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  چکیده

دهـد و   را تحـت تـاثیر قـرار مـی    ) شـبکه توزیـع  (، منبـع  )مشـترکین (اختالالت کیفیت توان ناشی از بـار  
  .سازد اغتشاشات ولتاژ در شبکه سرویس دهی مناسب به مشترکین را متاثر می

هـارمونیکی اسـت     کننـد آلـودگی   ترین اغتشاش کیفیت توان که مشترکین به شـبکه اعمـال مـی    شاخص
زمانی که شکل موج ولتاژهـا و جریانهـاي تغییـر شـکل یافتـه       1930و اواخر  1920ها در دهه  هارمونیک

یـل  مشاهده شد تشخیص داده شـدند و اخیـراً بـه علـت اسـتفاده زیـاد از ادوات الکترونیـک قـدرت از قب        
از ها و همچنین اثرات مخرب آنهـا در شـبکه قـدرت     یکسوسازها و سایر بارهاي غیرخطی اندازه هارمونیک

افـزایش یافتـه   .....تداخل الکترومغناطیسـی و   ،افزایش تلفات در خطوط انتفال ،جمله کاهش کیفیت توان
فیلتر ها می تواننـد بـراي   . نداز جمله ادواتی که می توانند کیفیت توان را بهبود دهند فیلتر ها هست. است

حل مسلئلی مانند نا متعادلی هارمونیک ها و توان راکتیو در شبکه هاي قدرت به کار روند و شـامل انـواع   
  .اکتیو و هیبرید میباشند ،پسیو

و به عنوان روش سنتی در حذف هارمونیـک هـاي   هستند  LCفیلتر هایی با المان هاي ،فیلترهاي پسیو 
فیلتر هاي اکتیو به علت مشکالت به وجودآمده توسط فیلتر هاي هیبرید پیشـنهاد  . روندسیستم به کار می

فیلتر هاي هیبرید ترکیبی از فیلتـر پسـیو   . شدند ولی این فیلتر عا هم داراي مشکل قیمت زیاد می باشند
ـ  . واکتیو می باشند که داراي مزایاي هر کدام از آنه بوده و مشکل آنها را نـدارد  ان نامـه ضـمن   در ایـن پای

  .بررسی سایر روش هاي کاهش هارمونیک به بررسی هر یک از این فیلتر ها می پردازیم
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  تعاریف-فصل اول
  

  ها تعریف هارموینک-1-2

  مرتبه(هایی با مضرب عددي صحیح  جریانهاي سینوسی هستند که داراي فرکانسهارمونیک ها، ولتاژها و 
اصـلی ولتـاژ بـا جریـان ترکیـب شـده و         ها مولفـه  هارمونیک.باشند از فرکانس اصلی شبکه می) هارمونیک

هاي غیرخطـی دسـتگاهها و    اعوجاج هارمونیکی به علت مشخصه. گردند  موجب اعوجاج در شکل موج می
این مفهوم توسط اثر یک ولتاژ سینوسـی کـه بـه دو     1- 5در شکل . آید م قدرت به وجود میبارهاي سیست

گرچه ولتاژ اعمالی، کامالً سینوسـی اسـت   . سر یک مقاومت غیرخطی اعمال گردیده، شرح داده شده است
  .باشد می  ولی جریان داراي هارمونیک

هـاي ولتـاژ    ز امپدانس شبکه بـه هارمونیـک  جریان تولید شده توسط بارهاي غیرخطی با عبور ا  هارمونیک
تبدیل شده و عالوه بر وارد آوردن خسارت به تولیدکنندگان انرژي آثار نامطلوبی نیز در مصـرف کننـدگان   
خواهد داشت که از جمله آنها افزایش تلفات گرمـایی کـاهش رانـدمان در تجهیـزات الکتریکـی، عملکـرد       

امکـان ایجـاد   . باشـند  از صـفحه حسـاس مـی   ) یا ولتـاژ (جریان  نامطلوب تجهیزات الکترونیکی که به عبور
هاي موجود، تاثیر نامطلوب بـر   شبکه با فرکانس معادل فرکانس از هارمونیک C,Lتشدید موازي در عناصر 

هـاي موجـود در    روي شبکه مخابراتی ، افزایش صداي ماشین هاي الکتریکی، پیري زودرس و انهدام خازن
بر عملکرد تجهیزات مانند تلویزیون و کامپیوتر که نسبت بـه ولتـاژ تغذیـه حسـاس     شبکه، تاثیر نامطلوب 

  .باشند می

  
 ]8[هارمونیک جریان به وجود آمده توسط مقاومت غیر خطی:  1- 1شکل 
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   ها یان هارمونیکم-1-2-1

سیگنال هایی که فرکانس آنها مضرب صحیحی از فرکانس اصلی شبکه نباشد میان هارمونیک گفتـه مـی   
  .شود

  

  ) THD(اعوجاج هارمونیکی کل -1-3

ایـن  . باشـد  هاي توزیع و انتقال می یک شاخص مهم در کیفیت برق شبکه) THD(اعوجاج هارمونیکی کل 
هاي هـارمونیکی موجـود در سـیگنال را بـه حسـاب آورده و بسـانگر حجـم و انـدازه          شاخص تمامی مولفه

  .باشد هاي یک شکل موج می هارمونیک

THD گردد هاي جریان و ولتاژ به صورت زیر محاسبه می براي سیگنال.  

                  )1 -1                                (
1/

2

2

2 FFnTHD
hmx

h



    

Fn ي هارمونیک مقدار موثر مولفه  h  ام از کمیتf باشد می .THD هاي هارمونیکی یـک   مقدار موثر مولفه
اگـر  .باشـد  ها نسبت به مقدار اصلی می و نشانگر مقدار انرژي گرمایی هارمونیک باشد موج اعوجاج یافته می

THD را به عنوان یـک منبـع الـودگی در شـبکه       از یک مقدار خاص بیشتر گردد در آن صورت هارمونیک
  .آورند قدرت به حساب می

.  

  مضرب سه  هارمونیک-1-4

و اغلب اختالف قابـل  )  … , h = 3 , 9 , 15(. سه هستند  ضرایب فرد هارمونیک 3هاي مضرب  هارمونیک
هاي سه فاز کـه سـیم نـول دارنـد، جریـان       در سیستم. ها دارند اي از نظر اندازه با دیگر هارمونیک مالحظه

ي اصلی جریـان   مولفه Nها در گره  با جمع جریان. کنند سوم و مضارب آن از سیم نول عبور می  هارمونیک
هـر فـاز    3مضـرب    هـاي هارمونیـک   هاي مضرب سه، سه برابـر جریـان   لفهدر نول صفر خواهد شد ولی مو

  .گیرند زیرا فاز و زمان آنها به طور طبیعی روي هم قرار می. باشد می
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هاي مضرب سه از سیم نول سبب افزایش حرارت بیش از حد و آسیب رسیدن به آنها و  عبور هارمونیک
 .شود همچنین اختالل در خطوط مخابراتی می

  
  ]10[ جریان زیاد نول - 2- 1شکل

هاي دائمی هستند ولی منابعی نیز ماننـد کلیـدزنی،    هاي ناشی از بارهاي غیرخطی، هارمونیک هارمونیک -
هاي  اتصال کوتاه و جریان هجومی ترانسفورماتورها وجود دارند که موجب بوجود آمدن جریان و هارمونیک

کوتاهی در شبکه ظاهر شده و توسط مقاومـت شـبکه    ها مدت زمان شوند این هارمونیک گذرا در شبکه می
  .شوند میرا می

  

  هاي گذرا هارمونیک-1-5

اندازه گیـري یـک واقعـه ممکـن اسـت      . باشد اعوجاج هارمونیکی تعداد زیادي از اغتشاشات برقی گذرا می
 هاي فرکـانس بـاال باشـند اگرچـه اغتشـاش گـذرا       مشکل موج مغشوش شده را نشان دهد که داراي مولفه

هـاي متفـاوتی هسـتند کـه جداگانـه      ها پدیـده   اما حالت گذرا و هارمونیکشامل افراد با فرکانس باالست 
فقـط در مـدت کوتـاه بعـد از     . هـاي بـاال   شکل موج حالت گـذرا داراي فرکـانس  . شوند تجزیه و تحلیل می

یسـتند و آنهـا بـه    این فرکانسها ضـرورتاً هارمونیـک ن  . شود تغییرات ناگهانی در سیستم قدرت مشاهده می
این فرکانس ها به فرکـانس  . آید بستگی دارند فرکانس طبیعی سیستم که در زمان قطع و وصل بوجود می

  . اصلی سیستم ربطی ندارند
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افتنـد و فرکـانس آنهـا مضـرب صـحیح از فرکـانس        ها مبنی به تعریف در حالت پایدار اتفاق می هارمونیک
آید هارمونیک بصـورت ممتـد و یـا حـداقل بـراي       وج بوجود میدر اغتشاش که در شکل م. باشد اصلی می

حالت گذرا وابسته به تغییراتـی  . رود حالت گذرا عمدتاً بعد از چند ثانیه از بین می. چندین ثانیه وجود دارد
ها وابسـته بـه کـار ممتـد بـار       باشد هارمونیک دهد فعالً قطع و وصل بانک خازنی می که در سیستم رخ می

  .باشند می

باشـد کـه یـک پدیـده گذراسـت و       ز مواردي که تفکیک آنها نامشخص است راه اندازي ترانسفورماتور میا
اغتشاش شکل موج قابل مالحظه اي براي چند ثانیه بوجود می آید و از عوامـل تحریـک تشـدید سیسـتم     

  .شناخته شده است

  

  قدرت و ضریب قدرت-1-6

ا با مشکل مواجه ساخته، زیـرا خیلـی از محاسـبات    اغتشاش هارمونیکی محاسبات قدرت و ضریب قدرت ر
شـوند مـورد اسـتفاده قـرار      ساده شده مهندسی برق که در تجزیه و تحلیل فرکانس قدرت به کار برده مـی 

  .گیرد نمی

  :سه کمیت استاندارد مربوط به قدرت وجود دارد

  جریان موثرو ، حاصل ضرب ولتاژ Sقدرت ظاهري  - 

  ، مقدار متوسط قدرت دریافت شده Pقدرت واقعی  - 

درجه اخـتالف   90، قسمتی از قدرت ظاهري که با قدرت واقعی همفاز نبوده و با آن  Qقدرت غیرواقعی  - 
  .دارد

  :در فرکانس اصلی روابط متعارف موجود به قرار زیر است

푃 = 푆 cos 휃                                 )1 -2(                                                     

푄 = 푆 sin휃)1 -3(                                          

  .باشد ازي مابین ولتاژ و جریان میفزاویه   θ که 
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cosضریب 휃 بهرحال تعریف صـحیح ضـریب قـدرت   . دشو معموالً ضریب قدرت نامیده می) PF (   بقـرار زیـر
  :است

PPF
S


 )1 -4                                      (

  

P , S    مبهم نیستند حتی اگر ولتاژ و جریان مغشوش شده باشند در حالی که مفهوم واضـح و مشخصـی از
  .رود وجود ندارد زاویه فازي که براي حالت فرکانس چندتائی به کار می

푆 = 푉 퐼)1 -5                             ( 

푃 = ∫ 푣(푡) 푖(푡)푑(푡)         )1 -6               ( 

  .شود به صورت فرم زیر مشخص می p. به صورت کامل مربوط به فرکانس اصلی باشدVاگر ولتاژ 

푃 =  cos휃 = 푉  퐼  cos휃)1 -7          (  

ت از آنجایی کـه عمومـاً در   دهد متوسط قدرت واقعی مقدار تابعی از کمیت فرکانس اصلی اس که نشان می
، این تقریب بدون در نظر گرفتن اینکه چگونه )5٪کمتر از (هاي قدرت اغتشاش در ولتاژ کم است  سیستم

هاي ظـاهري و غیرواقعـی زیـاد تحـت تـأثیر       به عبارت دیگر قدرت. جریان مغشوش شده است خوب است
. باشـد  بار براساس ظرفیت حرارتی سیستم میاندازه بالقوه دو سر) s(قدرت ظاهري . گیرد اغتشاش قرار می

اگرچـه  . باشـد  قدرت ظاهري متناسب با مقدار موثر جریان مغشوش شده است و محاسبات آن صـریح مـی  
تـوان   همچنـین توسـط تعـداد زیـادي آمپـومتر چنگکـی مـی       . باشد تر از حالت سینوسی می کمی پیچیده

  .فهمیدمستقیماً مقدار صحیح جریان موثر موج مغشوش شده را 

هارمونیکی   در موقعی که اغتشاش Qها در مورد اینکه تعیین  در میان تجزیه و تحلیل کنندگان هارمونیک
  .وجود دارد، چگونه باشد اختالف نظرهایی وجود دارد

وجود دارد این است که ایـن مفهـوم فقـط بـراي حالـت پایـدار       ) Var(نکته مهمی که در مورد مفهوم وار 
از اصـل بقـا    Pو بعد از احتساب  Sمابقی کمیت جزء . موقعی که اغتشاش وجود دارد. سینوسی اعتبار دارد

  .کند تبعیت نمی

  .شود این بدین مفهوم است که مجموع این کمیت در هر گره صفر نمی
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کنند، زیرا اصل بقاي انـرژي و   و یا جریان از اصل بقا تبعیت نمی Pاین بدین معنی نیست که قدرت واقعی 
هـاي قـدرت غیرواقعـی از قـانون مجمـوع       مولفـه . قانون جریان کیرشهف براي هر نوع موجی صادق اسـت 

جزئی از قـدرت غیرواقعـی    Qاین باعث شده برخی از تحلیل گران پیشنهاد دهند . کنند مربعات تبعیت می
کنـد   کند و مابقی را کمیت جدیدي که از قانون اصل بقـا تبعیـت نمـی    بقا تبعیت می باشد که از قانون می

  .اند معرفی کرده

واحد آن ولـت آمپـر   . قدرت اغتشاش و بصورت ساده ولت آمپر اغتشاش نامگذاري شده است Dاین کمیت 
ر داخـل  باشد ولی مناسب نیست که به این کمیت، قدرت گفته شود بـه خـاطر اینکـه ماننـد قـدرت د      می

  . سیستم جریان ندارد

هاي مختلـف   بدین ترتیب از مجموع قدرت غیرواقعی متعارف مربوط به تمامی ولتاژها و جریانهاي فرکانس
  .به قرار زیر است S , P , Q ,Dرابطه . کنند تشکیل شده، که تولید قدرت متوسط نمی

)1 -8                         (S P Q D  2 2 2  

  .شود توسط فرمول زیر تعیین می S , P ,Qبعد از بدست آوردن  Dبراین بنا

)1 -9                        (D S P Q  2 2 2  

- 1ها همان طور که در شـکل   دهند که از بردار سه بعدي براي نشان دادن روابط مولفه ها ترجیح می بعضی
  .نشان داده شده است استفاده کنند 2

  
  ]8[رابطه مولفه هاي قدرت ظاهري- 2- 1شکل

Q ,P  اجزاء متعارف درS در صورتی که . براي حالت سینوسی هستندD کـه  . جزئی از قدرت ظاهري است
  .شود ها ایجاد می توسط هارمونیک
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ها که جهـت اصـالح ضـریب     و براي بدست آوردن اندازه خازن) Q1(مولفه فرکانس اصلی قدرت غیرواقعی 
باشند عبـارت ضـریب قـدرت     Q1توانند براي اصالح  ها فقط می خازن. باشد روند مفید می قدرت به کار می

در .رود شود و تنها در آن مولفه فرکانس اصلی بـه کـار مـی    جابجایی براي تشریح ضریب قدرت استفاده می
. کننـد  ت کننده کیفیت توان این کمیت را همانند ضریب قدرت صحیح ثبـت مـی  حال حاضر تجهیزات ثب

باشد تعداد زیادي از وسایل ماننـد منـابع قـدرت کلیـد زنـی و یـا        که همان کمیت ضریب قدرت قبلی می
PWM باشـند، در   روند داراي ضریب جابجایی تقریباً یـک مـی   که براي تنظیم فهرست موتورها به کار می

  .باشد می 6/0یا  5/0قدرت صحیح آنها بین  صورتیکه ضریب

حقیقـت   در. ممکن است کمی ضریب قدرت صحیح را اصالح کند acخازن قرار داده شده در قسمت مدار 
مطلـب آخـر   . گردد ود، اغتشاش افزایش یافته باعث تضعیف ضریب قدرت میراگر حاصل به حالت تشدید ب

شود کـه حاصـل آن انـرژي     از سیستم عبور می کند می اینکه اغتشاش باعث مولفه هاي جریان اضافی که
. کند خواهـد شـد   خالص نخواهد شد، بلکه باعث تلفات در عناصر سیستم قدرت که جریان از آنها عبور می

  .در این صورت ضروري است که سیستم کمی بیشتر از ظرفیت انتقال قدرت بار ساخته شود

  

  

  

  

  

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  نتیجه گیري
فیلتر هاي پسیو راهکاري سنتی و در عین حال ارزان و با ساختی آسان جهت حذف هارمونیک ها از 

داراي مشکالتی می باشند که سب محدود شدن استفاده از آنها در شبکه قدرت شبکه می باشند اما 
 حذف و راکتیو توان سازي جبران در موثر روشی عنوان بهاز این رو  فیلتر هاي اکتیو. الکتریکی شده است

ساختار قدرت فیلترهاي اکتیو . مورد توجه صنعت قرار گرفته اند شبکه هارمونیکهاي کردن محدود یا
در این پروژه  است مهم بسیار اکتیو فیلتر عملکرد براي کنترلی استراتژي به توجه اماتقریبا ثابت می باشد

  .نتیجه مقایسه آنها در زیر آمده استروش هاي مختلف کنترل فیلتر اکتیو مطالعه شد که 
  

                                                                       هارمونیک  شناسایی روش
  

p-q                                                                                       بیشترین THD 

p-q-r                                                                                               ↓         
d-q-o                                                                                          
HPF 
LPF                                                                                      کمترینTHD  

اما فیلتر هاي اکتیو نیز مشکل قیمت باال و همچنین مشکالت ساخت را دارند که ساخت آنها را با مشکل 
و . لتر هاي پسیو و اکتیو هستندمواجه کرده است از اي رو فیلتر هاي هیبرید ارائه شدند که ترکیبی از فی

و با طراحی مناسب می توان جهت بهبود ضریب توان و . داراي مزایاي آنها بوده و معایب انها را ندارند
  .جبران جریان هارمونیکی استفاده کرد
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