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 چکیده

در دنیای امروز، کاربرد تجهیزات برقی آنچنان رواج یافته کهه اسهتفاده نکهردن از آن امکهان پهذیر 

نیست، از این رو، کارکرد صحیح و مطلوب این تجهیزات، مورد نظر افراد می باشهد. کیفیهت بهرق، 

ان برق را به خود جلب کرده است. یکهی از سمهند بعنوان یکی از شاخصه های رشد صنعتی، توجه

مشکالت کیفیت برق، هارمونیکها می باشد. هارمونیکها حالتهای متناوبی هستند که فرکانس آنهها 

مضرب صحیحی از فرکانس اصلی می باشد. اثراتی همانند گرم شدن موتورها و خرابی عایق بنهدی 

ی ، کارکرد نا مطلوب بارههای حسهاس و افهزایش آن ،ایجاد اغتشاش و نویز در سیسمتهای مخابرات

تلفات ترانسفورماتورها از جملة وجود هارمونیکها در شبکه می باشد. در ابتهدا، در چرخهة تولیهد و 

توزیع این مشکالت دیده می شد. اما در سالهای اخیر، پیشهرفت الکترونیهک قهدرت و بهالطبع آن 

اجات شده اند. در بخشهای وسیع می توان بهه وجود بارهای غیر خطی مسبب اصلی بروز این اعوج

ها، و وسایل حمل و نقل الکتریکی )مترو( اشاره کرد. امها  HVDCکارخانه های فوالد ، ذوب آهن ، 

در سطوح کوچکتر، کاربرد روزافزون کامپیوترها باعث ایجاد مشهکالتی شهده اسهت. منهابع ت ذیهة 

تفاده می کنند و به دلیل تعداد زیادی وسایل در کامپیوترها که از عناصر نیمه هادی و کلیدزنی اس

ادارات و مجتمع های تجاری، مشکالت جدید هارمونیکی را پدید آورده اند. جههت بهبهود کیفیهت 

توان روشهایی همچون حفاظت از بارهای حساس ، جلوگیری از عبور جریهان ههارمونیکی بارههای 

ه هارمونیک کمتری تولید کننهد، مهد نظهر غیر خطی به درون شبکه و طراحی بارها به گونه ای ک

 UPSقرار گرفته است. بارهای حساس را جهت حفاظت، می توان با استفاده از ترانسفورماتور و یها 

و )سری و موازی( برای جلوگیری از عبور جریان ههارمونیکی در سیاز شبکه ایزوله کرد. فیلترهای پ

اس بوده و ممکن است مشهکالت ههارمونیکی را مدار قرار می دهند. عملکرد این گونه فیلترها حس
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دوچندان کند. با پیشرفت علم، یکی از تکنیکهای حذف هارمونیکها، انتقال هارمونیکها به فرکهانس 

های باال می باشد. کاربرد این مبدلها ، در فیلترهای اکتیو است. فیلترهای اکتیو سهری و مهوازی و 

طوط قدرت  می باشند. قیمهت بهاال ، تلفهات زیهاد و ترکیب این دو جزء بهبود دهنده های فعال خ

تداخل الکتروم ناطیسی از معایب این فیلترهاست. فیلتر اکتیو سری معادل با منابع ولتهاژ کنتهرل 

 شده و فیلتر اکتیو موازی معادل با منبع کنترل شده می باشد. 
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 مقدمه

 فیلتر :  -1

 باشد می نویز حذف واقع در و فرکانس اساس بر سیگنالها جداسازی فیلترها کار اساس

 

 اساس کار فیلتر     1 -شکل

 :شوند می تقسیم زیر اقسام به کلی طور به فیلترها

 (Low Pass Filter, LPFفیلتر پایین گذر ) – 1

 (High Pass Filter, HPFفیلتر باال گذر ) – 2

 (Band Pass Filter , BPF)فیلتر میان گذر  – 3

 (Band Stop Filter , BSF)فیلتر میان نگذر  – 4

 (All Pass Filterفیلتر تمام گذر ) -5

 آورده شده است. 2 -که شکل های هر یک از این فیلتر ها در شکل
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 انواع فیلترها   2 -شکل

فیلتر ها را به روش های متفاوتی می سازند . یکی از این روش ها براساس روش پارامتر تصویر 

طراحی می گردند  که شامل زنجیره ای از بخش های فیلتری دو دهانه ساده تر هستند که  

مشخصات  تضعیف و فرکانس های قطع مورد نظر را داشته ولی اجازه نمی دهند در سرتاسر 

یک پاسخ  فرکانسی یکسان داشته با شیم . بنابراین اگر چه این روش تا حدودی  محدوده  عملکرد

ساده تر است  ولی  طراحی فیلترها با  استفاده از روش پارامتر تصویر  اغلب  می بایست چندین 

مرتبه تکرار شود تا  به  نتایج  مورد نظر  دست  می دهند . اما روش دیگر که روش مدرن تر می 

ش  تزریقی  است که بر اساس تکنیک های ساخت شبکه  برای طراحی فیلترها با پاسخ رو  ,باشد 

فرکانسی به طور کامل  مشخص  شده  استوار می باشد . ساده سازی  طراحی با  آغاز آن به  

صورت  الگو های  فیلتر پایین گذر که  بر  حسب فرکانس  نرمالیزه  گردیده است،  انجام  می 
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الت را به کار می بریم  تا  طرحهای الگو ونمونه را به سطح  امپدانسی و  باند  گردد . سپس تبدی

فرکانسی  مورد  نظر برسانیم . هر روش پارامتر تصویر وتلفات تزریقی  برای طراحی  فیلتر شامل 

مدارهایی  با عناصر  فشرده  می باشد . برای کاربردهای مایکرویو چنین طرح هایی می بایست 

تا از عناصر گسترده شامل بخش های خط انتقال استفاده نمایند . در این مرحله  ر کندت ییچنان 

 از تبدیل ریچارد و اتحادهای کرودا استفاده می گردد. 

کل زیر شنمایش داده شده است. همانطور که از  3 -پارامترهای مشخص برای یک فیلتر در شکل

 بر می آید پارامترهای مهم فیلتر عبارتند از:

 3dBزه ه انداگستره ای از فرکانس که در آن دامنه از مقدار حداکثر بنای باند عبور:  په .1

 کمتر است. در این فرکانس ها ورودی به خروجی انتقال می یابد.

ه ده بشگستره ای از فرکانس ها که در آن ورودی به صورت تضعیف   پهنای باند توقف: .2

 د.ند توقف سیگنالی عبور نمی کنخروجی منتقل می گردد. در حالت ایده ال از با

3. Insertion Loss:  0مقدار اختالف حداکثر دامنه تابع تبدیل فیلتر از مقدارdB. 

ی ل هابیانگر میزان قدرت فیلتر در عبور سیگنال مربوطه و حذف سیگنا ضریب تیزی:  .4

 زائد است.
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 فیلتر نوعی مشخصه       3 -شکل

 طراحی پهنای باند فیلتر 1-1

یک رزوناتور می باشد. پهنای باند یک  0fفرکانس مرکزی یک فیلتر معادل فرکانس رزونانس 

)(فیلتر به وسیله ی سختی که جزء اصلی یک رزوناتور می باشد  rK و  سختی بیم کوپل کننده

)( cK :تعیین می شود . در زیر معادله ی مربوط به پهنای باند فیلتر را مالحظه می کنید 

                                                                  

fکه در این رابطه  ilterQ : به صورت زیر به دست می آید 
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   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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شکل های اصول کار جبران هارمونیکی در .گردد.باشند، انجام میجریان اصلی بار می

 (باشد6(،شرح داده شده است .فرض کنیم یک بار غیر خطی با منحنی مشخصه شکل)8(،)7(،)6)

 

 شکل موج بر غیرخطی6-0شکل 

رند یگذامدر این صورت مجموع مولفه های هارمونیکی که بر روی شکل موج اصلی  تاَثیر 

 داده شده است(نمایش 7در شکل )

 

 موج حاوی کلیه مولفه های هارمونیکی 7-0شکل 

کل در این صورت با ترزیق جریان معکوس مولفه های هارمونیکی سبب سینوسی شدن ش

  . موج می شود

 نتیجه گیری و پیشنهادات 

که در گذشته  آنچه الکتریسیته مطرح بوده است.امابحث کیفیت برق از ابتدای شناخت       

بعنوان کیفیت برق در نظر گرفته می شود،به دلیل عدم حساسیت زیاد مصرف کننده ها چندان 
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مطرح نبوده است. امروزه کیفیت برق از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.این اهمیت را می 

 توان ناشی از دالیل زیر دانست: 

 می  تر از بارهای قدیمی نسبت به کیفیت برقنعتی به مراتب حساسامروزه بارهای ص

 باشد. 

 .افزایش بازدهی در گرو کیفیت برق است 

  حساسیت کنترل کننده ها 

 دنیا به سمت کنترل کننده های حساس اتوماتیک پیش رفته است در نتیجه مسئله 

 کیفیت برق امری الزم و ضروری است.

ای کم مپ هالوجهی قرار گرفته است در سالهای اخیر استفاده از کیفیت برق در ایران مورد کم ت

ی کل جدمصرف با تبلی ات و توصیه های مختلفی پیشنهاد شده است و تا به حال هی  گونه مش

مپها این ال مصرف کنندگان از بابت استفاده ازکیفیت برق رسانی به  در رابطه با از دست دادن

وع نده این د کننه های اعمالی و راه اندازی کارخانه ها ی تولیگزارش نشده است با توجه به یاران

ال رشد حی در االمپ ها و استقبال مصرف کنندگان، استفاده از این نوع المپها به صورت فزاینده 

 می باشد.

چنانچه استفاده از این المپها افزایش یافته و سهم عمده ای از بازار روشنایی در کل شبکه را در بر  

این گونه المپها در صد باالی هارمونیک به  THDگیرد با توجه به باال بودن ضریب کل اعوجاج 

د خواه .…شبکه توزیع تزریق می شود و تاثیر سوء آن بر روی تجهیزات الکتریکی شبکه و 

ند از هم رداشت.در یک آینده نگری شرکت برق به منظور جلو گیری از مشکالت ذکر شده مجبو

و تعویض کنتورهای ,اکنون در فکر طراحی و صرف هزینه های الزم جهت نصب فیلتر های مناسب 



 
 

96 
 

ستفاده از اینگونه المپها را زیر سوال می برد.از امشترکین باشند،که این مسئله توجیه اقتصادی 

یکی از عوامل مهم مصرف انرژی الکتریکی در ساعات اوج شبکه می باشد و به  یجایی که روشنایآن

الزمه تبلیغ برای ت ییر فرهن  مصرف  ،درصد بار پیک را شامل می شود  35تنهایی در حدود 

المپهای موجود با المپهای کم مصرف جدید ضرورتاب نیاز به بررسی و تحلیل کارشناسانه پیرامون 

 ات مختلف این موضوع دارد.اثر
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 منابع و مراجع :

 کارهارمونیک ها در شبکه قدرت تالیف فرانسیسکو سی دال روزا ترجمه مهندس گندم 

 ارزیابی هارمونیک سیستم قدرت تالیف دکترقطب الدین صادقی و آرتین 

  زتی عمقاله روش قدرت برای تجزیه و تحلیل هارمونیک سیستم های قدرت نوشته مجید

 و محمد قنبریان

 شته آرش ا نومقاله نقش انواع بارها در ایجاد هارمونیک ها ، اثرات و کنترل هارمونیک ه

 کیانی و محمد عزیزی

 راهنمایی های استاد مهندس جواد حمیدی 

 :بررسی هارمونیکی سیستم قدرت 

لی حمد عمترجمه دکتر  -ودر. وویل ر. واتسن، آلن ، نیف جوز آریالگا، بروس س.اسمیتتنل 

 شرکت معصوم

 ها در شبکه های قدرت:یکهارمون 

تین درمیناسیانس و دکتر شهرام منتصر آریف دکتر سید حسین صادقی، مهندس تنل 

 کوهساری

  های قدرت:یستمسمقاله تجزیه و تحلیل هارمونیک در 

 نوشته مجید عزتی و محمد قنبریان

 :کیفیت توان 
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