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איכות החשמל



מבנה סכמתי של רשת החשמל

kV 400מתח על 
kV(110 kV) 161מתח עליון 
kV(33 kV) 22מתח גבוה 
kV 0.4מתח נמוך 

מעגלי מתח עליון ומתח על

קווי מתח גבוה



מאפיינים של מתח ותדר

:רמת מתחים

22kV, 33kV, 13.8kVערך נומינלי : מתח גבוה

והאמנה בין חברת חשמל   EN50160בתקן אירופאי לאיכות החשמל 

:של המתח הגבוה יהיה בגבולותהממוצעערכו , ללקוחותיה

.דקות10ממדידות שבועיות המתבצעות לפרק זמן של 95%-ב

22 kV ± 10%   (19.8 kV ÷ 24.2 kV)

:לדוגמא



           Time

0s 100ms 200ms 300ms 400ms 500ms 600ms

v(3)

-40KV

-20KV

0V

20KV

40KV

22 KV 24.2 KV 22 KV 19.8 KV 22 KV
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מאפיינים של מתח ותדר ברשת מתח גבוה



מאפיינים של מתח ותדר

:רמת מתחים

(V 230: מתח פאזי)V 400ערך נומינלי : מתח נמוך

והאמנה בין חברת   EN50160בתקן האירופאי לאיכות החשמל 

:של המתח הנמוך יהיה בגבולותהממוצעערכו , חשמל ללקוחותיה

.דקות10ממדידות שבועיות המתבצעות לפרק זמן של 95%-ב

400 ± 10%   (360 V ÷ 440 V)

230 ± 10%   (207 V ÷ 253 V)



מאפיינים של מתח ותדר

קצב מחזור של גל היסוד–תדר 

50HZערכו הנומינלי של התדר במדינת ישראל הוא 

(פעם בשנייה50גל הסינוס חוזר על עצמו )

:EN50160הערכים המותרים של  תדר הרשת על פי תקן 

50 Hz ± 1%   (49.5 ÷ 50.5) Hz   99.5% of a year

50Hz + 4%/-6%  (47 ÷ 52) Hz 100% of the year



סוגי הפרעות ברשתות חשמל

מתח יתר /תת מתחOver Voltage/Under Voltage.

 בשל אי סימטריהסטייה מהמתח הנקוב –סטיות מתח.

 הפסקות חשמל ממושכות–Long supply interruption

 הפסקות חשמל קצרות–Short supply interruption

 גל מתח יתר–Swell or transient overvoltage

 שקיעות מתח–Supply voltage dip or sag

 הבהוב-Flicker

 הרמוניות–Harmonic distortions

  נחשול מתח-Spike ,Impulse אוSurge



סוגי הפרעות ברשתות חשמל

“Swell” -when the RMS voltage exceeds the nominal
voltage by 10 to 80% for 0.5 cycle to 1 minute.

 A “dip” (in British English) or a “Sag” (in American English)

the RMS voltage is below the nominal voltage by 10 to 90%
for 0.5 cycle to 1 minute.

“Flicker" Random or repetitive variations in the RMS voltage
between 90 and 110% of nominal. Flicker is rapid visible
changes of light level.

“Spikes”, “Impulses”, or “Surges” abrupt, very brief
increases in voltage, generally caused by large inductive
loads being turned off, or more severely by lightning.



סוגי הפרעות ברשתות חשמל

“Undervoltage” occurs when the nominal voltage drops
below 90% for more than 1 minute.

"Overvoltage" occurs when the nominal voltage rises above
110% for more than 1 minute.



ברשתות חשמלתקנים אמריקאים להפרעות 



-יתרמתח/מתח-תת over/under voltage %10±שלמהמעטפתהמתחשלחריגה-

דקהעלהעולהלזמן

:אפשריותתוצאות

פגיעה במשך חיי  , ירידה בנצילות, מגעניםשחרור , תפקוד לקוי של התקנים רגישים: תת מתח

התארכות זמן פעולה של מתקני  , פריקההפחתה בעצמת אור של נורות וקושי בהדלקת נורות , התקנים

.חימום יתר במנועים, חימום

החלשת  , קיצור משך חיי התקני חשמל, אור חזק, שריפת נורות, נזק למכשירים וציוד: מתח יתר

.בידוד

over/under voltageיתרמתח/מתח-תת -



מתח יתר ותת מתח



under voltageמתח -תת -

י"חחלקוח

ניתוק , תקלה במחלף דרגותמגע רופף, חתך רשתגורמים
חתך רשת  , ג.נתיך מ/מוליך
.נמוך

שיפור , הגנת ציוד רגיש, שינוי דרגה בשנאיטיפול
חיזוק ובדיקת חיבורים, רשת פנימית

שיפורים , ויסות מתחים
טיפול מהיר בהפרעה, ברשת



Over Voltage-מתח יתר 

י"חחלקוח

דרגה גבוהה , תקלה במחלף דרגותקבלים רבים מדי גורמים
.מקדם הספק קיבולי, בשנאי

הפסקת  , שינויי דרגה, ויסות מתחיםהפסקת קבליםטיפול
התקנת שנאים עם משנה דרגות, קבלים



גורמים

ברשתהמתחבמפללשינויהגורמיםבעומסשינויים•
.החלוקה

.ההזנהברשתהאפסמוליךניתוק•

Voltage deviation-סטיות מתח 



סימטריה

:ערכי המתחים והזוויות בין שתי פאזות רציפות

מתחים מאוזנים: מצב תקין מתחים לא מאוזנים:  מצב חריג

מאפיינים של מתח ותדר



-הפסקה ממושכת long supply interruption -ירידה של המתח מתחת ל-
.דקות3מהמתח הנומינלי לזמן העולה על %1 

מחיקת מידע  , חוסר נוחות, נזק לסחורה, הפסד זמן עבודה:תוצאה אפשרית
.הפסקת פעולת ציוד חשמלי לסוגיו, במחשבים ובבקרים

:גורמים להפסקות בלתי צפויות

כבל על ידי גורם חיצוני/תיל/פגיעה בציוד•

ניהול מחסור/השלות תדר: גנראציהחוסר •

:גורמים להפסקות ארוכות צפויות

(התראה מראש)הפסקות חשמל מתוכננות •

(התראה של כשעה מראש במידת האפשר)ניהול מחסור •

הפסקות חשמל ממושכות



הפסקות חשמל ממושכות

י"חחלקוח

הפסקה מתוכננת  , גורם חיצוני, בלאיתקלה פנימיתגורמים

לצורך ביצוע עבודה

התקנת אמצעים חדישים לאיתור  , אחזקהגנרטור-גיבוי לזמן ממושך טיפול

אספקה חלופית מקו אחר, מהיר



הפסקות חשמל קצרות

-קצרהחשמלהפסקת short supply interruption 3עדשללזמןהמתחהפסקת-

דקות

נזקים,גלםחומרהפסד,רציפיםבתהליכיםפגיעה,ובקריםמחשביםהפסקת:אפשריתתוצאה

.לסוגיהםחשמלמכשיריפעולתהפסקת,לציוד

:(חולפות)קצרותלהפסקותגורמים

גבוהמתחבקוקצרזיהוי•

במבודדיםפריצות•

סועראווירמזג•

זריםגופים•

ציפורים•



350 - 500 msec

הפסקות חשמל קצרות



הפסקות חשמל קצרות
:מנגנון חיבור חוזר אוטומטי

זיהוי קצר בקו מתח גבוה

tripהפסקת הקו 

msec 350-המתנה כ

ניסיון חיבור הקו

(פעולה אוטומטית)

?קו מתחבר 

הפסקה חולפת
מוצלח1חיבור חוזר 

sec 75-המתנה כ

ניסיון חיבור הקו

(פעולה אוטומטית)

?קו מתחבר 

הפסקה חולפת
מוצלח2חיבור חוזר 

דקות5-המתנה כ

ניסיון חיבור הקו

(שיקול מפקח)ידני 

סיום?קו מתחבר 
תהליך

חיפוש תקלה

close

close

trip

trip



הפסקות חשמל קצרות

י"חחלקוח

,  מגע רופף, קצרים ברשת פנימיתגורמים
רגישות יתר של הגנות

, מזג אויר סוער, פריצות במבדדים
ציפורים, גופים זרים

הפרדת הזנה וגיבוי  , למגעניםהשהיות טיפול
,צמד מנוע גנרטור, למערכות בקרה

(U.P.S)

שטיפת  ,גיזום עצים, אחזקה
,  טרמוגרפיותבדיקות ,מבדדים

קיצור קווים



!!!!התקן האירופאי מדבר על עשרות עד מאות הפסקות חולפות בשנה

הפסקות חשמל קצרות



-שקיעות מתח supply voltage dip -  ירידה מהירה של המתח לערך

מאות מילישניות/מהמתח הנומינלי למשך עשרות%1 -ל%90 בין 

פגיעה בתהליכים  , גבוהה”רגישות“הפסקת ציוד ברמת :תוצאות אפשריות

.הבהוב בתאורה ובצגים, מאוד”רגישים“רציפים 

:סיבות לשקיעות מתח

קצרים  במעגלי מתח עליון•

קצרים בקווי מתח גבוה המחוברים לאותו פס צבירה•

.חיבור קבלים, הפעלת עומסים לסירוגין בקצב גבוה, התנעת מנועים גדולים•

Sag-שקיעות מתח  



שקיעת מתח



Un ± 10 

%

Un ± 10 

%

שקיעות מתח 
www.ariels
egal.co.il
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שקיעות מתח 

י”חחלקוח

התנעת , קצר במתח גבוה, ע.במקצר חתך רשת נמוך, התנעותגורמים
מנועים גדולים

,שנאי בידוד, גיבוי לפיקוד, השהיותטיפול
 ,U.P.S ,גנרטור-מנוע

איתור וטיפול בגורם ההפרעה  
להקטנת כמות השקיעות



   

   

   

             SAGS                      

                 

                 

                  

מתח פילוג שקיעות 



השתנות עומק שקיעת מתח כתלות במרחק מנקודת הקצר

שקיעות מתח 



שקיעות מתח 

(שקיעות1076נדגמו )ב "התפלגות שקיעות מתח לפי משך זמן השקיעה בארה



!!!שקיעות מתח בשנה1000מדבר על עשרות עד  EN50160התקן האירופאי

שקיעות מתח 



כ”בד-ביותרקצרזמןלפרקהמתחשלומהירהחדהעליה-מתחנחשול

מילישניותמספר

מעגלישריפת,בידודפריצת,נתיכיםשריפת,לציודנזק:אפשריתתוצאה

מתחוספקיכניסה

:מתחלנחשוליגורמים

.השראתיתאוישירהברקפגיעת•

)ניתוק/חיבורפעולות,קבליםמיתוגי)החשמלברשתמיתוגפעולות•

.לאדמהקצרים•

.ההספקמקדםלשיפורקבליםמיתוגפעולות•

(....משאבות,מנועים)השראותייםעומסיםהפעלת•

Spike, Impulse-נחשולי מתח 



נחשולי מתח 

           Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30ms 35ms 40ms 45ms 50ms

V(2)

-600V

-400V

-200V

0V

200V

400V

:פעולות מיתוג ברשת



נחשולי מתח 

:פעולות מיתוג קבלים 

           Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30ms 35ms 40ms 45ms 50ms

V(2)

-400V

-200V

0V

200V

400V



נחשולי מתח 

י”חחלקוח

מיתוג קבלים  , מיתוגים, ברקיםמיתוגים, ברקיםגורמים
ועומסים אינדוקטיביים

, דיודת שיכוך, מפרצים)התקנת הגנות טיפול
)מייצבי מתח

,  המלצות ללקוחות, אפיון ומדידה
התקנת מגני ברק ומתח יתר, פרסום



במבנים( נחשולי מתח)הגבלת מתחי יתר 



-הבהוב flicker שלהויזואליתבתחושהונוחותיציבותחוסרשלתחושה-
ההבהובהופךמסוייםסףמעל.בתאורהמתנודותכתוצאההאנושיתהעין

.ההבהובלתדירותבהתאםהגוברלמטרד

:אפשריותתוצאות
…עייפות,ראשכאבי,בתאורההבהוב•
.מגעניםשחרור,רגישיםהתקניםשללקויתפקוד•
.התקניםחייובמשךבנצילותירידה•

flicker-הבהוב 



flicker-הבהוב 

י”חחלקוח

, מנועים)התנעות , חיבור לקויגורמים
חתך רשת ואורכה, (רתכות

אורך וחתך רשת, איכות חיבורים

, שיפור חיבורים והתאמת הרשתטיפול
שיכוך התנעות

שיפורים  , שיפור חיבורים, מדידה ואבחון
אכיפת כללים, ברשתות



flicker-הבהוב 
3-רמה מותרת לא יותר מ, רמה רצויה אפס, מדידה באמצעות מכשור למדידת הבהובים



– harmonic voltageהרמוניות

.  שווה למכפלת תדר הבסיס במכפלות של מספרים שלמיםבעל תדרסינוסואידלימתח 

  THDהעיוותכ”לסהמתייחסיםכ”בד

:תוצאה אפשרית

שיבוש פעולת מערכות  , אלחוטיהפרעות לציוד , שיבוש פעולת כרטיסים אלקטרוניים, שריפת קבלים
,  הפועלות על עיקרון חצית האפס

הרמוניות 



           Time

0s 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 60ms 70ms 80ms 90ms 100ms

V(2) V(1) v(2,1)

-400V

-200V

0V

200V

400V

עיוותים הרמוניים
:על צורת הגל( (Hz 150השפעת ההרמוניה השלישית 

Hz 150גל בתדר 

Hz 50גל בתדר 

גל בפועל

מאפיינים של מתח ותדר



הרמוניות 

י”חחלקוח

וסתי  , ממירים)לינארייםעומסים לא גורמים
(וכו, מהירות

מקור העיוות הינו במתקני הלקוחות

פ ”התקנת ציוד ע, התקנת מסנניםטיפול
מתקן הרמוניות אקטיבי,הוראות היצרן

זיהוי וטיפול בלקוחות  , מדידה ואבחון
"מזהמים“



הרמוניות 

י מיישר תלת פאזי "הרמוניות הנגרמות ע



CBEMAעקום 

-CBEMAעקוםהואלתקןביותרהקרובהמסמך• (Computer Business
Equipment Manufactures Association).מחשובציודיצרניידיעלשפותח.

ממוחשבציודלעמידותדרישהוהציג1977בשנתהוגדרזהעקום•
.מתחבשקיעותבקרהומערכות

שקיעתבמשךתלויאלקטרוניציודתפקודשהמשךמראההעקום•
.המתח

0%שללרמהמלאהשקיעתשלבמקרהולפעוללהמשיךאמורהציוד•
שניהחצי)מחזורים30עבורמתחשקיעת13%-ומחזורחצילמשךמתח

.(60HZבתדר



CBEMAעקום 



ITIC Curve

(ITIC)התעשייהשלהמידעטכנולוגייתמועצתידיעלפורסמהITICעקומת•
.(CBEMA)עסקייםומכשיריםציודיצרניאיגודבשםבעברידועהשהיתה

בולעמודאמור((ITEהמידעטכנולוגייתשציודACמתחגבולמספקתזועקומה•
לכלוליכולהמידעטכנולוגייתציוד.צפויותבלתיתקלותאוכיבוילחוותמבלי

לעקומתהבסיסהיתהCBEMAעקומת.'וכדסורקים,מדפסות,פאזייםחדמחשבים
.70-הבשנותופורסמהITIC-ה

CBEMAעקומותשמשו,המקוריתהגירסהפורסמהמאזהבאותהשנים20במהלך•
.האלקטרוניהציודמכללהדרישותלהגדרת

עלבהתבססחדשהעקומהנבנתה,CBEMAעקומתשלהרבההחשיבותבשל•
מדגםעלשנערכובדיקותידיעלנתמךזולעקומההבסיס.בפועלבדיקותתוצאות

.שוניםיצרניםשמונהידיעלשסופקוכוחספקישמונהשלמייצג

יותרקלההיאלכןבמדורגבנויהITIC-העקומתואילו"חלקה"CBEMAעקומת•
.אלקטרונייםובגליונותחשמלאיכותמדידתבמערכותלתכנות



ITIC Curve

אזור אסור

אזור פעולה

ללא נזק








