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چكیده
يكی از آثار مخرب بارهای غیرخطی ايجاد هارمونیك میباشد كه باعث به وجود آمدن مشكالت زيادی در سیستمهای قدرت میشود.
روشهای گوناگونی جهت كاهش هارمونیك در مقاالت مختلف پیشنهاد شده است .بهمنظور كاهش هارمونیك تولیدشده توسط يكسو
كنندهها كه يكی از منابع مهم تولید هارمونیك در سیستمهای قدرت میباشند از انواع مختلف فیلتر استفاده میشود .در اين مقاله ضمن
توصیف عملكرد فیلتر پسیو تك تنظیمه ،روابط موردنیاز برای تنظیم فیلتر پسیو تك تنظیمه كامالً تشريح شده و با استفاده از شبیهسازی
در محیط سیمولینك نرمافزار  MATLABتأثیر فیلتر پسیو در كاهش هارمونیكهای جريان با مرتبه مشخص و بهبود كیفیت توان
شبكه قدرت ارزيابی شده است.
واژه هاي کلیدي  :هارمونیک ،فیلتر پسیو تک تنظیمه ،يكسو کننده ،فرکانس تشديد
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كه در آن  THDاعوجاج هارمونیكی كل M1 ،مقدار
مؤثر مؤلفه اصلی و  M nمقدار مؤثر مؤلفه هارمونیكی
nام كمیت  Mمیباشد THD .معیار اندازهگیری مقدار
مؤثر مؤلفههای هارمونیكی موجود در يك سیگنال
اعوجاجی است.
محدوده مجاز هارمونیك جريان با توجه به نسبت جريان
اتصال كوتاه در نقطه اتصال بار به شبكه و ماكزيمم جريان
بار تقاضا تغییر میكند كه در جدول ( )1نشان داده شده
است.
 I scجريان اتصال كوتاه در نقطه اتصال بار به شبكهh ،
مرتبه هارمونیكی I L ،ماكزيمم جريان بار و  TDDاعوجاج

 -1مقدمه
با پیشرفت تكنولوژی و استفاده روزافزون از تجهیزات با
تكنولوژی باال مانند كامپیوترها و كنترلكنندههای
برنامهپذير منطقی كه وابستگی بیشتری به انرژی
الكتريكی و كیفیت آن دارند ،ديگر تنها استفاده از انرژی
الكتريكی مورد پذيرش نبوده ،بلكه كیفیت برق تحويلی
نیز مهم است .از سوی ديگر گسترش روزافزون استفاده از
تجهیزاتی مانند كنترلكنندههای سرعت موتورهای
الكتريكی و خازنهايی كه برای جبران توان راكتیو به كار
میروند همگی موجب كاهش كیفیت برق و ايجاد
مشكالت متعددی برای تجهیزات الكترونیكی شده
است[.]1
شبكه قدرت مطلوب شبكهای است كه در آن انرژی
الكتريكی بهصورت ولتاژ و جريان سینوسی در فركانس
ثابت و در سطوح ولتاژ مشخصی از نیروگاهها به مراكز
مصرف منتقل شوند اما در عمل وجود تجهیزاتی با
مشخصه غیرخطی و بخصوص ادوات الكترونیك قدرت در
بخشهای مختلف تولید ،انتقال و مصرف موجب پیدايش
اعوجاج هارمونیكی در شكل موج سینوسی جريان و ولتاژ
در شبكه قدرت و درنتیجه افت كیفیت توان در سیستم
قدرت میشود .اعوجاجات هارمونیكی باعث ايجاد
مشكالت خاصی در شبكههای قدرت میشوند كه ازجمله
اين مشكالت میتوان به عدم عملكرد مناسب تجهیزات و
نیز كاهش عمر و پايین آمدن راندمان دستگاهها اشاره
نمود.
لذا در اين مقاله سعی شده تا برخی از روشهای كاهش
هارمونیك را مورد بررسی قرار داده و با شبیهسازی در
نرمافزار  ،MATLABكارآيی آنها ارزيابی شود.

تقاضای كل 2میباشد.
اين بدان معنی است كه بارهای كوچكتر محدوده جريان
هارمونیكی مجاز بیشتری نسبت به بارهای بزرگتر در
سیستم قدرت دارند .هدف نهايی از تعیین جدول
استاندارد برای هارمونیك جريان اين است تا هارمونیك
ولتاژ در نقطه اتصال بار به شبكه از  THD=%3تجاوز
نكند.
 -1-2منابع تولید هارمونیک در سیستمهاي قدرت
بارهای غیرخطی ،منبع تولید هارمونیكهای جريان
هستند و باعث تزريق اين هارمونیكها به شبكه قدرت
میشوند.
از عوامل مهم تولید هارمونیك در شبكه برق میتوان به
موارد زير اشاره كرد:
 جريان مغناطیسی ترانسفورماتورها كورههای قوس الكتريكی و القايی سیستمهای  ( HVDC5انتقال برق فشار قوی ) DC تجهیزات بكار رفته در كنترلكنندههای سرعتماشینهای الكتريكی.
 اتصال نیروگاههای خورشیدی و بادی به سیستمهایتوزيع.
4
 كاربرد  SVCبهعنوان كنترلكننده استاتیك توانراكتیو.
در حال حاضر بارهای تغذيهشده از طريق مبدلهای
الكترونیك قدرت مانند يكسوكنندهها مهمترين بارهای
غیرخطی را تشكیل میدهند.

 -2اعوجاج هارمونیكي کل
اعوجاج هارمونیكی در شبكههای قدرت ناشی از عناصر
غیرخطی مانند ادوات الكترونیك قدرت است.
چندين معیار عددی برای نشان دادن میزان
هارمونیكهای موجود در يك سیگنال وجود دارد .از
معروفترين آنها میتوان به اعوجاج هارمونیكی كل 1اشاره
نمود:
()1

M22  M 32  ...  M n2
M1

THD 

2- Total demand distortion
3- high-voltage direct current
4- Static var. compensator

1- Total Harmonic Distortion
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جدول( )1ماکزيمم اعوجاج هارمونیكي جريان ][8
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اعوجاجهای هارمونیكی در سیستمهای قدرت مشكالت
خاصی از قبیل گرمای بیشازحد ترانسفورماتورها ،عملكرد
نامناسب و پاسخ اشتباه رلهها ،سوختن فیوزها ،خراب
شدن تجهیزات الكتريكی ،ايجاد خطا در دستگاههای اندازه
1
گیری ،ايجاد نويز و تداخل با سیستمهای مخابراتی و
 ،PLCافزايش توان راكتیو مصرفی ،كاهش ضريب توان
شبكه و افزايش تلفات را به دنبال دارند.

Vdc

3Phase
Power supply

شكل)( 1شماتیک يكسو کننده سه فاز

 -4فیلتر

 -3يكسوکننده
يكسوكننده 2ولتاژ متناوب را به ولتاژ مستقیم تبديل میكند
و معموالً از يك يا چند ديود تشكیل میشود .البته گاهی
اوقات بهجای ديود از وسايل ديگری مانند تريستورها نیز
استفاده میشود .يكسو كننده تكفاز بسته به شیوه طراحی
معموالً شامل يك يا دو يا چهار نیمهرسانای يكسو ساز
غیرقابلكنترل مانند ديود و يا يكسوساز قابلكنترل مانند
تريستور است .استفاده از يكسوكنندههای چند فاز يكی از
راههای كاهش نوسانات ناخواسته يا ريپل خروجی است .با
اضافه شدن تعداد فاز ،تعداد يكسوكنندههای نیمههادی مدار
هم اضافه خواهند شد و در نوع قابلكنترل ،روش كنترل
يكسوكنندهها نیز پیچیدهتر میشود .يكسوساز سه فاز كه
ولتاژ سه فاز  ACرا به ولتاژ  DCتبديل میكند در شكل()1
نشان داده شده است .يكسوكننده سه فاز از شش عدد ديود و
يا تريستور تشكیل شده كه هر دو ديود برای يكسوسازی
يكی از فازها بكار برده میشوند.

3

در سیستم قدرت بهمنظور حذف هارمونیك با
فركانسهای مشخص از فیلترهای الكتريكی استفاده
میشود .فیلترها در حالت كلی از  5نوع عنصر مقاومت،
سلف و خازن و با آرايشهای مختلف تشكیل میشوند.
انواع فیلترها عبارتند از :فیلتر اكتیو ، 4فیلتر پسیو ،3فیلتر
هیبريد . 6در اين مقاله سعی شده است تا تأثیر فیلتر پسیو
در كاهش هارمونیكهای شبكه مورد ارزيابی قرار گیرد.
 -1-4فیلتر پسیو
يكی از روشهای حذف هارمونیكها ،استفاده از فیلترهای
غیرفعال است .هدف اولیه از طراحی يك فیلتر غیرفعال،
كاهش دامنه يك يا چند مؤلفه هارمونیكی ولتاژ يا جريان
است .چنان چه تنها مقصود از طراحی اين فیلتر پیشگیری از
نفوذ يك مؤلفه فركانسی خاص به قسمتهايی از شبكه
قدرت باشد ،میتوان از فیلتر نوع سری استفاده نمود كه از
تركیب موازی يك خازن و سلف به دست آمده و در برابر
فركانسهای مربوطه امپدانس بزرگی را از خود نشان میدهد.
معالوصف ،در مورد مبدلهای استاتیكی و ترانسفورمرهای
متصل به آنها نمیتوان از اين روش استفاده كرد زيرا اين
تجهیزات برای عملكرد عادی خود ناگزير به تولید شكل
موجهای غیرسینوسی و به تبع آن هارمونیك میباشند .در
3- Filter
4- Active Filter
5- Passive Filter
6- Hybrid Filter

1- Power Line Carrier
2- Rectifier
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اين حالت میتوان با ايجاد مسیرهای موازی و درعینحال با
امپدانس كم برای فركانسهای موردنظر ،هارمونیكها را به
اين مسیر هدايت كرده و از نفوذ آنها در ساير نقاط سیستم
پیشگیری كرد .انواع فیلترهای پسیو عبارتاند از:
1
 -1فیلتر تك تنظیمه
2
 -2فیلتر دو تنظیمه
5
 -5فیلتر باال گذر
4
 -4فیلتر نوع  Cباال گذر
در شكل ( )2انواع مختلف فیلتر پسیو نشان داده شده
است]:[3

شكل ( )2انواع فیلترهاي پسیو

 -1-1-4فیلتر پسیو تک تنظیمه
يكی از انواع فیلترهای پسیو ،فیلتر پسیو تك تنظیمه است
و همانگونه كه در شكل ( )5نشان داده شده است از
اتصال سری مقاومت ،سلف و خازن تشكیل شده و
بهصورت موازی به شبكه قدرت متصل میشود.
Power
supply

1
()2
R
jwn c
 Zامپدانس فیلتر R ،اندازه مقاومت L ،اندوكتانس
سلف C ،ظرفیت خازن و  wnفركانس تشديد فیلتر پسیو
میباشد .به فركانسی كه در آن ،مدار در حالت تشديد قرار
میگیرد فركانس تشديد 3میگويند و معموالً بر حسب
مرتبه هارمونیك بیان میشود].[5،4،3
X Ln  X Cn  wn L  1  wn  nw0  1
wnC
(LC )5
Z  R  jwn L 

 w0فركانس نامی سیستم و  X Lnو  X Cnراكتانس سلفی
و خازنی فیلتر در فركانس تشديد میباشند.
برای عملكرد مطلوب اين فیلتر ،نیاز به انتخاب دقیق
مقادير مقاومت ،سلف و خازن میباشد تا در فركانس
هارمونیكی معین عمل كرده و هارمونیك مربوطه را
كاهش دهد .برای از بین بردن هارمونیكهای هر مرتبه در
مدار ،از يك فیلتر پسیو تك تنظیمه با فركانس تشديدی
برابر با فركانس هارمونیكی كه قصد حذف آن را داريم
استفاده میشود .در فیلتر پسیو تك تنظیمه در فركانس
هارمونیكی موردنظر ،مدار فیلتر به حالت تشديد میرود،
نتیجه امپدانس آن بسیار كوچك شده و سیگنال با
فركانس هارمونیكی مورد نظر را به سمت زمین هدايت و
مانع از جاری شدن آن در سیستم قدرت میشود].[2
عملكرد فیلتر پسیو تك تنظیمه در فركانس تشديد در
شكل( )4نشان داده شده است:

load

Passive
filter

شكل( )3فیلتر پسیو موازي با شبكه قدرت

در فیلتر پسیو تك تنظیمه ،فركانسی وجود دارد كه در
اين فركانس امپدانس خازن برابر امپدانس سلف بوده و لذا
امپدانس فیلتر صرفاً مقاومتی خواهد بود.

شكل( )4عملكرد فیلتر پسیو در فرکانس تشديد

فیلتر پسیو تك تنظیمه كه روی فركانس هارمونیكی
خاصی تنظیم شده است بهصورت موازی با عنصری كه
موجب ايجاد اعوجاج هارمونیكی شده است قرار میگیرد.

1- Single-Tuned Filter
2- Double-Tuned Filter
3- High-Pass Filter
4- C-Type High Pass Filter

5- Resonant frequency
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میشود .البته چون مقدار امپدانس سلفی و خازنی فیلتر
در فركانس تشديد با هم برابرند كیفیت را میتوان
بهصورت نسبت امپدانس خازنی به مقاومت فیلتر تعريف
كرد].[6
ضريب كیفیت فیلتر پسیو تك تنظیمه از رابطه( )4به
دست میآيد:
L
X Ln X Cn
C
() 4
Q


R
R
R
كه  Qضريب كیفیت X Ln ،و  X Cnبهترتیب راكتانس

فیلتر ،هارمونیك را بایپس كرده و مانع از جاری شدن
هارمونیك بهسوی منبع انرژی خواهد شد.
مشخصه امپدانس و فاز فیلتر پسیو تك تنظیمه نسبت به
فركانس در شكل( )3نشان داده شده است:

سلفی و خازنی فیلتر در فركانس تشديد میباشند كه از
رابطه زير به دست میآيند:
()3

L
C



XC
 X L XC
n

X Ln  X Cn  nX L 

كه  X Lراكتانس سلف در فركانس پايه و  X Cراكتانس
خازن در فركانس پايه میباشد n .مرتبه هارمونیك
موردنظر میباشد كه فیلتر پسیو تك تنظیمه برای آن
فركانس تنظیم شده است و از رابطه ( )6به دست میآيد:

شكل ( )5مشخصه امپدانس و فاز فیلتر پسیو تک تنظیمه

همانگونه كه از شكل( )3مشخص است فیلتر پسیو در
فركانس هارمونیكی تنظیمشده (مرتبه پنجم هارمونیكی و
فركانس  500هرتز ) ،دارای امپدانس مینیمم و فاز صفر
میباشد .همچنین با توجه به مشخصه فازی ،فیلتر پسیو
تك تنظیمه در فركانسهای قبل از فركانس تنظیمشده
دارای فاز  -90بوده و درنتیجه دارای خاصیت خازنی
میباشد لذا فیلتر پسیو در فركانس نامی سیستم ،توان
راكتیو تولید میكند و در حالت طبیعی به اصالح و بهبود
ضريب توان شبكه نیز كمك میكند.
 -2-4ضريب کیفیت

1

X L XC



1
LC

w0

n

wn  nw0  1

LC

() 6
در مراجع مختلف ،فیلترهای تك تنظیمه دارای ضريب
كیفیت باال (بین  50تا  )60میباشند درحالیكه كیفیت
فیلترهای باال گذر ،پايین (بین  0/3تا  )3میباشد].[6
 -3-4توان راکتیو تزريقي
مهمترين پارامتر فیلتر پسیو كه درواقع اندازه فیلتر را
مشخص میكند مقدار توان راكتیوی است كه در فركانس
اصلی توسط فیلتر به شبكه تزريق میشود .با توجه به
مشخصه امپدانسی فیلتر میتوان نتیجه گرفت كه
امپدانس خازنی در فركانس اصلی بزرگتر از امپدانس
سلفی آن خواهد بود .اين بدان معنی است كه فیلتر
میتواند عمل يك بانك خازنی را نیز در فركانس اصلی
انجام دهد .توان راكتیو تولیدی خازن و توان راكتیو
تولیدی فیلتر در فركانس اصلی از رابطه ( )7و ( )8به
دست میآيند كه تقريباً با هم برابرند]:[6

1

ضريب كیفیت فیلتر پسیو پارامتری است كه تیزی
مشخصه امپدانس فركانس فیلتر را مشخص مینمايد.
فیلترهايی كه دارای ضريب كیفیت باال میباشند فقط
برای حذف يك هارمونیك خاص طراحی میشوند .از
طرف ديگر اگر فیلتر دارای ضريب كیفیت پايین باشد قادر
خواهد بود عالوه بر هارمونیك مربوط به فركانس تنظیم،
تا حدی مؤلفههای هارمونیكی مجاور را نیز تضعیف كند.
كیفیت در مورد فیلترهای تك تنظیمه بهصورت امپدانس
سلفی فیلتر در فركانس تشديد به مقاومت آن تعريف

2

QC  V
XC

()7
n2 V 2
n2
.
 2 QC
X
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كه  QCتوان راكتیو تولیدی خازن Q filter ،توان راكتیو
تولیدی فیلتر و  Vولتاژ فیلتر میباشد.
بهمنظور طراحی فیلتر تك تنظیمه ،بايستی مقادير سه
پارامتر فركانس تنظیم ،ضريب كیفیت و توان راكتیو
تزريقی فیلتر تعیین شوند كه با استفاده از اين سه پارامتر
و روابط بیانشده در بخشهای قبل میتوان مقادير L ،R
و  Cرا نیز محاسبه نمود.

شكل( )8جريان منبع در صورت عدم استفاده از فیلتر پسیو

 -7شبیهسازي

بهمنظور بررسی هارمونیكهای موجود در جريان منبع در
محیط  MATLABاز روش تحلیل فوريه استفاده شده
است .شكل ( )9طیف هارمونیكی جريان منبع توان را در
حضور يك بار غیرخطی مانند يكسوكننده سه فاز نشان
میدهد.

بهمنظور ارزيابی عملكرد فیلتر پسیو تك تنظیمه و درستی
روابط ذكرشده از محیط سیمولینك نرمافزار MATLAB
استفاده شده است .مدار موردنظر بهمنظور ارزيابی عملكرد
فیلتر پسیو تك تنظیمه در شكل ( )6نشان داده شده
است .مدار طراحیشده شامل يك منبع ولتاژ
513كیلوولتی با فركانس  60هرتز ،خط انتقال  5فاز،
يكسوكننده سه فاز و يك بار مقاومتی  100اهمی
میباشد.

شكل( )9طیف هارمونیكي جريان منبع در صورت عدم
استفاده از فیلتر پسیو

با توجه به شكل ( )9جريان منبع دارای هارمونیك زيادی
در حدود  THD=%11.28میباشد كه بیشترين سهم اين
هارمونیك مربوط به مؤلفه پنجم هارمونیك جريان
میباشد لذا بهمنظور كاهش هارمونیك مرتبه پنجم ،
فیلتر پسیو را روی فركانس 500هرتز تنظیم میكنیم.
در اين مقاله ضريب كیفیت برابر  50در نظر گرفته شده
است .همچنین با توجه به مشخصات شبكه و طبق
جدول( ،)1هارمونیك جريان منبع بايد كمتر از  %4باشد
بنابراين توان راكتیو تولیدی فیلتر پسیو تك تنظیمه برابر
 15/3 MVARدر نظر گرفته شده است تا هارمونیك
جريان شبكه از  %4افزايش نیابد.
شكل موجها ی ولتاژ و جريان تولیدی فیلتر پسیو با
تنظیمات ذكرشده در شكلهای ( )10و ( )11نشان داده
شده است.

شكل( )6اتصال فیلتر پسیو بهصورت موازي با يكسو کننده

شكل موجهای ولتاژ و جريان منبع در شكلهای ( )7و
( )8نمايش داده شدهاند.

شكل( )7ولتاژ منبع در صورت عدم استفاده از فیلتر پسیو
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شكل( )11ولتاژ فیلتر پسیو

شكل( )14طیف هارمونیكي جريان منبع در صورت استفاده از
فیلتر پسیو

همانگونه كه در طیف هارمونیكی جريان منبع در شكل
( )14نشان داده شده است مؤلفه پنجم هارمونیكی جريان
كه فركانس تشديد فیلتر روی اين فركانس تنظیم شده
بود كاهش يافته و اعوجاج هارمونیكی كل جريان شبكه در
صورت استفاده از فیلتر پسیو تك تنظیمه از مقدار
 %11.28به مقدار  %5.89كاهش يافته است كه برابر
جدول ( )1مقدار قابل قبولی است.
جريان بار (يكسوساز سه فاز) در صورت استفاده از فیلتر
پسیو تكتنظیمه در شكل ( )13نشان داده شده است.
همانگونه كه مشخص است و انتظار نیز میرفت جريان
يكسوكننده در صورت استفاده و يا عدم استفاده از فیلتر
پسیو تفاوتی نمیكند.

شكل( )11جريان فیلتر پسیو

هدف از كاربرد انواع فیلترها بهبود كیفیت توان شبكه
است كه يكی از مصاديق بارز افزايش كیفیت توان ،كاهش
هارمونیكهای ولتاژ و يا جريان میباشد ،بنابراين شكل
موجهای مربوط به ولتاژ و جريان منبع و طیف هارمونیكی
جريان منبع در صورت اعمال فیلتر پسیو با تنظیمات
ذكرشده در شكلهای ( )12الی ( )14نشان داده است.

شكل( )15جريان يكسوکننده در صورت استفاده از فیلتر
شكل( )12ولتاژ منبع در صورت استفاده از فیلتر پسیو

پسیو

در بخش قبلی ،تنظیم فیلتر پسیو تك تنظیمه با استفاده
از سه پارامتر توان راكتیو تولیدی ،ضريب كیفیت و
فركانس تشديد برای بلوک فیلتر پسیو تك تنظیمه انجام
شد.
در گام بعدی ،بهمنظور بررسی صحت روابط ذكرشده در
بخش  ،1-4فیلتر پسیو را با مقادير محاسبهشده برای سه
عنصر مقاومت ،سلف و خازن تنظیم میكنیم .با توجه به
تنظیمات در نظر گرفتهشده در بخش قبل ( فركانس
تشديد  500هرتز ،توان راكتیو تولیدی فیلتر  15/3مگاوار

شكل( )13جريان منبع در صورت استفاده از فیلتر پسیو
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MATLAB صورت گرفته در محیط سیمولینك نرمافزار

) مقدار مقاومت4(  طبق رابطه، )50 و ضريب كیفیت
mH ) مقدار سلف برابر6( ) و3(  طبق رابطه، اهم49 برابر
561 nF) مقدار خازن برابر8( ) و7(  و طبق رابطه779
محاسبه و به دست آمده است كه نتايج تحلیل با تنظیم
،فیلتر با مقادير به دست آمده برای سه عنصر مقاومت
) نشان داده شده17( ) و16( سلف و خازن در شكلهای
.است

كارآيی اين نوع فیلتر مورد ارزيابی قرار گرفت و كاهش
 همچنین روابط. سیستم ايجاد شدTHD قابلتوجهی در
موجود در خصوص تنظیم دقیق فیلتر روی يك مرتبه
.هارمونیك خاص مورد ارزيابی قرار گرفت
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) جريان منبع در صورت استفاده از فیلتر پسیو با16(شكل
R,L,C مقادير تنظیمشده براي

) طیف هارمونیكي جريان منبع در صورت استفاده از17(شكل
R,L,C فیلتر پسیو با مقادير تنظیمشده براي

) مشخص است در صورت17( همانگونه كه از شكل
تنظیم فیلتر پسیو تك تنظیمه با مقادير محاسبهشده برای
 به حدودTHD  مقدار، سلف و خازن،سه عنصر مقاومت
 جريان شبكه باTHD  كاهش يافته است كه برابر%4
،تنظیم فیلتر برای سه پارامتر توان راكتیو تولیدی فیلتر
ضريب كیفیت و فركانس تشديد میباشد لذا بهاينترتیب
. نیز تأيید میشود1-4 درستی روابط ذكرشده در بخش
 نتیجهگیري-8

يكسوسازها يكی از منابع اصلی تولید هارمونیك در شبكه
 بهمنظور كاهش هارمونیك و درنتیجه.قدرت میباشند
افزايش كیفیت توان تحويلی به مصرفكننده از انواع
 در اين مقاله از فیلتر.فیلترهای الكتريكی استفاده میشود
پسیو تك تنظیمه بهمنظور كاهش هارمونیكهای موجود
 با شبیهسازیهای.در جريان منبع استفاده شده است
60

