح بياصال
حالت نيز  شد بايد توجه کرد که در اين  گفتهشدستگاههاي جو همانطور که براي.  انجام گيرد، خاصي هستندربا

  .شود  انجام نمي،يربا ريب توان بدليل وجود حالت کم ض حدز اشيب حاصال
ضريب توان در مـقدار بـهينه خود  ند تاك مکان را فراهـم مـي اينا، نيزهاي خا موعهج مدكارقطع و وصل خو

 ضريب توان با رلة يک الًمعمو. افتد فاق نميتيش ازحد ضريب توان ا، اصالح ببه عـبارت ديگـر. نگهداشـته شود
 نتعيير قدادر مابت نگهداشتن ضريب توان ث  بمنظور ارنامي مختلف  با مقادير  نهايزتواند خا مرحله، مي ١٢
  . قطع و وصل نمايد،کندر تواند تغيي اي که مي شده

ت  صوررد. جلوگيري شود در آنها وجود آمدن دماي باالبافي در نظرگرفته شوند تا از  ك خازنها بايد با تهويه
  .ه شودرشاومنندگان كوليدت خصوص دمـاي کار بايستي با عدم اطمينان در

  ـ مديريت بار٧
هاي  شخصهمشد بايد مرور يب توان رضو اصالح  نگهداري مـناسب بيل تعمير قزي اتاكجا ننه تا اير كطونماه
 .نيز مورد بررسي قرار گيردسيـات أل تصار حابکل 

  اربت ريديمهاي  زمينه ـ ٧ ـ ١

  :در وجود داريت بارينه مديزمدو 



  .ننده بطور محليك فريت بار توسط مصرننده و مديكف توليدريت بار از طرمدي

   بار توسط توليدکنندهتمديري ـ ٧ ـ ١ـ  ١ 

 چنانچه ،اساس آنها بردد کد  رگ تواند قراردادهايي مـنعقد تهاي توليدکننده و مشتريان آنها ميرك بين شالًمعمو
را ) يماندد(قاضا تر ث هزينه حداک،وليدکنندهت ،اهش دهد كف ر مـصوجف خود را در ساعات ارکننده مص فصرم

 خاصي از  بايد لزوم کاهش بار در ساعات، قبلزريان يک روتطبيعي است که به مش. داد براي وي کاهش خواهد
به   ٥ MW مصرف کمتر از وجا يک االً، بمعمو.  اطالع داده شود، و در مواردي خاص به مقدار مشخص روز بعد
 .شود مينيشنهاد انجام مديريت بار پمشتريان 

اي نـيز   مـنطقهقر بکتهايرش. کند  ميزساعت و نيم تجاوروز بندرت از يک  مدت زمان مديريت بار در
 مديريت بار را ،براي مدت زمان کوتاهي ) ٥/١ MW (کچاً کوتيبان نسـبتبا وارد کردن ژنراتورهاي پشـ، مـعموالً
 . دهند انجام مي

  اربيت محلي  ر مدي ـ ٧ ـ ١ ـ ٢

وايد يک مديريت بار خوب ف. پذيرد انجام ميين نوع مديريت بار توسط مشتري و روي بارهاي متعلق به او ا
 :عبارتست از

  .ائدزهاي  ف هزينهرآيندهاي جديد بدون صردن ف ر کدارومکان ا •
  .ريکيترفيت متوسط تحمل بار سيستم الکظافزايش  •
  .قاضاتر كثل برق بدون افزايش هم زمان حداكان افزايش مصرف كام •
  .ل كيشتر از برق با همان ميزان هزينة بة کاهش نرخهاي هزينة برق يا امکان استفاد •

 ؟شود ر تقاضا تعيين ميثچگونه حداک ـ ٧ ـ ٢

صورت دو برابر بيشترين بار وارد شده ماً بر تقاضا عموثحداک) ها عرفهتهاي توليد برق و  هزينه (٤مطابق قسمت 
  .شود نظرگرفته مي در، در مدت زمان هر نيم ساعت در هر ماه

  
 
 
 
 

 

 :مثال
 : برق مصرف شود، حداكثر تقاضا عبارتست از١٠٠ kWhاگر در مدت زمان نيم ساعت 



د نتوا هاي بار مي کننده کنترل گونه تغييراترير هأث لذا ت،ديآ ابت باشد چه نباشد بدست ميثار اين عدد چه ب
 نمايد قاضاي تعيين شده ممکن است تجاوزتميزان بار از حداکثر  ه اگر مشاهده شود کهكطراحي شوند   نانچآن

  . دهندشکاه رار طي مراحلي با

 ١ر بايبضر ـ ٧ ـ ٣ 
واه خ يک فاصله زماني دل دربار موجود رثحداک بصورت درصد نسبت بار متوسط بر ر ضريب باق،بر مينتأدر 

االنه معني متفاوتي دارد و بصورت درصد نسبت بار واقعي  س ضريب بار،در خصوص يک واحد. شود تعريف مي
لخواه بيان د در يک فاصله زماني) يت نامي واحد را مد نظر داشته باشـيدفرظر ثحداک(ممکن  ر بارثموجود برحداک

  .شود مي
بندي  ه در مواردي که تعرفهژبوي  ضريب بار باال از نظر اقتصادي مطلوب است،برداري هاي بهره شام روتمر  د

ر هاي نيم ساعته د هر متوسط مصرف الکتريکي در دو٥شکل . ي صورت گرفته باشدببراساس مديريت بار مناس
  .دهد يم  را نشان نديسيسات يک فرآأت

  :ايم ا بشکل زير تعريف کردهر ر به اينکه ضريب باتوجه اب

 
 

 ميزان ، بتوان کاهش داد،مصرف م كهـاي ر تقاضا را با جابجايي بارها به دورهث خواهد بود که اگر حداکآشكار
ن است بدون تغيير باقي بماند در حالي که ضريب بار مكتقاضا م ع مـقدار مـتوسطبانرژي مصرف شده و بالط

است که با %  ٦٠  مقدار٥نشان داده شده در شکل  براي بار  ضريب بار،)نيدي را بب٦ لشك(افت  يهـدبهبود خـوا
 در اين مثال بعلت ،در حقيقت. ست ايافته افزايش % ٨٠رقدام ب٦ل كمصرف مطابق ش هاي کم هرانتقال بارها به دو

ل قبل  كبا همان مقدار هزينه% ٦ق به مقدار ستفاده بيشتر از بر ا امـکان،اضا تق به حداکـثربوطهاي مر کاهش هزينه
 .باشد  ميممکن

 
 

 %٦٠ ضريب بار –الگوي بار بدون كنترل ضريب بار : ٥شكل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Load Factor 



 هاي كنترل ضريب بار  ـ انواع روش٧ ـ ٤

.  ساده تشکيل شده باشد٢انگرو نش ١ند هشداردهندهچواند از ت  زياد نيست و مياًهزينه بهبود ضريب بار لزوم
شکل ر که اين مطلب د کاهش دهند ار مصرف ، اوجهارختن بااندتعويق اا به يد نتوان هاي ساده بار مي هنندك لکنتر
  .وتاه است كبسيار ٣گشت سرمايهرد زمان برگونه موا  اينرد. سته انشان داده شد ٧

ر اغلب توماتيک براي کنترل بار د اجهيزاتت ب نصبزرگ،هاي  نندهك د مصرفر موره دژ بوي،در موارد ديگر
 تقاضاي بيش از ،٢ش بار در دوره ي با افزا ٦ مطابق با شکل. داد تيجه خواهدناي را  ظهحمال موارد سودهاي قابل

  . اجرا شده است،ار براساس معيارهاي از پيش تعيين شدهببيني و کنترل  پيش ٣ حد مصرف دوره
 .شود ل شوند نتايج بهتري حاصل مينتقم آخر هفته ا يها شب  به ج مصرف و امانز زا هاربا رگهمچنين ا

  ـ بارزدائي دستي٧ ـ ٤ ـ ١

ر با  که يک يا درشرايطي کنترل ومركز سـمتي از يک قتوان دو   را مـيغارهايي به شکل زنگ يا چ دهندهار هشد
  .رد ك  نصب،کاهش داده شود ند قطع شود و يايفرآ هبطمـه  ل د شدنري بدون واتراي مدبواند ت  ميرگبز

، شود  قطع دام بار مشخصگيرد ك صميم ميتراتور يا مدير کارخانه که پتواند توسط ا دائي ميرزم به باصميت
 .گردد انجام
 
 

 
 

 %٨٠ ضريب بار –الگوي بار كنترل ضريب بار : ٦شكل 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Alarm 
2 Indicator 
3 Payback  



 
 

 الگوي بار با تعويق بار جهت افزايش ضريب بار: ٧شكل 

  اتوماتيک ـ بارزدائي ٧ ـ ٤ ـ ٢

  بطورراتوانند آنها  ها مي کننده لتنر و كندوي قطع شـرمواقع غيرضرور توانند د شده مي تعيينارهاي از پيش ب
اً توان مجدد ا ميرها راب اين نوع ،عيين شدهت رمتر از مقدا ك ل بهف كکاهش مصر همچنين با. اتوماتيک قطع کنند

 . وصل کرد
 ١نرخ بارل آ هاي ايده کننده لنترك •
در اين .  را در نظر بگيرند بارزدائيـلهحدو مـر، هاي اصليرنند بدون تداخل با بااوت  ميها کننده لين نوع کنترا
يراساسي است غهاي رطع بار شامل قطع باقله حين مرلال اوث م عنوانبه. درهـاي متعددي وجـود دا شص رووخص
در . شوند وصل مياً ددجمر اكود بطور خـ، کافي کاهش يابندهايان دوره نيم ساعته بارها به اندازپز ا لبقنانچه چ و

  .شوند ع ميطغيراساسي ق  بارهاياً مـجدد، بار افزايش پيدا کـنداًهر صورت اگر مجدد
له بارهاي کمتر حدومين مرر هاي غيراساسي افزايش پيدا کـند در بيشتر از سطح قطع باردي که باردر موا

گيري وصل  ايان دوره اندازهپ تادوم   لهحهاي مرربا، رد ك بار کاهش پيدااًاگر مجدد. شوند غيراساسي قطع مي
 يراساسيغهاي رکمتر از قطع بار  تکرادعداتکشد و از نظر  طول نميياد ها زرن با ايکه مدت قطع ارزي شوند نمي
اً  بارهاي غيراساسي مجدد،ندا كيدپاهش ك  بار٢اگر بار تا خط وصل مجددس، برعک. ذيردپ ول صورت مي الهحمر

  .ست اشدهه  نشان داد٨ شکل ر دشاين رو. شوند وصل مي
.  دادشويري عمليات گستر تصها و نمايش  شمارنده،اپگرهاچتوان بوسيله  ا ميرکننده ابتدائي فوق  لرتکن

. ذيرد سنکرون باشندپ نده برق صورت ميكنديگيري که توسط تول ندازه اساعته هاي نيم هرتجهيزات فوق بايد با دو
ها  نجس که بوسيله تعرفه هائي ز طريق پالسي اغذيه وياط تبکمک ترانسفورماتورهاي خطو  دهنرژي عرضه نشر امـقدا

  .شود گيري مي  اندازه،شوند سال ميرا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ideal Rate Load Controllers   
2 Restore Line  



 

 
 

 آل نرخ بار كننده ايده عملكرد يك كنترل: ٨شكل 
 

 ١كننده بيني هاي پيش كننده كنترل •
بيني کار  قايسه بر مبناي ييش بجاي كار مبناي مباشند و ها از نظر طراحي بسيار پيچيده مي كننده اين كنترل

 ،شد مصرفرکه آيا با اين  شود ي شده و محاسبه ميبيازارها ار ب تمام،ه نيم ساعته نظارتردرابتداي هر دو. کنند مي
قطع بار ، بيني شده بيش از حد مجاز بود ر پبشااگر مقد. کند يا خير  ميزعيين شده تجاوت حد ميزان مصرف از

  .شود  وصل مياًجددر م با،بيني شده به حد تعيين شده نرسد  پيشارشود و اگر مقد ميانجام 
  ٢اي بار لحظه  خرهاي ن کننده لنترك •

د ردر اين موا. ود بخشيدبرا بهل با ت انعطاف کنتريلبست بتوان قا اگذاري پيچيده است ممکنردر جاهائي که با
 .اشدد مفيد بنتوا اي بار مي  لحظهرخ نةکنند لکنتر
گيرند  نظر مي ت را درردوره نظا هاي هرنته اك  نندهك بيني يشپهاي  نندهك لها باکنتر نندهك لنترك اين صول حاکم برا

اگر . استر  مالک و معيا،مصرف در هر نقطه از دوره نظارت واقعير ها مقدا نندهك  كنترلاين نوعر د. تقاوت دارد
يگر اگر مقدار  داز طرف. شود  بار قطع مي،کندز اوجيش تعيين شده تز پ ااي مصرف از حد هرخ لحظ ن،در هر زمان

 ٣ها وجا، ه برروي منحني بار ك کننده اين است لتترن كمزيت اي. شود ته ميفذيرپبيشتري ر بار زير حد مجاز باشد با
  .شود ه ضريب بار بهتري حاصل ميجنتي و در درمتري وجود دا ك٤هاي و دوه

  ي ـ مالحضات اجرائ٧ ـ ٥
، وليدتهاي معمول  شدر رور غييتتوان بدون   به اين معني نيست که نمياًز تجهيزات کنترل بار لزوم استفادها

ود جبرداري و هاي بهره زيير برنامه ساسي درا تغيير چهي در بسياري از موارد نياز به. ضريب بار را بهبود بخشيد
  .گرفته شودنظر بايد در ،دي که ممکن است حاصل شودهاي زيا بارها به دليل بهرهتوزيع  اما امکان ،ندارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Predicting Controllers 
2 Instantantaneous Controllers 
3 Peaks 
4 Troughs 



 گيري بار  ـ اندازه٧ ـ ٥ ـ ١

هائي رگي زهاند اوانندت  مي١اي همنطق هاي برق تركش. ودي دارندراز به ونيي بار بها براي ارزيا کننده لمام کنترت
نين چهـم. ا شـامل باشدر نظارت هاي  به دورهبوطشده و زمان مرذ م از قبيل توان اخزکه اطالعات ال تعبيه نمايند

ابل  كجريان دور گيري دازهنکه براي ا ين جرياترانس(  ٢اي سفورماتورهاي گيرهنارتتوانند از طريق  مي ها کننده لکنتر
واحدهاي . مايندن عمل ،ضريب توان موجود يژاتکردن ول و معلوم فرضي) زند ون تماس با آن حلقه ميديع و بزتو

 ،کند ا تهيه مير رتوانند با يک چاپگر که منحني با  روند و مير مصرف بکا برند براي نظارتانتو از اين نوع مي سيار
  .شوندز مجه

تورهاي  و مدوجويل  بدلرگص ا اين مطلب بخصو.دنك مـل مي عدقيق  هاي گيري اندازه  بندرت بخوبي ش رو  اين
اي  هرگي ورتسفورمانارت يک ،ان يک معيار و به عن.ـت اس صحيح،ندتغيير كباشد و يا نيب توان مـعلوم رالقائي ض

فظ ح تا ±%٥/١ در الًند اما معمو كغييرت ±% ٦ تواند در حد تعبين شده  ميژلبته ولتاا. ه باشدتت داشقد % ١٠ بايد
 .دشو مي ها نندهك لرتبخش کن برداري رضايت بهره ث باع  عملي  ياتبتجر ردبارك.شود مي

  زيكلي و مرهاي مح نترل ـ ك٧ ـ ٥ ـ ٢

، وچک و بهم پيوسته قرار دارد كخـانه در داخـل يک مـجموعه سـاختمانير مواردي را که کا،کنترلهاي محلي
در اين . ندراي از محل کنترل قرار دا باشند و در فاصله مي ها پراکندهرکه با ندرمواردي وجود دا. گيرد دربرمي

 زيركنند و اطالعات را به محل کنترل مر كلفن کاتگير  هرما شربا يک سيستم خودکا وانندت ها مي شرايط کنترل
 انتقال اطالعات ،گرهاي بز ساختمان در داخل تاسيسات و. ها را دريافت دارندروتسـال کـرده و از آنجا دسرا

 کشي ت را که گران و داراي کابلرنياز به سيستم کابلي کنترل و نظا تواند بشکل پالس از طريق کابلهاي برق مي
  .ع کندفر، طوالني است 

  هاي كنترل بار  ـ برنامه٧ ـ ٥ ـ ٣ 

و براي چه مدت ر  چه مقدا،ار بتواند نوشـته شود که توانايي آنها محدود يه اينکه کدام اي مي هاي ساده نامهبر
تر  يدهچيپ هاي برنامه. نندك ه مـيرعيين شده اداتـيش پز  اداول جا را براسـاسهها بار اين برنامه. اشدبشود  ع قط
دارند که شـامل اولويت  يازنري تودي بيشره اطالعات وبنند و بنابراين ك ي مدلسازي ميترصورت کاملا بها رربا
اندازي در  مصرف آنها و همينطور تعداد دفعات مجاز واه  قطعشان و رشدره حداکثر و حداقل دو، اندازه بارها،ارهاب

  .باشد  مي،ه زمانيرهر دو
طوري  ستفاده کرده و بارها را ا سيستم کنترل از آنها،کننده داده شد لاطالعات تکميل و به کنترهنگامي که اين 

ري ابرد بطور همزمان حداکثر بهره.  نخواهند کردزمجاز تجاو حداکثر شان ازرکند که مـطمئن شود مقدا تـنظيم مي
درست از عملکرد  ست که با شناخت امزالستفاده شود  اه ك اي هر نوع برنامه. شود ارخانه حاصل مي كسيساتأ تاز
اي بايد تضمين کند  هر برنامه.  كنترل بار را تعيين كندبدينصورت مدير واحد است که بايد برنامه. نظيم شود تبار

  .ه نشودتئير منفي گذاشأمخاطره نيفند و بر شرايط کاري ت بوليدت شرايط ،که شرايط ايمني برآورده شود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Regional Electricity Company (REC) 
2 Clip – on Transformer 



 ري ـ كاهش بارهاي موتو٨
ل  كاز% ٦٥باشند و حدود  نايع ميت صزايجهتترين وسيله الکتريکي در  مـوتورهاي الکتريکي پراستفاده يـقيناً

هاي القـائي رمـوتو، د اسـتفاده صنايعرهاي مـورمـوتو حـال حـاضردر . دهند مصرف برق را به خود اختصاص مي
ار کنند و  كهاي مـختلف سـرعتر توانند د مي، ندري که داهائ بطايـن مـوتورها بسـته به تعداد ق. باشند مـيز فا سه
  .نندك فراهمرا اني زاني نسبتاً اررکي دويوان مکانتع نبم

 .كنند ر بار كامل كار مي اما بندرت د،شوند طراحي مي   کاملر بازده در بارثاي حداکر موتورها بربيشت

 ١وتورة متخاب اندازنا ـ ٨ ـ ١
اي كمتر از مقادير  شوند ممكن است بطور قابل مالحظه طراحي مي آن أميناي ت ر بها ورت و مه کر حداكثريبا

 هلم جزا. گيرد براي اين كار داليل متعددي وجود دارد كه تعدادي از آنها از خود واحد نشأت مي. نامي موتور باشد
. بيني نشده را نام برد يشدر طراحي مكانيكي براي حوادث پ) ضريب اطمينان(در نظر گرفتن فاصلة مجاز ان  وت مي

 روش  ،د سيستمرات در عملکرتغيي امجمکان انا و قابليت اطمينان شفزايليل املي بدعين در کارهاي ا رعالوه ب
 .کنند نتخاب مي ا٢ر مورد نيازاگتر از مقدربز را يکيرمعمول اين است که مـوتورهاي الکت
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يک . دکن رد ديگر تفاوت ميبکار رد باربا كورها از هر صنعت به صنعت ديگر و از هرتاب کردن موتخنا رگتربز
در بسياري . باشد ر بار آنها ميثحداک% ٦٥واقعي موتورها در حدود  گذاريروسط باتدهد که م وليه نشان مي ابررسي

. شود تحويل ميه ور هـمراه با دسـتگاتننده قادر به انتخاب موتور الکتريکي نيست و موك ادهتفسه ااز موارد ک
ط يرين شرات معني که موتور بر مـبناي سخت ناي به ،بگيردرين حالت را در نظر تگاه بايد بدتکننده دس مينتأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Motor Sizing 
2 Oversizing 



. تر با حداكثر بارواقعي خود انتخاب شوند اين امكان وجود دارد كه موتورها هماهنگ. شود گذاري انتخاب ميربا
 .تر با حداکثر بار واقعي خود انتخاب شوند گرد که موتورها هماهنامکان وجود داين ا

 دربار کامل ،ستاندارد اموتورهاي ندك يير ميغ بار و سازنده آنها ت،)وان ناميت(دازه آنها بازده موتورها بسته به ان
 ورهاي کم تـوانتهرچه سرعت کمتر باشد بويژه در مو. دارند% ٩٥ تا% ٥٥بسته به اندازه و سرعتشان بازدهي بين 

 بطور نمونه ٩کل  شاوت است امـامنحني بازده موتورهاي استاندارد متف. ستابازده کمتر ) کيلووات ٥/١زير (  
. کند افت مي% ٥ر از تکم،  زير اين مقدار%٥٠و تا  ماند امل ثابت ميك زير بار%٧٥دهد که بازده تقريباً تا  نشان مي

توجه کنيد در حالي که شکل منحني بازده براي مقادير نامي مختلف . کند مي بعد از اين نقطه بازده بشدت افت
  .شود م مير كوتبا کاهش تـوان نامي مـومعموالً مقدار واقعي بازده ، استمشابه يکديگر  موتور

زيادي  تأثير %٣٠موتور تا حد  ردن كر انتخابتگر بز،نندكابت کارثنتيجه اين است که اگر موتورها در بار نسبتاً 
براي . ذيردپ ئير ميأت تازده بشدب ،بار کامل برسد% ٧٥ه  بکند و بندرت رتغيي ربا که اگر درحالي. درده ندازبر با

کامل کار   بار%٦/٦٦در  ١٥ kW يک موتور ،١٠ kW ابتثر بار ث و يک حداک٩کل  شمـثال از روي مـنحني
 در حالي که. خواهد داشت% ١ کند و در مقايسه با موتوري که به اندازه نياز انتخاب شود کاهش بازدهي حدود مي
، رفيت مناسـب ظباشد با انتخاب موتور به kW٣ فقط قع موا  اغلب دررباشد اما با ١٠ kWر بار هنوز ثگر حداکا

  .خواهد كرد کار %٧٠ ز اردر بازده کمت ١٥ kWشد در حالي که يک موتور  خواهد% ٨٠ بازده در اين بار حدود
يک منحني نمونه را نشان  ١٠ شکل. ذيردپ ئير ميأت نامطلوبي ت بصور،اهش بار موتور كز بايضريب توان ن

راين اگر موتوري بار بند و بناك  ميايدپسريعتر از بازده کاهش  شود ضـريب توان همانطور که مشاهده مـي. دده مي
زينه ن ه ضريب تواالح اص،ر از بار موتور باشدتين معني که توان نامي موتور بسيار باالبه ا ،شته باشداکمي د

  .بيشتري را تحميل خواهد کرد
  :رموتوردن ك ابانتخگتر رابراين بزبن
  .دهد هزينه کلي خريد خود موتور را افزايش مي •
 .دهد ري مناسب را افزايش مياکشي و کليدگذ هزينه کلي سيم •
  .دهد  ضريب توان را افزايش ميحهزينه کلي لوازم اصال •
  .دهد برق را افزايش مي) مصرف( هزينه ،بدليل کاهش بازده •

 ١باري موتور  ـ بي٨ ـ ٢

هاي   دستگاه،ها الهنق ،رسورهاپمك.  استتيف صنعرل مصاوهاي خيلي معم خصهباري مـوتورها از مش بي
الً شود مـعمو ام نميجدي انفي مـر کاچتوليد هنگامي که هـي خطوط بافندگي و بطور کلي ماشينهاي ابزاو و همچنين

امل  كبار% ٥٠ا  تاندوت دهد مي ار مفيدي انجام نمييچ كکه موتور ه  بسته به شرايط هنگامي .شوند مي رهـار با بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Motor Idling 



اين .  صحت دارد،اند ل شدهصوخط نقاله  ه ودند رخکه به چ ه در مورد موتورهائيژين مطلب بوي ا.جريان بکشد
 .كند كيد ميأداً بر لزوم انتخاب صحيح توان نامي موتور تدجموضوع م

   ـ تعويض موتور٨ ـ ٣
 تدر مواردي بدليل مشکال. ا اقتصادي نباشدعمير آنهتکه  گيرد ور زماني صورت ميتعويض موتبطور طبيعي 

 قيمت موتورهاي جديد و هـزينه تعميرات ند اما به طور كليشو عمير ميت موتورها ،مين موتورهاي جديدأت
 .باشد كننده مي  تعيينموتورهاي موجود معيار

 ١مقدار الزمامي باالتر از ن اني با توئموتورها ـ ٨ ـ ٣ ـ ١

 شدن دوره النيطو با. ست ا نظر گرفتن توان نامي مـوتورها روشـنر گتر درايب بز مع ٨ ـ ١توجه به بخش با
خانه بايد راز طرف کا. ر خواهند شدأثي متببصورت نامطلوه وان و بازدتب ي هر دو عامل ضر،ي موتورهاربا يب

گيري  ندازه ااي براي اگر وسيله.  بار واقعي وجود داردرداق موتور چه مرکند روي ه تعيين ميه جدولي تنظيم شود ک
نرژي الکتريکي براي  اوري گران بهره تحليل توان از توان واقعي در دسترس نباشد براي رسيدگي به امر فوق مي

يلووات  ك يک ز، ا٥ بخش ه درح مطرووشر  ازهادتفس ابا  ينکه اگرفت و يا  تحقيقات در اين زمينه کمک
 .نج، استفاده كردس ساعت
، ن بارها ايدر عملک جدولام شـود و با بـدست آمـدنج انرام موتورهاي در حال کاين کار بايد روي تما
  .ه شودساي مق بارثرام واقعي حداکقرفيت واقعي موتورها با ارظ

ورها تا امکان جايگزيني مو آيا بررسي شـود کهت را نيز بايد بررسي کرد ر انبارورهاي موجود دت موةمجموع
  .دنتر جايگزين شو رفيتظکنند با موتورهاي کم   ميرنامي کا تر که زير توانرگبز طوري که موتورهاي داروجود د

ردن فضاهاي ركکه جهت پ  تعويض و جايگزيني موتورها به اين معني است،آل با وجوديکه دو شرايط ايده
الت نصب يل مشکـل بعضي موارد بدرکم توان نياز است اما در خالي در انتهاي ليست فـقط به خريد چند مـوتو

ن موارد بايد ير اد. ر جـايگزين کردتورها را با واحدهاي کوچکتوان مـوت  بارها نمياوجبودن  کم ورها وتمـو
 .تنظرگرفر ا درر تجايگزيني موتورها با واحدهايي با بازده باال

  ه باال دا بازب موتورهاي  ـ ٨ ـ ٣ ـ ٢

ي ت وق.است ثابتخش ديگر که و بکند   ميتغيير با بار که يشباشند بخ فات ميل شامل دو نوع تالقائيموتورهاي 
  . استوماز نوع د% ٣٠از نوع اول و % ٧٠ حدود ،امل كارر بت د تلفاتب نس،شود اندازي مـي  کامل راهرموتور در با

فات اضافي به شکل تلباشد که  مي ضافي الفاتتاتور و تي روتور و اسـتلفات مقاومتفات الکتريکي بار شامل تل
لفات تشود  دازي مـيان  بار راه هنگامي که موتور بي. باشد ور ميترو هاي فات در اطراف يا داخل شيارهاي هاديتل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Oversized Motors 



ذور جريان موتور جم ابناسب تور اعمال شود اين تلفات متاري به موبه كاما هنگامي . ندتک هسر كوچمسي بسـيا
اين . دارلفات آهن وجود دت مغناطيسي روتور نيز رمدا دربعالوه . معروفند RI2يابند و از اينرو به تلفات افزايش مي

ابت و  ث دارند و بنابراينطتبار اژاند با ولتا ه شدهت شناخ١هيستريسيسجريانهاي گردابي و  لفات که به شکل تلفاتت
ن  آش هـنگام گردروتورهـواي اطراف آشفتگي   ياتاقانها،ل اصطکاکميکي شانفات مکالت. باشند  ميبارل از تقمس

شوند به  وق طراحي ميفمام تلفات تموتورهائي که براي حداقل کردن . شود ها مـي چييپ کننده سيم و فن خنک
  . معروفند»با بازده باال موتورهاي«

کاربرد يک  در مورد گر ا.تاس» ٢بار معمولي«  در نظرگرفتن ، نظرگرفته شودرد ديعامل ديگر که در طراحي با 
کند در  امل کار مي ك بار% ٦٠ در مثالً ور تطور معمول مو  ه، بوان ترثبه حداک با وجود نياز  که ده شودانشان د ورتمو

 در  داراي حداکثر بازده،امل كر بازده در بارثن حداکتکه بجاي داش طراحي شود  وري طتواند اينصورت موتور مي
 .بار مذبور باشد

هنگامي که . باشد به مواد اوليه ميمربوط فزايش هزينه ريکي معادل با اتطراحي به منظور حداقل کردن تلفات الک
. )يچيپ  به سيمطوبفات مرلهمينطور ت(ر شود تکچتواند کو کننده نيز مي خنک کم فن) يئ گرماتلفات (RI2 لفاتت
اما اين  ر استتاندارد باالتس اورهايوتشده مـوتورهاي با بازده باال در مـقايسه با م حال حاضر هـزينه تمامر د
در . ند كغييرتواند ت اندارد و موتورهاي با بازده باال ميتس افاوت قيمت بين موتورهايتکاهش يافتن  ضعيت باو

  .د نشان داده شده استراندات استوريک موتور با بازده باال و يک مو  منحني بازده١١شکل
 

 
 

 راندمان موتور با بازده باال و موتور استاندارد برحسب بار موتور: ١١شكل 
 

 :فته شوند عبارتند ازرگ ر ورهاي با بازده باال در نـظتي مو دقتصا ارسيرام بهنگ بايد هواملي کع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Hysterisis 
2 Normal Loading 



عيين تتوان   موتورها را ميه صحيحنداز از اينجاا. سب بار نامي و چگونگي تغييرات بارحبـار مـوتور بر •
  .وردآدست  باربوسط تر مـاهايي در مـورد مـقد کرد و ايده

  .اي توان نامي مساويط و بازس وار متباال در بده زاندارد و موتورهاي با باترهاي اسوموت زده باسهمقاي •
  .رد در يک سالركهاي کا زمان و ساعت •
  .مصرف حداكثر تقاضاهاي  نهيزهساعت ات وکيلوهاي  مل نرخ شارقهاي ب هف عرت •

ا موتورهاي با بازده باال بايگزيني ، جتسر ه و يک موتيني جاهائي که نياز به جـايگزوهاي جديد  خانهردر کا
 سرمايه زگشت با،ند كروز در هفته کار ٥ک شيفت و بصورت ر ي يا دو کند ردائم کا ينکه موتور بطور ابسـته به
  .باشد مي  سال٢ ماه تا ٦حدود 

 ١هاي دور متغير  ـ محركه٨ ـ ٣ ـ ٣

ها و  سرعت فن. ندتها هس و فن ها پمپب ان متناوياي سه فاز جرهاز موتور% ٥٥شود که حدود  تخمين زده مي
ها  وي فن ررپه از دم كطريق   به اين،شود نترل مي كاليجريان س بصورت مکانيکي و با محدودکردنالً ها معمو پپم

 روي ربا ن استكند و ممك رل ميتکن اين ساختار مکانيکي جريان سيال را. شود فاده ميتس اها پوي پمرو از شير 
بنابراين اگر . مطلوب استتاً عيطب  ه كشود لفات انرژي ميت ث باع،ها را کاهش دهد اما خود پمها و موتور پ فن

ري براي کنترل سرعت ثؤ بسيار مشجريان سيال را کنترل کرد رو، ها پا موتور پميکاهش سرعت فن  بتوان با
  .شود ميه سـيال عـرض

زيرا با کاهش سرعت . ظر رسدبن ا ممکن استدتيزي است که در ابچر از شتجوئي حاصله بي ت صرفهقيقدر ح
 با توان سوم سرعت پوان الزم براي فن يا پمتدر حالي که . شود ميم اسب کتن جـريان سيال بطور مپمپ،فن يا 
  .شود کم مي
  
 
 
 
 
 

در کـنترل جـريان سـياالت  (VSD)ر هاي دور متغي هركد محبرژي باعث کاررجوئي در ان فهصر ن پتانسيليا
موتورها واند براي ت  ميكهست  اوري انرژي گذاري در بهره مايهرسؤثر هاي مـ رين هزينهمتي از مهكه يك است شـده

ر ذيپ مکاننيز اسال كر از يتمك رسـال معمول است امـا ديكمايه در کمـتر از رگشـت سـزبـا. ه شودتظرگرفندر 
  .است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Variable Speed Drives 

 :مثال
رسد كه باعث كاهش توان سرعت طبيعي مي% ٨٠د سرعت موتور به كم شو% ٢٠اگر سرعت سيال 

 :شود مي) به مقدار زير(



 اصدرگـذشته فقط در موارد خ بوده است اماذير پ اوب امکانتنه کنترل سرعت موتورهاي جريان مرهموا
هاي  هركمح ها زمينه ايجاد ردازنـدهپهاي جديد قدرت و ريز هادي نـيمه خـير اهاي در سال. شده است ياستفاده م

هاي قديمي  و قابليت اطمينان نسبت به سيستم  توسعه عـملکردثاند که باع را فراهم کردهتغير رونيکي دور متالک
ها رموتو اي از ال حاضر گسترهح راز اينرو د. شود هزينه تجهيزات نيز کم مي ر حاليست کهاين د. شود مي
ه تگرف ي در مصرف برق به کارئجو صرفه شوند که جـهت (VSD)متغير  رهاي دو هركتوانـند مـجهز به مح مي
  .شوند مي

. کاري موتور تعيين شود شرايط ،مناسب (VSD)متغير  ره دوركن مطلب مـهم است که قبل از انتخاب محاي
را  (VSD)متغير ه دور ركنوع مح،  ميزان دبي سيال و هزينه برق،ار كساعات، ورتوان نامي مـوتعـواملي از قبيل 

 . خواهد كردتعيين
به عنوان . اند به کارگرفته شده  محدوده صنعت و مصارف عمليرآميزي د بطور موفقيتتغير مر هاي دو هركمح

هاي  فن، يلر سيستم تهويه مطبوعچهاي  پ پمب،هاي آ پپم، ١بخار  هاي ديگ روي فـننمونه به مـوتورهاي 
  . کردرهتوان اشا ها مي الچهاي يخ پمپهاي احتراق و  فن، ٢کن هاي خنکجبر

  ـ مطالعات موردي٩

 هاي مادون قرمز  ـ كنترل كامپيوتري اجاق٩ ـ ١
، لبيگ اتومرزبيک توليدکننده ، ها  هزينهكاهش منظورژي و بهرن اوري شده در جهت بهره با حمايت مالي فراهم

  .هاي جديد اضافه کرد ومبيلتوليد اتميلي كتخط وتري را به پيمز با کنترل کامر مادون ققيک اجا
 توليد ظرفيت ،انهبهاي ش  ر شيفتبا حذف اجاقهاي گازي قديمي و با تسهيل افزايش توليد و امکان توليد د

 .جوئي شد صرفهژي  رن اد و در مـصرفرک يداپسعه ي توا مالحظه لببطور قا
 ٣ها در کمتر از  ي کورهرگذا سرمايه گشتزوند در سال رسيد که براي باپ ٩٠٠٠٠نرژي به حدود ئي اجو هفصر

روي ي به نطوبجوئي مر اضافه شدن صرفه. بود% ٨٠تومبيل بيش از  اهر سال کافي بود و درصد کاهش انرژي براي
  . ماه کاهش داد١٠ سرمايه را به گشت باز زمـانر،کا

 (ARFA) ٣ ـ خشك كردن منسوجات سنگين به كمك هوا و فركانس راديويي٩ ـ ٢
انس راديوئي ركکننده با هوا و ف خشک  يک، شدهاشباعي زينننده منسوجات سنگين ركت توليدركيک شـ
(ARFA) ا  دات پارچه ريکند که تول  ميرت را قادرك ش،گر و شيفت کاريرا كداکه با همان تعد  است نصب كرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Boiler Forced Draft Fans 
2 Cooling Tower 
3 Air/Radio Frequency Asisted (ARFA) Drying Heavy Textiles 



اي هر متر از زمصرف انرژي به ا، هاي قديمي نندهك مل تعويض گريهمزمان با آن بدل. ش دهديفزاا %١٠٠ اًريبتق
  .دبيا ميكاهش % ٦٠توليدات بيش از 

گشت ز با،وند پ٢١٢٠٩٧ حدود گـذاري جوئي در مصرف انرژي و سود ناشي از تـوليدات با سـرمايه فهربا ص
  . سال بود٣/٢سرمايه

   ال سنگغ زن معادرت بر انرژي درظا ـ ن٩ ـ ٣

آميز  هاي موفقيت مونزآ. سته انصب شد سنگ الغيوتري نظارت بر انرژي در چند معدن ذپيک سيستم کام
  .واند حاصل شودت اي در انرژي مي ظهحال مي قابلئجو دهند که صـرفه انجام شده نشان مـي

 بود که بيش از زمان kW٥٠٠ر رسوپريزي دو کم ترل درآمدند که از آنجمله برنامهحت کنت گوناگوني تلفات
  .کردند م کار ميزال

گشت ز با، پوند١٨٠٠٠گذاري  رمايه سکاهش پيدا کرد که بـا % ١٥ برق حدود صورتحساب عادني از مك يدر
  .طول کشيد  سرمايه يک ماه

  خارب ديگر روي فن يک ب متغيرهاي دور  هركمح ـ ٩ ـ ٤

کن بر  هاي خشک  فنرت موتوعسركنترل ظور ن به مباال،رفيت ظبخار   گ با سه دستگاه ديگرمارستاني بزيدر ب
انداز   يک راه،ردك مين ميأسمت عمده گرماي خروجي را ت، قاً بصورت پيوستهبي که تقريربخا  گروي دي

دليل  ب و کرد يداپاهش  ك%٧٠خروجي خاروند ب پمصرف برق موتور به ازاي هر. صب شدغير ن متررونيکي دوتكال
بخار براي   بازده بهينه احتراق ديگ،خار بها و متناسب بودن آن با شدت احتراق ديگ قابل تغيير بودن سرعت فن

  .تري ئابت مانده است طوالني  مدت
 ماه ١١ تا١٠جوئي انرژي بين  ز صرفه اگشت سرمايه ناشيز با،گذاري انجام شده  پـوند سرمايه٧١٠٠بـه ازاي 

  .دمين شأت

  االب كانسنت با فرسهاي فلور مپال ـ ٩ ـ ٥

جوئي در مصرف  صرفه% ٢٥ ،١٩٩١ نرژي در بخش روشنائي واحدهاي صنعتي در سال اعمال مديريتاجايزه 
ح  سط،هاي کارخانه که دقت مهندسي باالئي نياز دارد ماشين صلي اگاهراك در حاليکه در ،ردكانرژي کسب 

  .شده است برابر دوروشنائي  
پذير  رلتکن ه بسـيار كباشد و باال مي انسركهاي فلورسنت ف پش جديد روشنائي براساس نصب الم ور
  .تر استفاده شده اسثكنور طبيعي روز حدا بندي و از کنترل فتوسل تقسيم  منطقه با١٠ارخانه به  ك.باشند مي
  .ه نباشد ما٣٦ش جديد بيشتر از  وگذاري اين ر گشت سرمايهزرود که زمان با نتظار ميا
 



 ساختار صنعت توليد برق: ١ضميمه 
 Nuclear و National Power ، Power Genکت ردر انگستان قسمت عمده برق توسط سه شـ

Electric ن دارند و مازاد توليد خـود يتركمين مستقيم برق مشأبراي ت دهائياها قرارد تركهر سه ش. شود وليد ميت
و اطمينان از  ردن عرضه و تقاضاي برق ك مجموعه اشتراکي براي متعادل. فروشند  مي»١شـتراکياوعه مـجم«را بـه 
  .طراحي شده است  ه آنتيوسپتوليد 
اي منتقل  برق منطقه شركت ١٢به  National Gridت ركد شده توسط شيدر انگلستان و ولز؛ برق تول 
ين که با توليدکنندگان قراردادهاي مستقيم منعقد ركمشت وين خود ركها برق را بين مشت تركشود که اين ش مي

 يني که حداکثر تقاضاي آنـها بـيش از يک مگاوات بـاشدتركفقط مش حال حاضر در. کنند اند توزيع مي کرده
اين معافيت در . داد شوندروارد قرا اي مـحلي هاي برق مـنطقه تركي غير از شتسساؤمين برق با م تأوانند برايت مي
 حذف دي ميال١٩٩٨ه است و با قوانين جاري تا سال فتيا کاهش kW کيلووات١٠٠ ميالدي به سطح ١٩٩٤ريل آو

 .  شدخواهد
 Scottish و Scottish Hydroه کنندت توليدركيت مشابهي موجود است بجز اينکه دو شعد وضناتلكر اسد

Power شندبا مسئول توليد برق و انتقال و توزيع آن به مشتركين بزرگ مي. 
ها وجود دارد و اجازه  بکه شکييند اتصال الکترلنگلستان و اسکاتاده است زيرا بين چيوضعيت فوق کمي پي

کين را رمين مشتأند توانائي تله ژنراتورهاي اسکاتجنتي در. ود شز شمال به جنوب مـنتقل ادهد توان بطور عمده مي
  . دارند،باشند  آنها ميمحدوده سنتي از جکه خار

اي نيز  هاي برق منطقه تركش شامل (ين آنـها ركمين بـرق کـه بين توليدکنندگان و مشتأراردادهاي تمفاد ق
مام ت در هر نيم ساعت و در »مجموعه اشتراکي «قيمت توسط  ما اطالعات ا محرمانه است،گردد منعقد مي) شود مي
 ،داشته باشد ين قانون وجود اکه  زمافيي که زير حد معافيت قرار دارند تانيركبراي مشت. شود مي  روز چـاپ٣٦٥
هيه کرده و به تپيوسته اطالعات قيمت را ر کنند کـه بطو مين ميتأهاي برق را  اي تعرفه رق منطقهبهاي  تركش

  .نند ك ممکن از برق بصورت اقتصادي استفاده ا حدتا بتوانند تکنند   ميغين ابالركمشت
گ تا سطح روچک و بز كهاي يدي جديد با نيروگاهولتهاي  ترك ش،سازي صنعت برق زمان خصوصي

وع سيکل  نهاي جديد از بيشتر اين نيروگاه. اند بازار شده وارد ، دارند،ندهكن گ تعيينرهاي بز تركکه ش مشابهي
  و واحدهائي که بايد زودتر از زمانگسن غالذه نسبت به واحدهاي با سوخت  كباشند گاز مي  با سوختركيبيت

بنابراين جايگزيني . کنند مي ي را فراهمتري با بازده باالربردا  امکان بهره، شوندرجده خاراز ي شده نبي پيش
  .است  گيري اقتصادي شده متصمي مين تقاضاي برق کشور بيشتر يکأها براي ت گاهيرون

 کترشه توسط ك(شود  ميانجام  »مجموعه اشتراکي«هاي اصلي توسط  ريزي تمام نيروگاه در انگلستان برنامه
National Gridطمـينان  ابا اين کار. نمايد  مصرف عمل مي اوجمينأت ز اطمينان اکه براي) شود برداري مي   بهره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Electric Pool 



حسب بر. گيرد  انجام مي، انرژي وجود داردبعمام مناترفيت توليد از طريق ظافي  كاينکه سطح ز ايافتن
هاي کوتاه مدت  وجهمچنين ا. شود  مدار ميدرفيت ضروري واظر ،آنهاه سب بازدح واحدها بر١شايستگي هجرد

 با شود مي  انجام، شوند مي  اندازي بسرعت راه  ه ك کچو كگازي  هاي ينبمصرف توسط در مدار قرارگرفتن تور
  .شود عالوه بر اينها مديريت بار نيز اجرا مي. ن واحدها نسبتاً زياد است اييربردا بهره که هزينه  وجودي

 جمگاوات از مدار خار ٦٠٠  تا٥٠٠شود که واحدهاي بزوگ  ها باعث مي کم در شب مصرف ،طرف ديگراز 
ند و بدليل ببرداري در بار ثابت نامطلو مقايسه با بهرهر هر دو کار د. گذاري شوندري بائشده يا بصورت جز

تواند  مي اتن ساعيواضح است که بارهاي اضافي در ا. شوند  افزايش هزينه مي باعثاندازي مـجدد واحـدها راه
مقدار مصرف همانطور که در ساعات . کمتر شود ها يجه هزينه نيروگاه نترات نامطلوب را حداقل کرده و درثاين ا
ر و حداقل مصرف را در ث بطور نمونه حداک١٢منحني بار شکل . کند مير ييتغکند در فصول سال نيز   ميتغييرروز 

اي  هاي برق منطقه تركش National Gridت رك ش،وليدگنندگانتدام از ر كه. دهد تـابستان نشان مي زمستان و
ها با  ها در قراردادها و تعرفه شوند که اين هزينه مي هايي را متحمل ر مصرف هـزينهثبسته به ميزان حداک

 :ي کهرشود بطو مي هاي گوناگون وارد يدگيچپي
شود   ميثته حادف هخرآ وزهاير هاي نيروگاه نسبت به هزينه متوسط که هنگام غروب و در شب هزينه •

  .متر است ك انته در زمسژبوي ت به روزهاي کاري هـفتهباي نس و بطور قابل مالحظه
  .يايد  ميش افزاي برق قيمت،درس خود مي ح ين سطترين به باالرك مشتز نياههاي زمستان ک در ماه •
هايي  دهند که داراي تعرفه مي رخهرهاي زمستاني و در مـحلهايي ظبعد از ر اخ ور اوالً دف معم صر موجا •

 .ساعات قيمت بيشتري تعيين شود ست براي اين اممکن. باشند يده ميچبا ساختار پي
 

 ينركشود که مشت برق باعث مي هاي مـصرف  کامل اين موارد تاکيد شده و اعمال کردن آن در تعرفهركد
د نا روب . شدث بح)ريت بارييب بار و مدضر (٧بخش  موضوع در اره ايـنبدر. دينها بـرآ صدد کاهش هزينهدر

برق و اطمينان از ت را به منظور بررسي کل صنع (OFFER) ٢گذاري برق ن اداره قانو،دولت، سازي خصوصي
 داده شده ره اختياسن موسيل ار كبه مدي. سيس کردأع تنفدي هاي کننده و ديگرگروه ماندن حقوق مصرفظ محفو

  .نظارت کندذينفع هاي  کنندگان و ديگرگروه مصرف، عه بين توليدکنندگانهاي مورد مناز ماليات است که بر

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Merit - Order 
2 Office Of Electricity Regulation 



 
A          حداكثر مصرف (١٩٩١ دسامبر ١١چهارشنبه( 
B يك روز زمستاني نمونه١٩٩١ دسامبر ١٨         روز چهارشنبه  

C         جوالي يك روز تابستاني نمونه١١شنبه  روز سه  

D         حداقل مصرف (١٩٩١  جوالي٢٨شنبه  يك( 
 

 و حداقل رحداکث  شـامل١٩٩١-٩٢در سال  National Grid تركکه شبمصرف تابستاني و زمستاني ش
  .ودب (MW) مـگاوات  ٤٨٠٠٩، ١٩٩١ر ب دسام١١ف در ر مصكثر حدا،مصرف
  

 ١٩٩١ ـ ٩٢نمودارهاي مصرف ناخالص انگلستان در سال مالي : ١٢شكل 
 

 

 هاي تعرفه نامة برگه واژه : ٢ضميمه 
که  رود اي بکار مي  منطقهقبر هاي ترك توسط شصّت خاغشود چند ل ها و قراردادهائي که بسته مي در تعرفه

  .ع شودلها مط حساب م صورتيگونگي تنظ چ دقيقاً ازرك به توضيحاتي دارند تا مشتجحتياالً ااحتما
نندگان برق نيز صدق كوليد تکه بـراي هـمهلبهاي تعرفه نبوده  آيد الزاماً تعريف دقيق واژه ه در ذيل ميچآن
  .١ائه شده استر ا،شوند  استفاده ميالًمعمو ي کهتـالغ اما به عنوان يک راهـنما براي ،کنند نمي
 

 الًور که معموتت کنرائ قراي بين با هفته ٥ تا ٤زماني اصل وف :   (Month)ماه 
 .شود هاي ماهانه از آن استفاده مي رتحسابوصر د

 
 که كنتورت ئا قررن دوبايماه ب ٣  هفته يا١٣ي بين فواصل زمان :(Quarter)ل فص

   برايالً ومعم(شود  فاده ميتماهه از آن اس هاي سه رتحسابر صود
 ).رود ک غيرخانگي بکار ميچن کوتركيخانگي و مش مصارف
 

يل روز آور ماه تقويمي که از اولين ١٢ ي معادل باناصله زماف :                                       (Year)سال 
 قرائت کنتور به اول مـاه آوريل تاريخرين تزديکنه  اينكو يـا
 كنتورت ئوز قـراررين تزديکن و يا رس ما٣١ وز  در رع و وشـر

د بـه نتوا ها مي نتي مض بعر د.ماس تمام شود ٣١روز  به حـدود 
 .ماهه باشد ١٢مـعناي يک دوره 

 
 :ان تابستانيزمان ساعتي ـ زم

(Clock time – Summer time) 
در يك روز قراردادي بعد از اينكه ساعت تابستاني انگلستان 

ها و  تنظيم شد در حداقل زمان معقول و عملي همه ساعت
اي يك ساعت جلو كشيده  هاي برق منطقه هاي شركت ساعت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .دباش هاي موجود در ايران صادق نمي هاي تعرفه كشور انگلستان است و لزوماً در خصوص نمونه  آنچه كه در اين ضميمه بيان شده است در خصوص برگه- ١



شوند و بطور مشابه بعد از پايان تابستان به حالت اول  مي
هاي تعرفه  هاي تعيين شده در برگه  ساعت.  گشتبرخواهند

هائي كه بين  باشد بجز ساعت همزمان با ساعت مبناي گرينويچ مي
دو بار جلو و عقب كشيدن ساعت وجود دارد كه كمتر رخ 

 .رود دهد و در اين موارد ساعت تابستاني انگلستان بكار مي مي
 :شده بار نصب

(Installed Load) 
شده در محل   تجهيزات نصبمجموع ظرفيت اسمي

 كننده مصرف
 :بار متصل

(Connected Load) 
كننده كه ممكن است توسط   شده مصرف بخشي از بار نصب
 .اداره برق تأمين شود

 :فشار ضعيف
(Low Voltage) 

شود و در بعضي موارد   ولت گفته مي١٠٠٠به ولتاژهاي زير 
ن ترانسفوماتور و گيري آن در سمت ولتاژ پائي اي كه اندازه تغذيه

 .در نزديكي محل مصرف قرار گرفته است
 :فشار قوي

(Hight Voltage) 
 ١١٠٠٠مثالً (شود   ولت گفته مي١٠٠٠به ولتاژهاي باالي 

 ) كيلوولت است١١ولت كه معادل 
 :هزينه ثابت

(Standing Charge) 
يك ساله يا سه ماهه (مقدار ثابتي كه در هر دوره تعيين شده 

و مستقل از مقدار مصرف توسط مشترك پرداخت ) هيا يك ماه
اي از قبيل ولتاژ تغذيه،  ميزان هزينه ثابت با عوامل ويژه. شود مي

 .كند گيري تعرفه تغيير مي اندازه و پيچيدگي لوازم اندازه
 :قابليت دسترسي به تغذيه

(Availibity of Supply) 
كننده به شبكه  اين واژه به اتصال فيزيكي مصرف

كننده ارتباط دارد كه بايد متناسب با حداكثر توان ذيهتغ
 مورد نياز مشتركين مستقل از ساعات روز يا فصلي كه در آن 

در بعضي موارد به آن ظرفيت تغذيه يا سرويس . قرار دارد، باشد
(Supply or Service Capacity) يا ظرفيت اظهارشده 

(Declared Capacity) ي ظرفيت به جا. شود گفته مي
شود،   بيان مي(kVA) بر حسب كيلووات آمپر (KW)كيلووات 

 ضريب – ٦بخش ( گيرد  زيرا كيلووات تأثير فاز را در نظر نمي
توان بشكل  در قدم اول ظرفيت تغذيه را مي). توان را ببينيد
 يا حداكثر تقاضاي (Agreed Capacity)شده  ظرفيت توافق

ر گرفت  در نظ(Authorised Maximum Demand)مجاز 
شود و طبعاً  و مقدار اين ظرفيت به صورت قطعي تعيين مي

معموالً پنج (اي براي يك دوره اعالم شده  هاي برق منطقه شركت
هيچگونه تقاضاي تجديد يا افزايش ظرفيت را ) سال اول

هاي ظرفيت فعلي بررسي  بعد از اين دوره اوليه قبض. پذيرد نمي
هاي گذشته را  ده در ماهش شوند كه هم حداكثر ظرفيت ثبت مي



و ) شوند  ماه و ماه مورد نظر بررسي مي١٢معموالً (دهد  نشان مي
دهند كه بايد بين  هم مقدار جديد ظرفيت تقاضا را نشان مي

 .مشترك و اداره برق توافق شود
  

 :حداكثر تقاضا
(Maximum Demand) 

دهد  شده به مشترك را نشان مي اين واژه حداكثرتوان تحويل
اي يا توليدكنندگان برق  بسته به شرايط شركت برق منطقهو 

 بيان (kVA) آمپر –يا كيلوولت  (kW)برحسب كيلووات 
هاي زماني  اين مقدار معموالً با مراجعه به دوره. شود مي

كه در آن اين مقدار ) ماهه، يكساله يك ماهه، سه(شده  تعيين
 .شود حداكثر ثبت شده است، تعيين مي

 :اي ساالنهحداكثر تقاض
(Annual Maximum Demand) 

هاي مصرف برمبناي حداكثر مصرف  در اين حالت هزينه
تعداد كمي از . شود  ماهه تعيين مي١٢شده در يك دوره  ثبت

ها بكار  ها را در تعرفه اي اين نوع هزينه هاي برق منطقه شركت
 .ها از اين قبيل بايد از مشترك حمايت شود در تعرفه. برند مي

 :اكثر تقاضاي فصليحد
(Seasonal Maximum Demand) 

هاي مصرف در يك تعرفه برحسب فصل  در اين حالت هزينه
مثالً بهاي كم يا صفر در تابستان و بهاي بسيار . شوند بيان مي

 .باالتر در زمستان
 :اضافه مصرف

(Excess Demand) 
 Maximumروشي است كه اگر مشترك از حداكثر تقاضا 

Demand)ني استفاده كند كه مصرف كلي سيستم در سطح  زما
شركت برق . پائيني باشد  بايد هزينه كمتري پرداخت نمايد

هاي اضافي مربوط به اين  تواند هزينه اي در اين شرايط مي منطقه
 .ها را مطالبه نمايد بندي تعرفه

 هاي روز تعرفه بر ساعت
(Time Of Day Tariff) 

هاي انرژي و بهاي مصرف را تواند تغييرات ب اين تعرفه مي
برحسب ساعات مصرف در نظر گيرد به عنوان مثال تعرفه در 

 شب به يك – اما نه هميشه –در اين حالت معموالً . روز و شب
. شود  گفته مي٠٠/٨ تا ٠٠/٢٣ ساعته متوالي بين ساعت ٧دوره 

 تا ٣٠/٧ و روز بين ٣٠/٧ تا ٣٠/٠٠تواند بين  براي مثال شب مي
 . د باش٣٠/٠٠

 :تعرفه ساعات روز برحسب فصل
(Seasonal Time Of Day Tariff) 

هاي سال به  ها و ماه اين تعرفه موارد فوق را به تفاوت فصل
هاي هر  دهد و قيمت شكل تعرفه در تابستان و زمستان توسعه مي

 .گيرد بخش را با تغيير فصل در نظر مي
 :حق انشعاب

(Capital Contribution) 
ه در قبال ايجاد يا تقويت خط تغذيه كه پولي است ك

اين . شود كند، پرداخت مي تاسيسات مشترك را به شبكه وصل مي
اي  پول در مواردي كه هزينه ايجاد انشعاب بطور قابل مالحظه

ها است و  بيني شده از عايدي تعرفه زيادتر از مبالغ دريافتي پيش



 .افت گرددتواند دري كننده مي يا بسته به نيازهاي خاص مصرف
 :اي گذاري مجموعه قيمت

(Blocked Charges) 
كند كه در آن هزينه تعرفه براساس  اين واژه روشي را بيان مي

شود كه بر   تعيين مي(Kwh)هاي مختلف  تعدادي از نرخ
اي از مصارف پشت سرهم كه در يك دوره مشخص رخ  مجموعه

 ثابت است، ها معموالً اندازه اين مجموعه. گردد دهد، اعمال مي مي
 .تواند متغير هم باشد اما مي

 :ثابت :مثال
 در ماه با (kWh)ي كيلووات ساعت  براي اولين مجموعه

 P2 و بقيه مصرف در طول ماه با نرخ P1نرخ 
 :متغير

 ١٠٠براي نمونه اولين . بر مبناي تقاضا و عوامل ديگر
 مصرفي از حداكثر تقاضا در طول (kWh)كيلووات ساعت 

 P2 بقيه مصرف در طول ماه با نرخ P1ا نرخ يك ماه ب
هاي مصرف نيز به صورت  ها جريمه در بعضي تعرفه

 .باشد اي مي مجموعه
   

 :هاي دو قسمتي تعرفه
(Two – Part Tariff) 

ها به طور معمول يك هزينه ثابت و يك هزينه  اين تعرفه
 كيلووات ساعت دريافت (kWh)وابسته به مصرف برحسب 

 .كنند مي
 : با نرخ يكنواخت عرفهت

(Flat-Rate Tariff) 
ها با يك نرخ ثابت براي مصرف برحسب كيلووات  اين تعرفه

اي  گيرند و معموالً براي موارد ويژه  در نظر مي(kWh)ساعت 
 .روند مانند روشنائي و غيره بكار مي

 :تعرفه با محدوديت ساعت
(Restricted Hour Tarrif) 

دهد  هاي معيني را مي ف در زماناين تعرفه فقط اجازه مصر
هاي  كننده باشد مانند گرم كه معموالً متناسب با ويژگي مصرف مي

هاي ديگر در نظر  اين تعرفه معموالً همراه با تعرفه. آب و هوا
براي مثال در . شود تا يك روش مركب ايجاد شود گرفته مي

» شب«توضيح ( گيرد  جاهائي كه تغذيه فقط در شب صورت مي
 ).هاي روز مالحظه كنيد در بخش تعرفه بر ساعترا 

 :تعرفه خارج از زمان اوج
(Off Peak Tariff) 

باشد كه در جاهايي كه  يك تعرفه با محدوديت ساعت مي
فقط در خارج از ساعات اوج، مصرف مجاز است، قابل استفاده 

تعرفه با محدوديت ساعت طبيعتاً براي مشتركين جديد . است
 .وجود ندارد

 :٧كونومي ا
(Economy 7) 

 خانگي   مثالي از تعرفه ساعتي روز، براي مصرف٧اكونومي 
اندكي بيشتر از هزينه ثابت سه ماهه بوده و معموالً كمتر از . است

 ٧نصف نرخ عادي مصرف خانگي براي واحدهايي كه در طول 



باشد و  شوند، مي  صبح تغذيه مي٨ساعت متوالي بين نيمه شب تا 
ز نرخ عادي مصرف خانگي براي واحدهايي كه در  كمي بيشتر ا

همچنين يك تعرفه . شوند، خواهد بود ساعات ديگر تغذيه مي
روزي معادلي قابل اعمال به مصارف   يا تعرفه شبانه٧اكونومي 

در اين مورد همانند آنچه براي تغذيه . غيرخانگي، وجود دارد
 نرخ مصارف خانگي گفته شد، يك هزينه ثابت سه ماهه و يك

 ساعت متوالي شب ٧كم براي واحدهاي تغذيه شده در طول 
وجود دارد اما عالوه بر اين يك )  صبح٨معموالً از نيمه شب تا (

معموالً كمي (اي در يك نرخ نسبتاً باالتر  گذاري مجموعه قيمت
براي واحدهاي تغذيه شده در طي روز ) بيشتر از نرخ عادي

 .وجود دارد
 :داخت هزينه توان راكتيوشرط ضريب توان يا پر

(Power Factor Clause or Reactive Power 
Charge) 

بطور خيلي خالصه، اين مفهوم به معني تعيين يك قيمت 
ها براساس ضريب  هاي اضافي است كه اين هزينه براي هزينه

كننده، تعيين  توان ايجادشده ناشي از مصرف توان راكتيو مصرف
وان ضريب توان و اصالح آن  تحت عن٦به قسمت . ( شود مي

 ). نگاه كنيد
 :شرط تنظيم هزينه سوخت يا شاخص سوخت

(Fuel Cost Adjustment Clause/Fuel Index) 
هاي  كند كه هر تغيير در قيمت اين شاخص روشي فراهم مي

هاي  زغال سنگ، كك، نفت و سوخت(هاي فسيلي  سوخت
بحساب مصرف شده توسط ژنراتور در ماه مربوطه را ) گازي
جريمه يا تخفيفي توسط يك ضميمه به هزينه واحد، . آورد مي

گردد كه مقدار آن بسته  به اينكه  كنندگان منظور مي براي مصرف
يك . كند ولتاژ تغذيه فشار قوي يا فشار ضعيف كمي تغير مي

تنظيم نمونه توسط روش جريمه يا تخفيف براي هر واحد تغذيه 
تواند با ضرب   فشار ضعيف ميشده در هر ماه با ولتاژ تغذيه

كردن هر يك پنس كه توسط آن بهاي سوخت در هر تن بيشتر 
بنابراين، .  بدست آيد٠ / ٠٠٠٢٢١ پوند است  در ٥٠يا كمتر از 

 پوند در تن در هزينه سوخت، هزينه ١٥بطور مثال، يك افزايش 
مقصود از اصالح . دهد  پنس افزايش مي٣/٠واحد را بيش از 

ال هر تغييري در هزينه سوخت بر پايه يك ماه است ماهانه، اعم
اين . كند كه اين افزايش بزرگي را هنگام بازبيني تعرفه ايجاد مي

شده سه ماهه از مشتريان گرفته  هاي بسته هزينه با حساب
 .شود شود بلكه در بازبيني ساالنه بحساب اورده مي نمي

 


