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المقدمة
إن احلفاظ على مستوى اجلهد الواصل جلميع املستهلكني ضمن احلدود املقبولة من أولويات دوائر توزيع الطاقة
الكهربائية .ويف املغذيات واخلطوط الطويلة تظهر مشكلة إحندار اجلهد بسبب وجود ممانعة يف األسالك والقابلوات ووفق قانون
أوم وقانون كريشوف فإن مرور التيار سينتج عنه هبوط باجلهد وبالتايل احلاجة لرفعه وإعادته ضمن املستويات املقبولة .وظهرت
منذ بداية القرن العشرين أجهزة منظمات اجلهد حلل املشكلة وتطورت هذه األجهزة لتصبح ذاتية (أوتوماتيكية) العمل تتحسس
مستوى اجلهد وتقوم بالفعل املناسب حسب احلالة أما رفع أو خفض اجلهد .ويف شبكات التوزيع يف العراق وخصوصاً يف
املغذيات الريفية الطويلة نعاين من مشكلة هبوط اجلهد بسبب األطوال الكبرية ،وحيث كان منظم اجلهد مستخدم يف شبكات
التوزيع ومت إلغاء العمل به يف مثانينيات القرن املنصرم ،فإننا يف هذا البحث سنسلط الضوء على أجهزة منظم اجلهد واحلاجة هلا.
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الفصل األول  -:مفاهيم عامة
لفهم مبدأ عمل منظم اجلهد وإستخدامه ينبغي فهم مبدأ تنظيم اجلهد واحملولة الذاتية (.)Auto Transformer

المحولة الذاتية ()Auto Transformer
هي حمولة ترتكب من قلب حديد (من رقائق من الصلب السليكوين) املعزولة عن بعضها وغالباً ما يكون من نوع القلب
الداخلي .امللف االبتدائي وامللف الثانوي  :هذه احملولة تستخدم ملف واحد فقط لالبتدائي ويستخرج منه طرف ثالث بني
لفات امللف االبتدائي حيث يستعمل مع أحد الطرفني كطريف امللف الثانوي كما يف الشكل أدناه ،وعلى ذلك فإن جزءاً من
امللف االبتدائي يعمل مشرتكاً بني ملف اجلهد العايل ( االبتدائي ) واجلهد الواطئ ( الثانوي ) ويالحظ أن كل من تيار االبتدائي
والثانوي يكونان متضادين يف اجلزء املشرتك بينهما كما مبني يف الشكل أدناه .مما يرتتب على ذلك اخنفاض مساحة مقطع
اجلزء املشرتك مما يساعد على توفري النحاس وتقليل وزن احملولة .
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ونسبة التحويل:
E1/ E2 = I2/I1 = N1/N2

وتتوقف أبعاد احملولة على القدرة الظاهرية املسحوبة ( ، )Sحيث :
S = V1 I1 = V2 I2

وهي تساوي القدرة املصممة للمحولة.
أما القدرة يف احملولة الذاتية فتتكون من - :
 -1القدرة يف اجلزء املشرتك من امللف ( )P2وحنصل عليها من العالقة :
)P2 = (E1 – E2) (I2- I1

 -2القدرة يف باقي امللف ( )P1حيث :
P1 = (E1 – E2) I1

ومبا أننا نعترب القدرة يف امللف الثانوي تساوي تقريباً القدرة يف امللف االبتدائي فإنه كلما كانت نسبة التحويل صغرية كلما
كانت جودة احملولة مرتفعة وتقل هذه امليزة بزيادة نسبة التحويل لذلك تستخدم هذه احملوالت يف احلاالت الىت حتتاج إىل تغيري
بسيط يف نسبة التحويل والىت جيب أال تزيد عن  1.5ايل  3مرات.
وفيما يلي بعض االستخدامات النمطية للمحوالت الذاتية :
يف املختربات الدراسية للحصول على جهود متغرية .ويف بدء حركة احملركات احلثية والتحكم يف سرعتها .ويف تنظيم اجلهد
واحملافظة عليه ضمن املستوى املطلوب من خالل رفع وخفض اجلهد .ويف شبكات نقل القدرة للتحويل بني الشبكة الرئيسية
والفرعية.
ميتاز هذا النوع من احملوالت بصغر احلجم وتوفري كمية النحاس املستخدمة ،وإخنفاض قيمة اخلسائر النحاسية ألهنا حتتوي
على ملف واحد بدل ملفني ،وجودته املرتفعة يف حدود نسبة التحويل اليت ال تزيد عن  1.5ايل  3مرات ،وكلما زادت نسبة
التحويل تقل جودته ويكون غري اقتصادي يف التشغيل .ومن عيوهبا اخلطر على سالمة املعدة والعاملني يف حالة استخدام جهد
عايل ألن دائرة امللف الثانوي جزء من امللف االبتدائي ذو اجلهد العايل.
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ولحساب كمية النحاس فيها
حيث أن الوزن واحلجم للنحاس يتناسب مع طول ومساحة مقطع املوصل (لفات احملولة ) وكما أن الطول يتناسب مع
عدد لفات احملولة  Nومساحة املقطع تتوقف على شدة التيار ،ففي احملولة الذاتية يكون وزن النحاس :
وزن النحاس يف جزء امللف االبتدائي يتناسب مع (( ))N1 - N2) x I1حيث  N1عدد لفات امللف االبتدائي  N2 ،عدد
لفات الثانوي  I1 ،تيار االبتدائي).
وزن النحاس يف اجلزء املشرتك يتناسب مع  (I2 – I1 ) x N2حيث  I2تيار امللف الثانوي.
فيكون الوزن الكلي لنحاس احملولة الذاتية  Waيتناسب مع :
(N1 – N2) I1 + N2 (I2 – I1) = N1 I1 + N2 I2 – 2I1 N2

وباملقارنة مبحولة إعتيادية متماثلة يف القدرة وشدة التيار وعدد اللفات فيكون :
وزن النحاس يف امللف االبتدائي متناسباً مع
وزن النحاس يف امللف الثانوي متناسباً مع

N1 I1
N2 I2

ويكون وزن النحاس الكلي يف احملولة اإلعتيادية  Woمتناسباً مع

N1 I1+N2 I2

وبالتايل تكون النسبة بني وزن النحاس للمحولة الذاتية إىل وزن النحاس للمحولة اإلعتيادية هي:
)Wa / Wo = (N1 I1 + N2 I2 – 2I1 N2) / (N1 I1+N2 I2) = 1- 2 I1 N2/ (N1 I1+N2 I2

ولكن نسبة التحويل  Kتساوي :
K = N2 / N1 = I1 /I2
Wa/Wo = 1- K
)Wa = Wo (1-K

حيث  Woوزن النحاس يف احملولة اإلعتيادية  Wa ،وزن النحاس يف احملولة الذاتية
والنسبة املئوية للتوفري يف النحاس

= Wo/Wa x K x 100
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إنحدار الجهد ()Voltage Drop
هو إخنفاض أو هبوط يف اجلهد حيدث يف الشبكات الكهربائية عند مرور التيار بسبب ممانعة اخلط ،لذلك فقيمة إحندار
اجلهد تزداد مع -:
 احلمل اجملهز.
 نوع وقياس املوصل ،تعتمد قيم املمانعة (املقاومة ،الرادة احلثية والسعوية) على نوع وقياس املوصل وتشكيل األطوار.
 طول اخلط ،ألن املمانعة تزداد مع طول اخلط.
وبالتايل تنخفض قيمة اجلهد املستلمة يف جهة احلمل.
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وميكن اإلشارة اىل إحندار اجلهد كنسبة مئوية اىل جهد املصدر كما يف املعادلتني التاليتني -:

وللحفاظ على اجلهد مبستوى ثابت جلميع املستهلكني ضمن احلدود املقبولة ( ،)%5±عادة يتم إستخدام حموالت مع
مغري جهد ( ،)Tap Changerأو وضع املتسعات لتقليل التيار املار لألمحال احلثية وبالتايل تقليل هبوط اجلهد ،أو إستخدام
أجهزة تنظيم اجلهد واليت تكون مطلوبة بشدة يف املغذيات الريفية الطويلة.

ولكن قيمة إحندار اجلهد تتناسب مع قيمة احلمل اجملهز مما يعين إن تغري احلمل بني أقل قيمة ( )light loadاىل أعلى قيمة
( )peak loadخالل ساعات اليوم الواحد وبني موسم وآخر سيؤدي اىل تغري قيمة إحندار اجلهد طردياً مع تيار احلمل ،وبالتايل
ستتغري قيمة اجلهد املستلم عند املستهلك وكما يف املخطط التايل.
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مما يعين إن رفع قيمة اجلهد من خالل إستخدام حموالت مع مغري جهد ( ،)Tap Changerأو وضع متسعات ثابتة ،أو
إستخدام أجهزة تنظيم اجلهد الثابتة سيؤدي اىل إرتفاع اجلهد املستلم لدى املستهلك عند احلمل اخلفيف ()light load
وإخنفاض يف اجلهد املستلم عند األمحال العالية .لذلك برزت احلاجة اىل استخدام املتسعات املتغرية أوتوماتيكياً حيث تتضمن
جهاز سيطرة إلكرتوين يتحسس قيمة معامل القدرة أو قيمة التيار املار ويقوم بإدخال وإخراج بعض املتسعات يف العمل حسب
احلاجة ممايؤدي اىل خفض قيمة التيار احلثي املار ممايؤدى اىل خفض قيمة إحندار اجلهد وإرتفاع قيمة اجلهد املستلم عند احلمل.
أو منظم اجلهد األوتوماتيكي الذي يتضمن بدوره جهاز سيطرة إلكرتوين يتحسس قيمة اجلهد على اخلط ويقوم برفع اجلهد أو
خفضه حسب احلاجة وليبقى ضمن احلدود املقبولة وسنبينه الحقاً.
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تنظيم الجهد ()Voltage Regulation
يف اهلندسة الكهربائية ،وبصفة خاصة يف أنظمة الطاقة ،يعرف تنظيم اجلهد بأنه مقياس التغري يف قيمة اجلهد الكهربائي بني
حالة الالمحل وحالة احلمل األقصى كما يف احملولة ،أما يف خطوط نقل وتوزيع الكهرباء فاجلهد يف حالة الالمحل مياثل اجلهد
بداية اخلط واجلهد يف حالة احلمل األقصى مياثل اجلهد هناية اخلط.
يف احملولة

أما يف خط النقل أو املغذي

يعين إنه نسبة الفرق بني اجلهد املرسل واجلهد املستلم اىل اجلهد املستلم يف هناية اخلط .وقد يشري أيضاً اىل اخلصائص الغري
فعالة اليت تنتج من اخنفاض اجلهد إثناء تغري ظروف احلمل ،أو إىل التدخل الفعال من خالل األجهزة ألداء عمل معني من
أجل ضبط اجلهد ضمن حدود مقبولة.
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الفصل الثاني  - :منظم الجهد ( )Voltage Regulatorعمله وأجزاءه
منظم اجلهد هو مصطلح يشري اىل أجهزة خمتلفة تقوم بتحديد اجلهد على القيمة املطلوبة ومن هذه األجهزة دوائر الكرتونية
صغري احلجم من أشباه املوصالت تقوم بتثبيت اجلهد املستمر ( )DCأو توضع يف مولدات التيار املستمر أو أجهزة أخرى
لتثبيت اجلهد توضع يف حمطات التوليد مع مولدات التيار املتناوب ( )ACأو أجهزة توضع على املغذيات واخلطوط يف شبكات
النقل والتوزيع  -ويسمى أحياناً ( )Step - Voltage Regulatorللمحافظة على قيمة اجلهد ضمن احلدود املقبولة وهذا هو
موضوع الدراسة ،والذي هو عبارة عن حمولة ذاتية ( )Auto Transformerمع مغري جهد لتعديل اجلهد على طول املغذي
لكي يتوافق مع اخنفاض اجلهد يف املسافات البعيدة .وكما مبني بالشكل

ويتم حساب سعة (قدرة) منظم اجلهد من املعادلة التالية -:

لقد مت تصميم أجهزة منظم اجلهد للصمود أمام تيارات العطل العالية واإلطفاء والتشغيل املتكرر وحىت الصواعق الكهربائية
الغري متوقعة يف احملطة أو املغذي.
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وهو على نوعني كل نوع ممكن أن يكون أحادي الطور أو ثالثي الطور.
نوع A
الدائرة املكافئة املفصلة واملختصرة للنوع  Aيف موضع الرفع مبينة يف الشكل  7.7وكما موضح فإن دائرة اإلبتدائي للمنظومة
مربوطة مباشرة مللف التوازي ( )shuntللنوع  . Aملف التوايل مربوط اىل ملف التوازي ( )shuntوبلفة من خالل نقاط الربط،
اىل الدائرة اليت يتم تنظيم جهدها .يف هذا الربط اثارة القلب احلديدي تتغري ألن ملف التوازي ( )shuntمربوط مباشرة عرب
دائرة األبتدائي.
عندما يكون النوع

A

يف موضع اخلفض ،مفتاح العكس يكون مربوطاً اىل طرف  ،Lالتأثري املعاكس هو لعكس إجتاه

التيارات يف ملفات التوايل والتوازي .الشكل أدناه يوضح الدائرة املكافئة والدائرة املختصرة للنوع  Aيف وضع اخلفض.
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نوع B
النوع األكثر شيوعاً ملنظم اجلهد هو النوع  .Bوألن هذا النوع أكثر شيوعاً فإن معادالت تعريف اجلهد والتيار ملنظم اجلهد
ستكون فقط لنوع .B
الدائرة املكافئة املفصلة واملختصرة للنوع  Bيف وضع الرفع موضح يف الشكل التايل .دائرة االبتدائي للنظام مربوطة من خالل
نقاط الربط اىل امللف األبتدائي للنوع  .Bملف التوايل مربوط اىل ملف التوازي ( )shuntوالذي هو مربوط مباشرة اىل الدائرة
اليت يتم تنظيم جهدها .يف النوع  Bإثارة القلب احلديدي ثابتة ألن ملف التوازي ( )shuntمربوط اىل مباشرة اىل الدائرة اليت
يتم تنظيم جهدها تعريف معادالت اجلهد والتيار للمنظم يف وضع الرفع.
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واملعادالت اليت تعرف التيار واجلهد كما يلي
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كل خطوة لتغيري اجلهد ( )tapبقيمة  5/8%أو  0.00625لكل وحدة ،لذلك فإن نسبة حتويل منظم اجلهد تكون -:

إشـارة ( )-تطبق عندما يكون املنظم يف وضع الرفع ،وإشارة ( )+تطبق عندما يكون املنظم يف وضع اخلفض بالنسبة
للنوع  Bوبالعكس بالنسبة للنوع .A
وكال النوعني ميكن أن يكون أما معلق على العمود ( )Pole-mounted Regulatorيف الشبكة اهلوائية

( Overhead

 )linesأو على شكل صندوق بالنسبة ( )Pad mounted Regulatorللشبكات األرضية (.)Underground cables
-

األجزاء الخارجية
كما هو واضح يف الصور فإن األجزاء اخلارجية ملنظم اجلهد شبيهة ملا يف احملولة تتألف من عوازل احملوالت ومنفذ تعبئة
الزيت ومنفذ تصريف الزيت إضافة اىل مانعة الصواعق وشرائح التهوية املعدنية ويف بعض منظمات اجلهد ذات السعات العالية
توضع مراوح خارجية للتهوية ويوجد أيضاً مقياس يسجل الفولتية احلالية مع أعلى فولتية وصل إليها املنظم ،مع أجهزة التحكم.
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أجهزة التحكم ()Controller
مع التقدم التقين يف جمال اإللكرتونيات الدقيقة وأشباه املوصالت تطورت أجهزة التحكم مبنظمات اجلهد من التحكم
اليدوي اىل التحكم اإللكرتوين ،ففي مثانينيات القرن املاضي مت إستخدام املعاجل الدقيق املربمج برباجميات متخصصة مما يتيح له
التعامل تلقائياً مع قراءات الشبكة ،مث ظهر جيل جديد أكثر تطوراً من أجهزة التحكم فقد تضمنت معدات إتصال لربط منظم
اجلهد مبركز السيطرة من خالل شبكة إتصاالت كمنظومة ( )SCADAأو شبكة املوبايل لرتسل القراءات املأخوذة واإلجراءات
املتخذة من قبل جهاز التحكم وتستلم األوامر من مركز السيطرة إذا كانت شبكة التوزيع مؤمتتة

( Automation

 )Distributionأو شبكة ذكية (.)Smart Grid
منظم جهد إنتاج شركة ()EATON
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منظم جهد إنتاج شركة سيمنز ()SIEMENS
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اجليل اجلديد من أجهزة منظم اجلهد لديها أجهزة حتكم متطورة تتألف من متحسسات للقيم الكهربائية ومعاجل دقيق
( )microprocessorوذاكرة لتخزين الربنامج املشغل وختزين القيم واإلجراءات ومعدات إتصاالت ومقابس إدخال وإخراج
بأشكال خمتلفة وأزرار لإلدخال والربجمة والتحكم اليدوي وبطارية وشاشة صغرية للعرض.
توجد أجهزة حتكم لألجهزة ثالثية الطور وأجهزة حتكم لألجهزة أحادية الطور .وتقدم بعض الشركات جهاز حتكم مفرد
للتحكم بثالث أجهزة أحادية الطور مربوطة ( ، )∆( ، )Yأو جهازين مربوطني بشكل (∆ مفتوحة) وذلك للتحكم وإختاذ
اإلجراء املناسب لكل األطوار يف وقت واحد مع تقليل الكلفة وحجم املعدات.
ختضع أجهزة التحكم ملنظم اجلهد للمواصفات القياسية ألجهزة التحكم واإلتصاالت مثل (، )IEC 61850

( IEC

 )IEC 62351-1( ، )IEC 60068( ، )60870وغريها.

منظم جهد ثالثي األطوار
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الفصل الثالث  -:ربط أجهزة منظم الجهد
جهاز منظم اجلهد ميكن أن يكون أحادي الطور وميكن أن يكون ثالثي الطور .منظمات اجلهد أحادية الطور إضافة اىل
عملها على خط ذو طور واحد ،ميكن ربط ثالثة منها على شكل ( )Yأو (∆) أو ربط إلثنني منها على شكل (∆ مفتوحة).

ربط أجهزة منظم الجهد على شكل ()Y
يف حالة ربط ثالثة أجهزة منظم جهد على شكل ( )Yيعمل كل جهاز بشكل مستقل عن اآلخر .ويقوم بتنظيم اجلهد
بني األطوار واحملايد بشكل فردي وهذا اليعين أن تكون التيارات يف كل األطوار متساوية والفرق بني التيارات سيسري يف احملايد،
عدم موازنة األمحال بني األطوار سيؤدي اىل إجهادات عالية على منظم اجلهد لذا ينبغي موازنة األمحال أو تأريض احملايد عند
الربط النجمي (.)Y
إحدى طرق حتقيق اإلستقرارية هي ربط الطرف املشرتك ( )SLاىل احملايد املؤرض للملف الثانوي حملولة احملطة الثانوية
للمصدر .إذا مل يتوفر ذلك يكون البديل بنصب جمموعة تأريض صغرية تتضمن ثالث حموالت كل واحدة منها سعتها (قدرهتا)
حوايل ثلث اىل ثلثي سعة (قدرة) منظم اجلهد .تكون السعو ضمن مدى يعتمد على تيار عدم التوازن (الفرق بني تيار األطوار)
املتوقع سريانه يف احملايد .امللفات اإلبتدائية تربط على شكل ( )Yمع ربط احملايد ألجهزة منظم اجلهد الثالثة مع بعضها .بينما
تكون امللفات الثانوية مربوطة على شكل (∆) ،وكما يف الشكل التايل.
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يف حالة ربط منظم اجلهد على خط أحادي الطور أو ثالثي الطور على شكل ( ،)Yسيكون فرق اجلهد على املنظم هو
فرق جهد الطور

21

منظم الجهد
ربط أجهزة منظم الجهد على شكل (∆)
يف هذا النوع من الربط يكون تنظيم اجلهد الكلي لكل طور معتمد على تنظيم اجلهد لكل جهاز .وسوف يعطي حوايل
 %50تنظيم جهد إضايف مقابل ما يتم احلصول عليه عند الربط على شكل (∆ مفتوحة) .إزاحة طور º 30بني اجلهد والتيار
يف منظم اجلهد تنتج من الربط على شكل (∆) %6-4 ،إزاحة طور سوف تنتج يف اجهزة منظم اجلهد اليت يتم ضبطها على
أقصى تاب .حتسني اجلهد  %10للطور يؤدي اىل حتسني اجلهد  % 5يف الطور اجملاور .لوحظ يف هذا الربط أيضاً إنه إذا ما
عملت األجهزة الثالثة على التاب النهائي نفسه ،سيزداد التاثري النهائي لتنظيم اجلهد اىل  % 15وكما مبني أدناه -:
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ربط جهازي منظم جهد على شكل (∆ مفتوحة)
إن استخدام جهازي منظم جهد أحادي الطور مربوطة على شكل (∆ مفتوحة) ،يسمح بتنظيم اجلهد لطورين بشكل
مستقل عن بعضهما البعض وقراءة الطور الثالث ستكون معدل جهد الطورين اآلخرين .إزاحة طور º 30بني اجلهد والتيار يف
منظم اجلهد تنتج من ربط (∆ مفتوحة) .إعتماداً على دوران األطوار يكون التيار متأخر عن الفولتية ( )laggingيف أحد
اجلهازين ويف اآلخر يكون العكس أي التيار متقدم ( )leadingعلى الفولتية ،وكما يف الشكل التايل

أما يف حالة ربط منظم اجلهد على خط ثالثي الطور على شكل (∆) أو (∆ مفتوحة) سيكون فرق اجلهد على املنظم هو
فرق جهد اخلط (.)VL‒L
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الفصل الرابع  -:سعات أجهزة منظم الجهد ()rating
يف اجلداول أدناه سعات أجهزة منظم اجلهد ثالثية الطور وأحادية الطور لشركات خمتلفة
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اإلستنتاجات والتوصيات
يف املغذيات الريفية الطويلة حيث إخنفاض كثافة احلمل ( )Load Densityينحفض جهد املغذي اىل مستويات غري
مقبولة والميكن حل املشكلة مبد مغذيات جديدة لكون األمحال قليلة ومنتشرة .لذا يكون احلل الوحيد هو برفع قيمة جهد
اخلط موقعياً من خالل إستخدام متسعات أو من خالل إستخدام منظمات اجلهد لكوهنا احلل األمثل واألفضل.
قبل عقود من اآلن كان منظم اجلهد مستخدم يف شبكة توزيع الطاقة يف العراق ومت إلغاءه يف حينها ألسباب معينة ،أما
اآلن وبسبب التقدم العلمي احلاصل يف جمال معدات توزيع الطاقة الكهربائية وأجهزة التحكم اإللكرتونية مع إنتشار شبكة
التوزيع اىل أماكن بعيدة ،تربز احلاجة اىل استخدام منظم اجلهد احلديث لتحسني قيمة اجلهد الواصل للمستهلك من غري حاجة
لبناء حمطات ثانوية يف مناطق بعيدة ذات أمحال واطئة.
هذا من اجلانب الفين أما من اجلانب اإلقتصادي فمن املؤكد إن استخدام منظم اجلهد حلل مشكلة إحندار الفولتية هو
أقل كلفةً من مد مغذي جديد .واستخدام جمموعة من منظمات اجلهد على عدة مغذيات هو أقل كلفةً من بناء حمطات ثانوية
جديدة ومد مغذيات  11كي يف وتوفري مصادر  33كي يف.
لذا فإننا ومن خالل هذه الدراسة املتواضعة نوصي بإعادة استخدام منظم اجلهد ( )Voltage Regulatorيف شبكات
توزيع العراق لتحسني مستوى اجلهد وبأقل كلفة ممكنة.
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