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 (PFC)اصالح ضریب توان 

 

این فرآیند ممکن است در طول . است ۱به مقادیر نزدیک  ۱از مقادیر کوچکتر از  ضریب توان فرآیند تعدیل 

ها تغییر ولتاژ انجام شود چراکه به این ترتیب راندمان تبدیل ولتاژ باال  و در پست انتقال انرژی الکتریکی

این فرآیند همچنین در مراکز مصرف به ویژه واحدهای صنعتی نیز مرسوم است چراکه به این . رود می

های مربوط به انتخاب کابل و  ها مربوط به تهیه انرژی الکتریکی هزینه ترتیب گذشته از کاهش هزینه

 .یابد تجهیزات تغذیه نیز کاهش می

تر است چراکه در این صورت  مناسب تولید انرژی الکتریکیو  انتقال به طور کلی ضریب توان باالتر در

نتقال نیز کاهش های مربوط به تولید و ا یابد و به این ترتیب هزینه تلفات مربوط به انتقال و تولید کاهش می

 یابند می

 ضریب توان

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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یعنی در یک زمان صفر و )زمان هستند  در یک مدار کامالً مقاومتی شکل موج جریان و ولتاژ با هم هم

حال اگر در مدار بار راکتیوی مانند خازن یا القاگر وجود داشته باشد انرژی ذخیره شده (. شوند ماکسیمم می

این انرژی ذخیره شده . شود مدن اختالف بین شکل موج ولتاژ و جریان میدر این نوع بارها باعث به وجود آ

به این ترتیب یک مدار با . به منبع باز خواهد گشت در حالیکه تأثیر مثبتی در عملکرد بار نخواهد داشت

تی ضریب توان پایین در مقایسه با یک مدار با ضریب توان باال نیازمند جریان بیشتری برای ایجاد مقدار ثاب

 .از توان واقعی است

 

 بارهای خطی

کنند؛ توان اکتیو که کار مفید  کنند از دو نوع توان تغذیه می بارهای الکتریکی که از جریان متناوب تغذیه می

دهد یا در واقع به شکل مطلوب انرژی که ممکن است انرژی مکانیکی یا گرمایی باشد تبدیل  را انجام می

آید و در پایان هر  واقع به علت ذخیره شدن انرژی در بارها راکتیو به وجود میشود، توان راکتیو که در  می

در واقع ضریب توان همان نسبت بین توان ظاهری و توان واقعی است که عددی . گردد سیکل به منبع باز می

و به  وجود توان راکتیو موجب خواهد شد که توان واقعی از توان ظاهری کمتر باشد. خواهد بود ۱و  ۰بین 

 .داشته باشد ۱این ترتیب ضریب توان مقداری کمتر از 

 

شود و به این ترتیب تلفات توان در طول  توان راکتیو موجب افزایش یافتن جریان جاری بین منبع و بار می

افزایش خواهد یافت و در نتیجه قیمت تمام شده انرژی الکتریکی تحویلی افزایش خواهد  توزیعو  انتقالخطوط 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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های بزرگ  های خود به ویژه مصرف کننده های تولید کننده برق از مصرف کننده به همین دلیل شرکت. یافت

از اتالف انرژی جلوگیری کنند ( ۰٫۹در حدود )خواهند تا با نگه داشتن ضریب توان در محدوده استاندارد  می

ها با نصب واحدهای اصالح کننده  به این ترتیب مصرف کننده. و در غیر این صورت جریمه خواهند شد

 .کنند های اضافه جلوگیری می ضریب توان در واحدهای مسکونی، تجاری و به ویژه صنعتی از پداخت جریمه

 

که با تولید، توزیع، انتقال و مصرف انرژی الکتریکی درگیر هستند ضریب توان بارهای  مهندسین برقی برای

های اضافی برای  جاد هزینهتواند موجب ای مختلف از اهمیت باالی برخوردار است چراکه این ضریب توان می

های انتقال را  های اجرای طرح تر همچنین هزینه ضریب توان پایین. ها شود صنایع تولید برق و مصرف کننده

, ها ها، مدار شکن دهد چراکه با کاهش ضریب توان نیاز به نصب تجهیزاتی مانند سوئیچ نیز افزایش می

کشی خطوط انتقال  با ظرفیتی باالتر از ظرفیت معمول را خواهد بود و ظرفیت در سیم... و  ترانسفورماتورها

 .نیز باید افزایش یابد

، با استفاده از تغذیه بارهای ۱به  ACب توان یک مدار هدف از اصالح ضریب توان نزدیک کردن ضری

این کار معموالً به وسیله تغذیه میزان مشخصی خازن یا القاگر انجام . راکتیو مخالف بار موجود است

. توان به وسیله وصل خازن در محل نصب بار خنثی کرد برای مثال اثر القایی یک موتور را می. گیرد می

که در این )از القاگرها ( مانند خطوط کابلی)شبکه به حالت خازنی تمایل دارد  برخی اوقات که خصوصیا

شود؛ این کار عموماً در  برای خنثی سازی اثر خازنی شبکه استفاده می( شود کاربرد به آنها راکتور گفته می

 .گیرد های تغییر ولتاژ صورت می پست

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
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