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  چکیده

به علت کوچک بودن  با این حال ، . از زمان اولین ژنراتورها در سیستم هاي قدرت وجود داشتهارمونیک 

رهاي غیر به دلیل فقدان با 1960قبل از سال  ، اجزاي هارمونیک اثرات این نوع امواج بر روي سیستمها

بیل یکسوسازها و سایر اما اخیرا به علت استفاده زیاد از ادوات الکترونیک قدرت از ق. بود خطی قابل اغماض 

بار هاي غیر خطی اندازه هارمونیک ها و همچنین اثرات مخرب آنها در شبکه قدرت از جمله کاهش کیفیت 

  .افزایش یافته است .... توان ، افزایش تلفات در خطوط انتقال ، تداخل الکترومغناطیسی و 

جلوگیري کرد ، فیلتر ها هستند که شامل از جمله ادواتی که می توان به کمک آنها از ایجاد هارمونیک ها 

  .انواع ، پسیو ، اکتیو و هیبرید می باشند 

و اثر هارمونیک بر  در این پایان نامه سعی شده ضمن تعریف مفهوم هارمونیک ، عوامل ایجاد هارمونیک 

رح داده سیستم هاي برق ، نحوه حذف هارمونیک ها که عمدتا به وسیله انواع مختلف فیلتر ها می باشد ش

شده و در پایان یک فیلتر اکتیو موازي براي حذف اعوجاج هارمونیک ها طراحی و به وسیله ي نرم افزار 

  . متلب شبیه سازي شده است 
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  تعاریف –فصل اول 

  تعریف هارمونیک ها 1 – 1

مرتبه (هارمونیک ها ، ولتازها و جریانهاي سینوسی هستند که داراي فرکانس هایی با مضرب عددي صحیح 

هارمونیک ها مولفه اصلی ولتاژ با جریان ترکیب شده و . از فرکانس اصلی شبکه می باشند ) هارمونیک

طی دستگاه ها و اعوجاج هارمونیکی به علت مشخصه هاي غیر خ. موجب اعوجاج در شکل موج می گردند 

این مفهوم توسط اثر یک ولتاژ سینوسی که به دو سر  1-5در شکل . بارهاي سیستم قدرت به وجود می آید 

گرچه ولتاژ اعمالی، کامالً سینوسی است ولی . یک مقاومت غیر خطی اعمال گردیده ، شرح داده شده است 

  . جریان داراي هارمونیک می باشد 

ه توسط بارهاي غیر خطی با عبور از امپدانس شبکه به هارمونیک هاي ولتاژ هارمونیک جریان تولید شد

تبدیل شده و عالوه بر وارد آوردن خسارت به تولید کنندگان انرژي آثار نامطلوبی نیز در مصرف کنندگان 

خواهد داشت که از جمله آن ها افزایش تلفات گرمایی کاهش راندمان در تجهیزات الکتریکی ، عملکرد 

امکان ایجاد تشدید . از صفحه حساس می باشند ) با ولتاژ(طلوب تجهیزات الکترونیکی که به عبور جریان نام

شبکه با فرکانس معادل فرکانس از هارمونیک هاي موجود تاثیر نامطلوب بر روي  C , Lر صموازي در عنا

شبکه مخابراتی ، افزایش صداي ماشین هاي الکتریکی ، پیري زودرس و انهدام خازن هاي موجود در شبکه ، 

  .اشند تاثیر نامطلوب بر عملکرد تجهیزات مانند تلویزیون و کامپیوتر که نسبت به ولتاژ تغذیه حساس می ب

  

  

  هارمونیک جریان به وجود آمده توسط مقاومت غیر خطی – 1 – 1شکل 
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  میان هارمونیک ها  2 – 1

سیگنال هایی که فرکانس آن ها مضرب صحیحی از فرکانس اصلی شبکه نباشد میان هارموننیک گفته می 

  . شود 

  

  )THD(اعوجاج هارمونیکی کل  3 – 1

این . مهم در کیفیت برق شبکه هاي توزیع و انتقال می باشد  یک شاخص) THD(اعوجاج هارمونیکی کل 

گر حجم و اندازه هارمونیک نایشاخص تمامی مولفه هاي هارمونیکی موجود در سیگنال را به حساب آورده و ب

  .هاي یک شکل موج می باشد 

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

��� = �∑ ���/�1  

Fn  مقدار موثر مولفه هارمونیکh  ام از کمیتf  می باشد .THD  مقدار موثر مولفه هاي هارمونیکی یک

موج اعوجاج یافته می باشد و نشانگر مقدار انرژي گرمایی هارمونیک ها نسبت به مقدار اصلی می باشد اگر 

THD  یک منبع آلودگی در شبکه از یک مقدار خاص بیشتر گردد در آن صورت هارمونیک را به عنوان

  .قدرت به حساب می آورند 

  

  هارمونیک مضرب سه 4 – 1

ℎ}  .ضرایب فرد هارمونیک سه هستند  3هارمونیک هاي مضرب  = 3 , 9 , 15 , … و اغلب اختالف  {

به صورت ستاره در سیستم هاي سه فاز که . قابل مالحظه اي از نظر اندازه با دیگر هارمونیک ها دارند 

با جمع جریان . سیم نول دارند ، جریان هارمونیک سوم و مضارب آن از سیم نول عبور می کنند هستند و 

صفر خواهد شد ولی مولفه هاي مضرب سه  به علت اختالف فاز ،  مولفه اصلی جریان در نول ، Nها در گره 

به طور طبیعی روي هم زیرا فاز و زمان آن ها . د نهر فاز می باش 3، سه برابر جریان هاي هارمونیک مضرب 

  .  و با هم جمع می شوند قرار می گیرند

عبور هارمونیک هاي مضرب سه از سیم نول سبب افزایش حرارت بیش از حد و آسیب رسیدن به آن ها و 

  .همچنین اختالل در خطوط مخابراتی می شود 
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هارمونیک هاي ناشی از بارهاي غیر خطی ، هارمونیک هاي دائمی هستند ولی منابعی نیز مانند کلید زنی ، 

که موجب به وجود آمدن جریان و هارمونیک هاي اتصال کوتاه و جریان هجومی ترانسفورماتورها وجود دارند 

شده و توسط مقاومت شبکه گذرا در شبکه می شوند این هارمونیک ها مدت زمان کوتاهی در شبکه ظاهر 

  .  ]1[ را می شوندیم

  

  هارمونیک هاي گذرا 5 – 1

اندازه گیري یک شکل موج مغشوش . اعوجاج هارمونیکی تعداد زیادي از اغتشاشات برقی گذرا می باشد 

مولفه ات و اغتشاش اما این . است داراي مولفه هاي فرکانس باال شکل موج نشان دهد که  ممکن است شده

به هستند که  متفاوتهارمونیک ها  دائم حالت گذرا ومی باشد و گذرا  مربوط به قسمت فرکانس باالهاي 

شکل موج حالت گذرا داراي فرکانس هاي باال ، فقط در مدت . جداگانه تجزیه و تحلیل می شوند صورت 

تاً هارمونیک نیستند این فرکانس ها ضرور. کوتاه بعد از تغییرات ناگهانی در سیستم قدرت مشاهده می شود 

و آن ها به فرکانس طبیعی سیستم که در زمان قطع و وصل به وجود می آید بستگی دارند ، این فرکانس ها 

  .  ]1[ به فرکانس اصلی سیستم ربطی ندارند

در حالت پایدار اتفاق می افتند و فرکانس آن ها مضرب صحیح از  آنها تعریف با توجه بههارمونیک ها 

حالت گذرا وابسته به  . حالت گذرا عمدتاً بعد از چند ثانیه از بین می رود ولیفرکانس اصلی می باشد 

  .قطع و وصل بانک خازنی  براي مثال ، که در سیستم رخ می دهد است تغییراتی

راه اندازي ترانسفورماتور می باشد که یک پدیده گذراست و  هد ،به صورت گذرا رخ می داز مواردي که 

  .  به وجود می آید اغتشاش شکل موج قابل مالحظه اي براي چند ثانیه

  

  

  قدرت و ضریب قدرت  6 – 1

، زیرا خیلی از محاسبات  می سازداغتشاش هارمونیکی محاسبات قدرت و ضریب قدرت را با مشکل مواجه 

مورد نمی توانند ساده شده مهندسی برق که در تجزیه و تحلیل فرکانس قدرت به کار برده می شوند 

  . د ناستفاده قرار گیر

  :سه کمیت استاندارد مربوط به قدرت وجود دارد 

  ، حاصل ضرب ولتاژ و جریان موثر Sقدرت ظاهري 
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  افت شده ، مقدار متوسط قدرت دری Pقدرت واقعی 

درجه اختالف  90، قسمتی از قدرت ظاهري که با قدرت واقعی همفاز نبوده و با آن  Qقدرت غیر واقعی 

  . دارد 

  :در فرکانس اصلی روابط متعارف موجود به قرار زیر است 

S cos Ɵ  =P 

S Sin Ɵ  =Q   

  .زاویه فازي ما بین ولتاژ و جریان می باشد  θکه 

به قرار ) PF(به هر حال تعریف صحیح ضریب قدرت . قدرت نامیده می شود معموالً ضریب  cos Ɵضریب 

  :زیر است 

�� =
�

�
   

P , S ی از صمبهم نیستند حتی اگر ولتاژ و جریان مغشوش شده باشند در حالی که مفهوم واضح و مشخ

  . زاویه فازي که براي حالت فرکانس چند تایی به کار می رود وجود ندارد 

S = Vrms Irms   

P = 
�

�
 ∫ �(�)�(�)�(�)

�

�
  

  به صورت فرم زیر مشخص  pکامل مربوط به فرکانس اصلی باشد به صورت  vاگر ولتاژ 

  .می شود 

P =  
��  ��

�
 ��� Ɵ� = � 1���    � 1���  ��� Ɵ�  

  

در سیستم که نشان می دهد متوسط قدرت واقعی تابعی از کمیت فرکانس اصلی است از آنجایی که عموماً 

جریان ، این تقریب بدون در نظر گرفتن اینکه چگونه ) 5% کمتر از (کم است  ، هاي قدرت اغتشاش در ولتاژ

قدرت هاي ظاهري و غیر واقعی زیاد تحت تاثیر اغتشاش قرار می  ولی. مغشوش شده است خوب است 

  .د نگیر
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در مواقعی که اغتشاش هارمونیکی  Qدر میان تجزیه و تحلیل کنندگان هارمونیک دو مورد اینکه تعیین 

  .وجود دارد ، چگونه باشد اختالف نظرهایی وجود دارد 

وجود دارد این است که این مفهوم فقط براي حالت پایدار ) Var(نکته مهمی که در مورد مفهوم وار 

از اصل بقا تبعیت نمی  Pو  Sجز ب ها  مابقی کمیت. که اغتشاش وجود دارد  موقعی. سینوسی اعتبار دارد 

  .کند 

  . این بدین مفهوم است که مجموع این کمیت در هر گره صفر نمی شود 

و یا جریان از اصل بقا تبعیت نمی کند ، زیرا اصل بقاي انرژي و  Pاین بدین معنی نیست که قدرت واقعی 

مولفه هاي قدرت غیر واقعی از قانون مجموع بلکه . هر نوع موجی صادق است قانون جریان کیرشهف براي 

قدرت غیر واقعی  Q جزئی از این باعث شده برخی از تحلیل گران پیشنهاد دهند. مربعات تبعیت نمی کنند 

کمیت جدیدي که از قانون اصل بقا تبعیت نمی کند  ، D باشد که از قانون بقا تبعیت می کند و مابقی را

  . معرفی کرده اند 

واحد آن ولت آمپر . قدرت اغتشاش و به صورت ساده ولت آمپر اغتشاش نامگذاري شده است  Dاین کمیت 

می باشد ولی مناسب نیست که به این کمیت ، قدرت گفته شود به خاطر اینکه مانند قدرت در داخل 

  .سیستم جریان ندارد 

رف مربوط به تمامی ولتاژها و جریان هاي فرکانس هاي از مجموع قدرت غیر واقعی متعا Dبدین ترتیب 

  .به قرار زیر است P , Q, Dرابطه . مختلف تشکیل شده ، که تولید قدرت متوسط نمی کنند 

� =  ���. ��. �� 

  .توسط فرمول زیر تعیین می شود  S , P , Qبعد از به دست آوردن  Dبنابراین 

� =  ���. ��. �� 

-1بعضی ها ترجیح می دهند که از بردار سه بعدي براي نشان دادن روابط مولفه ها همان طور که در شکل 

  . نشان داده شده است استفاده کنند  2
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  رابطه مولفه هاي قدرت ظاهري 2- 1شکل 

Q , P  اجزاء متعارف درS  در صورتی که . براي حالت سینوسی هستندD  جزئی از قدرت ظاهري است که

  . توسط هارمونیک ها ایجاد می شود 

براي به دست آوردن اندازه خازن ها که جهت اصالح ضریب ) Q1(مولفه فرکانس اصلی قدرت غیر واقعی 

عبارت ضریب . باشند  Q1خازن ها فقط می توانند براي اصالح . قدرت به کار می روند مفید می باشد 

تشریح ضریب قدرت استفاده می شود و تنها در آن مولفه فرکانس اصلی به کار می رود  قدرت جابجایی براي

در حال حاضر تجهیزات ثبت کننده کیفیت توان این کمیت را همانند ضریب قدرت صحیح ثبت می کنند . 

تعداد زیادي از وسایل مانند منابع قدرت کلید زنی و یا . که همان کمیت ضریب قدرت اصلی می باشد 

PWM  در صورتیکه . موتورها به کار می روند داراي ضریب جابجایی تقریباً یک می باشند  کنترلکه براي

  .می باشد  6/0یا  5/0ضریب قدرت صحیح آن ها بین 

در حقیقت اگر  اما .ممکن است کمی ضریب قدرت را اصالح کند  acخازن قرار داده شده در قسمت مدار 

مطلب آخر . غتشاش افزایش یافته باعث تضعیف ضریب قدرت می گردد حاصل به حالت تشدید برود ، ا

مولفه هاي جریان اضافی که از سیستم عبور می کند می شود که حاصل آن ایجاد اینکه اغتشاش باعث 

انرژي خالص نخواهد شد ، بلکه باعث تلفات در عناصر سیستم قدرت که جریان از آن ها عبور می کند 

 ]1[ رت ضروري است که سیستم کمی بیشتر از ظرفیت انتقال قدرت بار ساخته شوددر این صو. خواهد شد 
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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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  نتیجه گیري

رود که با برسی هاي با توجه به شرایط ، حذف هارمونیک هاي سیستم هاي برق نیازي مبرم به شمار می 

فیلتر هاي پسیو راهکاري سنتی و در عین حال . به این نتیجه رسیدیم  فیلتر ها عصورت گرفته روي انوا

ارزان و با ساختی آسان جهت حذف هارمونیک ها از شبکه می باشند اما داراي مشکالتی می باشند که 

از این رو فیلتر هاي اکتیو به . شده است  سبس محدود شدن استفاده از آنها در شبکه هاي قدرت الکتریکی

عنوان روش موثر در جبران سازي توان راکتیو و حذف یا محدود کردن هارمونیک هاي شبکه مورد توجه 

ساختار قدرت فیلتر هاي اکتیو تقریبا ثابت می باشد اما توجه به استراتژي کنترلی . صنعت قرار گرفته اند 

  .مهم است  براي عملکرد فیلتر اکتیو بسیار

و  DQ0بدین صورت که با تبدیل . براي کنترل فیلتر اکتیو بهره بردیم  DQ0در این پروژه از روش کنترلی  

و  مقدار جریان مرجع را محاسبه کردیم Synchronous Reference Frame (SRF)استفاده از روش 

پالس هاي کنترلی را براي  Hysteresis band current control (HBCC)سپس با استفاده از روش 

  .اینورتر ارسال کردیم 
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