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 چکیده

 ،ست، روند رو به رشد داشته اگذاری در این بخشتولید و مصرف برق در کشور و بالطبع آن سرمایه، در سالیان گذشته

بکه رود. عمده این تلفات به شهدر می صورت تلفات در شبکه بهه ها بگذاریسهم قابل توجهی از این سرمایه این در حالی است که

ند. از کگردد و این امر بر اهمیت توجه به مسئله تلفات در شبکه توزیع تأکید میفشار ضعیف و خطوط طوالنی و پربار آن برمی

یفیت توان ک عنوان یک مشکل جدی در بهبودتوان به تلفات هارمونیکی اشاره کرد که بههای توزیع میمهمترین نوع تلفات در شبکه

فاده خطی که بطور گسترده در مناطق صنعتی، تجاری و مسکونی استقدرت و بارهای غیر باشد. تجهیزات الکترونیکشبکه مطرح می

گردند. از جمله تجهیزاتی که عامل بوجود آورنده شوند، موجب اغتشاش هارمونیکی در شکل موج ولتاژ و جریان سیستم میمی

یر مصرف، کامپیوتر، چاپگر، تلویزیون و ساهای کمتوان به درایور موتور القایی، چراغ فلورسنت و المپباشند، میهارمونیک می

 ، کانورتورها و اینورترها در سطح فشار قوی اشاره کرد.HVDCلوازم خانگی در سطح فشار ضعیف و کوره قوس الکتریکی، سیستم 

ا باعث اشغال هباشد. همچنین هارمونیکند که افزایش تلفات یکی از آنها میکنها تأثیرات نامطلوبی در شبکه اعمال میهارمونیک

گردند؛ از طرفی بازدهی تجهیزات را به شدت کاهش داده، سبب خطوط انتقال و متعاقب آن، کاهش توان مجاز عبوری در آنها می

ا متر از همه گرمای بیش از حد ترانسفورماتورههای قدرت، اختالل در تصحیح ضریب توان و مهبار، اختالل در عملکرد کلیداضافه 

ود که شها، خرابی عایق و در نتیجه کاهش شدید عمر آنها میشوند. این اغتشاش جریان، باعث باال رفتن دمای ترانسفورماتورمی

 کند. های زیادی را در بخش نگهداری و تعمیرات به شبکه برق تحمیل میهزینه

باعث افزایش هارمونیک در شبکه گردیده است. افزایش میزان هارمونیک  ،قدرت در صنعتهای توسعه روزافزون سیستم

ای مطلوب ه. بنابراین شناسایی هارمونیک و روششودمیرسانی محسوب آنها یکی از مشکالت سیستم برق تاثیرات نامطلوب و

 سیو()فیلتر پ غیر فعال بر کاربرد فیلترهایهای اولیه حذف هارمونیک . روشباشدمیحذف و کاهش آنها تا سطح مجاز ضروری 

فعال( فیلترهای ) ای اکتیوها کیفیت باالتر تحت عنوان  فیلترفیلترهای ب استوار بود. با توجه به معایب و مشکالت این نوع فیلترها، متعاقباً

 یفیت توان و ...توان راکتیو، بهبود کنظیر کاهش هارمونیک، جبران فعال امتیازات فراوانی گردیدند که نسبت به فیلترهای غیرمطرح 

که ویژگی فرمانپذیر بودن این وسیله، برتری کامالً محسوسی به آن داده است.  فیلترهای اکتیو  بر اثر پیشرفت تکنولوژی  ندشتدا

الکترونیک قدرت و بکارگیری کلیدهای فرمانپذیر بوجود آمدند که فرمانپذیر بودن کلیدهای فیلتراکتیو شاخه مهمی را در علم 

 اشد.بها و استراتژی آشکارساز سیگنال مرجع جهت حذف هارمونیک میمل مباحث الگوریتمالکترونیک قدرت ایجاد کرده که شا

آمپری )جبرانساز کیفیت توان و هارمونیک( برای  10ساخت دستگاه اکتیو فیلتر تکفاز "اول از پروژه تحقیقاتی  فصلدر 

بهبود کیفیت  ها ونه در کاهش اثرات مخرب هارمونیک، اکتیو فیلتر به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر و بهی"مصارف تجاری و مسکونی

 دوم فصلدر  بررسی شده است.و نحوه عملکرد، مزایا و کاربردهای آن سپس در ادامه مفاهیم پایه، ساختار شود. برق معرفی می

نتایج و  شودمی ازیسشبیهبرق در اتصال به بار غیرخطی )هارمونیک زا(،  جهت جبرانسازی و سینوسی کردن جریان شبکهاکتیوفیلتر 

ا بکار رفته در قطعات و اجز در فصل سوم، جهت آماده سازی مرحله ساخت اکتیوفیلتر .گرددترسیم و تفسیر می سازیحاصل از شبیه

بندی یکرهپدر نهایت فصل چهارم به تشریح  .شودشود و سپس جزییات قطعه و تجهیزات با مشخصات آنها بیان میآن تعریف می

  .گرددبیان می و سپس نتایج تست دستگاه اکتیوفیلتر اختصاص داده شده استساخت نمونه آزمایشگاهی 

 های کلیدی:واژه

 .کیفیت توان، اینورتر، هارمونیک، الکترونیک قدرت، اکتیوفیلتر
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 مقدمه 1-1

جاد رود. ایهای پرهزینه در کشورها به شمار میتولید و تأمین انرژی الکتریکی همواره یکی از بخش

های قابل توجهی را بر اقتصاد کشورها هزینههای الزم و استفاده از تکنولوژی مناسب در این بخش، زیرساخت

ها و بکارگیری تکنولوژی در انرژی الکتریکی به عنوان گذاری، ایجاد زیرساختکند. در ایران نیز سرمایهوارد می

ها بوده است. از های مهم توسعه در کشور، از جمله مواردی است که پیوسته مورد توجه دولتیکی از شاخص

ده، شریزیکننده انرژی، بصورت کامالً جدی و برنامهسه دهه است که کشورهای مصرف سوی دیگر، بیش از

-سازی در مصرف آنها را دنبال میهای انرژی و بهینههای مربوط به کاهش تلفات ناشی از مصرف حاملفعالیت

و  گذاریقانونهای مهمی را در حوزه گذاران بخش انرژی کشورمان نیز تصمیمکنند. در همین راستا، سیاست

توان به قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و نیز موادی از قانون برنامه پنج اند که از آن جمله میاجرا اتخاذ کرده

. متأسفانه عدم اجرای صحیح قوانین مذکور و نیز مشکالت بوجود آمده در ]2-1[ساله پنجم توسعه اشاره کرد

سازی انرژی در کشور شده است. های بهینهاکارآمدی سیاستها، موجب ناجرای قانون هدفمندکردن یارانه

. ها را تضعیف نموده استسازی انرژی، این سیاستهمچنین عدم وجود فرآیند و تکنولوژی مناسب جهت بهینه

بل توجهی از کل تولید ناخالص داخلی کشور بدون هیچ بازدهی، بصورت ادهد که بخش قبرآوردها نشان می

 شود.سراف از گردونه ثروت ملی خارج میضایعات یا همان ا

ذاری در گعلیرغم روند رو به رشد تولید و مصرف برق در کشور طی سالیان گذشته و بالطبع آن سرمایه

ود. رهای انتقال و توزیع به هدر میها بصورت تلفات در شبکهگذاریاین بخش، سهم قابل توجهی از این سرمایه

مورد  هایی چون بانک جهانیپیشرفت علمی کشورها است که توسط سازمانتلفات توان، شاخصی جهت سنجش 

ورها شده انرژی و در نتیجه تسریع در رشد اقتصادی کشگیرد. تلفات کمتر موجب کاهش قیمت تماماستناد قرار می

تقال و ندهد که نرخ تلفات در شبکه اشود. مطالعه تلفات انرژی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی نشان میمی

عنوان مثال، این نرخ در ژاپن، کره جنوبی، مالزی، آلمان، ایاالت درصد است. به 8تر از توزیع در این کشورها پایین

شده باشد. مطابق آمارهای ارائهدرصد می 3/6و  1/6، 8/4، 1/4، 5/3، 6/4متحده و آفریقای جنوبی به ترتیب برابر 

درصد بوده است که از این میزان،  15حدود  1392برق کشور در سال توسط شرکت توانیر، مجموع تلفات شبکه 

. هرچند مقدار استانداردی برای نرخ تلفات در ]4-3[باشددرصد مربوط به شبکه انتقال و توزیع می 13نزدیک به 

تماعی جای دارد که به عوامل مختلف فنی، اقتصادی و حتی فرهنگی، اجهان تعیین نشده است، اما تلفات نرخ بهینه

وابسته است. فاصله زیاد نرخ فعلی تلفات در کشور با مقدار بهینه موضوعی است که تمامی صاحبنظران و 

( 133ماده )« ز»متخصصان صنعت برق بر آن تأکید و اتفاق نظر دارند. اهمیت این موضوع سبب گردیده که در بند 

تا پایان  1389درصد از تلفات شبکه از سال  1لیانه قانون برنامه پنجم توسعه به این مهم پرداخته شود و کاهش سا

 گذاری شود.هدف 1394سال 
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ه این تلفات های توزیع و شبکه فشار متوسط(، عمداز بین سه بخش شبکه توزیع )شبکه فشار ضعیف، پست

ر شبکه دگردد و این امر بر اهمیت توجه به مسئله تلفات به شبکه فشار ضعیف و خطوط طوالنی و پربار آن برمی

که  توان به تلفات هارمونیکی اشاره کردهای توزیع میکند. از مهمترین نوع تلفات در شبکهتوزیع تأکید می

درت و بارهای ق -باشد. تجهیزات الکترونیکعنوان یک مشکل جدی در بهبود کیفیت توان شبکه مطرح میبه

کی در شوند، موجب اغتشاش هارمونیتفاده میخطی که بطور گسترده در مناطق صنعتی، تجاری و مسکونی اسغیر

ند، باشگردند. از جمله تجهیزاتی که عامل بوجود آورنده هارمونیک میشکل موج ولتاژ و جریان سیستم می

ازم مصرف، کامپیوتر، چاپگر، تلویزیون و سایر لوهای کمتوان به درایور موتور القایی، چراغ فلورسنت و المپمی

، کانورترها و اینورترها در سطح فشار قوی HVDCضعیف و کوره قوس الکتریکی، سیستم  خانگی در سطح فشار

 اشاره کرد.

اشد. همچنین بکنند که افزایش تلفات یکی از آنها میها تأثیرات نامطلوبی در شبکه اعمال میهارمونیک

گردند؛ از طرفی نها میها باعث اشغال خطوط انتقال و متعاقب آن، کاهش توان مجاز عبوری در آهارمونیک

حیح های قدرت، اختالل در تصبار، اختالل در عملکرد کلیدبازدهی تجهیزات را به شدت کاهش داده، سبب اضافه 

شوند. این اغتشاش جریان، باعث باال رفتن ضریب توان و مهمتر از همه گرمای بیش از حد ترانسفورماتورها می

های زیادی را در بخش شود که هزینهدر نتیجه کاهش شدید عمر آنها می ها، خرابی عایق ودمای ترانسفورماتور

 40کیلو ولت، بالغ بر  20طور میانگین در هر فیدر خروجی هبکند. نگهداری و تعمیرات به شبکه برق تحمیل می

از  %25ن همچنی .]5[ رودکیلو وات ساعت( انرژی ناشی از تلفات هارمونیکی هدر می 55هزار کیلو وات در ماه )

ین مقدار باشند که اترانسفورماتورهای خارج شده در سال مربوط به اضافه حرارت ناشی از هارمونیک در شبکه می

 .]6[باشد %2تا  %1بطور معمول باید بین 

خاطر گسترش فزاینده غیرخطی در شبکه است. به های برق اولین پیامد عناصربروز هارمونیک در سیستم

های اندازها )درایورهای تنظیم سرعت( و مبدلهای برق، مانند راهسیستم عناصر غیرخطی دراستفاده از 

بررسی  .طور چشمگیری افزایش یافته استقدرت، مقدار هارمونیک شکل موج جریان و ولتاژ به -الکترونیک

ه بود تواننظرات متعددی درمورد کیفیت  نقطه شامل گردید که نتایج آن ها منجر به تحقیقاتیمسائل هارمونیک

با  باشد. مسائل هارمونیکیمی توانمحققین، اعوجاج هارمونیکی مهمترین مسئلـه کیفیت  نظر برخی از . بهاست

مغایر است. بنابراین ، های قدرت و عملکرد آن تحت فرکانس اصلیبسیاری از قوانین معمولی طراحی سیستم

ابزار پیچیده و تجهیزات پیشرفته برای حل مشکالت  شود که نیاز بهناآشنایی روبرو میهای مهندس برق با پدیده

 خواهند شد کهمشکالت زیادی  دچار هاهارمونیک مشترکین برق در صورت وجود .و تجزیه و تحلیل آنها دارد

ا قابلیت تنظیم های موتور بمحرکه . مشترکین صنعتی که ازدانندمسئول این مشکالت میهای برق را شرکت

های جوش و نظایر آن ها، اینورترها، دستگاهیکسوکننده های القایی،های قوس الکتریکی، کورهسرعت، کوره
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اعوجاج  .باشندپذیرتر از بقیة مشترکین میمسائل ناشی از اعوجاج هارمونیکی ضربه کنند، نسبت بهاستفاده می

ها رود. نگرانی ناشی از اعوجاج در بسیاری از دورهقدرت به شمار نمی هایهارمونیکی یک پدیده جدید در سیستم

 قدرت الکتریکی جریان متناوب وجود داشته و دنبال شده است. هایسیستم در

 باعث افزایش هارمونیک در شبکه گردیده ،های الکترونیک قدرت در صنعتتوسعه روزافزون سیستم

 .]7[شودیمآنها یکی از مشکالت سیستم برق رسانی محسوب  امطلوبتاثیرات ن است. افزایش میزان هارمونیک و

 . روشهایباشدمیبنابراین شناسایی هارمونیک و روشهای مطلوب حذف و کاهش آنها تا سطح مجاز ضروری 

الت این نوع استوار بود. با توجه به معایب و مشک فیلتر(پسیو) غیر فعال اولیه حذف هارمونیک بر کاربرد فیلترهای

رح گردیدند که نسبت به فعال( مطفیلترهای فیلترها )اکتیو ترهای با کیفیت باالتر تحت عنوانفیل فیلترها، متعاقباً

 ندشتاد نظیر کاهش هارمونیک، جبران توان راکتیو، بهبود کیفیت توان و ...فیلترهای غیر فعال امتیازات فراوانی 

ر پیشرفت فیلترها بر اثاکتیوکه ویژگی فرمانپذیر بودن این وسیله، برتری کامالً محسوسی به آن داده است. 

کتیو اتکنولوژی الکترونیک قدرت و بکارگیری کلیدهای فرمانپذیر بوجود آمدند که فرمانپذیر بودن کلیدهای 

 .استکرده فیلتر شاخه مهمی را در علم الکترونیک قدرت ایجاد 

سپس ساختار و عملکرد  مفاهیم هارمونیک و نحوه ایجاد آن بررسی خواهد شد.، فصلاین  ادامه در

شود. در می انها و بهبود کیفیت برق بیارمونیکمؤثر و بهینه در کاهش اثرات مخرب ه اکتیوفیلتر به عنوان تجهیز

 گردد. ارائه می مزایا و کاربردهای این تجهیزانتها نیز 

 هارمونیک 1-2

نیز در  ناشی از هارمونیک شده، ترانسفورماتورها بودند و اولین مشکلولین منابع هارمونیکی شناختها

 دلیلهای قوس الکتریک بهاستفاده گروهی از المپهمچنین . گشت ارپدید و خطوط ارتباطی های تلفنسیستم

های بدلمگسترش این مسائل به اندازه اهمیت  اما .را برانگیخت به این موضوعتوجه  ،های هارمونیکیمؤلفه ایجاد

 .های اخیر نبوده استقدرت در سال  الکترونیک

اند که اگر سیستم انتقال به نحو مناسبی شده متوجه طراحان صنعت برقها خوشبختانه در طی این سال

احتمال ایجاد مشکل ناشی ( نمایدتوان مورد نیاز بارها را به راحتی تأمین  نحوی که بتواند مقداربه) طراحی گردد

های کنند که خازنمی های قدرت مشکالت زمانی بروزبود. اغلب در سیستم بسیار کم خواهد، هاهارمونیک از

این شرایط اغتشاشات و اعوجاجات،  در .یک فرکانس هارمونیکی گردند باعث ایجاد تشدید در ،موجود در سیستم

دلیل درجه بهاین مشکالت در مورد مراکز کوچک مصرف وجود دارد ولی  گردند. امکان ایجادمی زیادبسیار 

 .دهدرخ میهای صنعتی در سیستمشرایط بدتر  ،زیادی از تشدید
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در حال افزایش اند، یک دلیل مهم افزایش تعداد  م توزیعهای جریان و ولتاژ در سیستسطوح هارمونیک

تغییر  ،نمایند. این وسایل برای کنترل ولتاژ، سرعتهارمونیک میهایی است که تولید کنندهتجهیزات و مصرف

تر جایگزین تر، بازده بیشتر و نگهداری سادهینیبه سبب قیمت پا اغلبشوند و دل قدرت بکار برده میبفرکانس و م

 اند. دیگر وسایل شده

. های توزیع در سطوح هارمونیک اثر خواهد گذاشتتمایل بسوی ظرفیت بیشتر و ولتاژ باالتر سیستم

ا روی یک فیدر، امکان تداخل القائی اضافی ربر آمیختن بارهای مسکونی، تجاری و صنعتی در سطح گسترده 

فیدرها، مقدار بیشتر منابع و جریان هارمونیک  از ی مصرفخواهد نمود. با تغذیه کانورترهای با  قدرت باال فراهم

 خواهد شد.  اریجاز شبکه قدرت 

تصحیح کننده ضریب قدرت به تعداد زیادتر یا در اندازه بزرگتر منجر به ترکیبات بیشتر  یهای خازنبانک

های کششی قدرت )مانند مترو، تراموا( برای شوند، ایستگاهرزونانس می هایپدیدهپارامترهای مدار برای تولید 

سطوح  باغل ،علت آمیختن با بارهای تجاری و مسکونیه بو  های توزیع تغذیه شدهترانزیت سریع از سیستم

 دهند. را افزایش میدر شبکه هارمونیک 

از که نی نماینداستفاده می  DCهای کلر در فرآیند تولیدات خود از سیستمتولید بیشتر صنایع آلومینیوم و 

به طور مفصل و با ارائه آمار  ]5[کنند. همانگونه که در . این تأسیسات هارمونیک باال را تولید میبه کانورتر دارند

شهری از عمده عوامل ایجاد هارمونیک در شبکه توزیع -تجاری-های خانگیکنندهو ارقام بحث شد، مصرف

ال ها به صورت روز افزون در سیستم در حماندکه هارمونیکهستند. خالصه آنکه کوچکترین تردیدی باقی نمی

 باشند. یافزایش و توسعه م

 اعوجاج هارمونیکیمفهوم  1-2-1

باشد. عنصر غیرخطی عنصری های قدرت ناشی از عناصر غیرخطی میهارمونیکی در سیستم اعوجاج

شود که  افزایش چند درصدی ولتاژ ممکن است باعث و باشدکه جریان آن متناسب با ولتاژ اعمالی نمی است

ر ای از منبع تولید اعوجاج ددیگری به خود بگیرد. این مورد سادهبرابر شده و نیز موج جریان شکل  جریان دو

 .باشدسیستم قدرت می

آن فرکانس  خالص که در توان به صورت جمع امواج سینوسیپریودیک را می هر شکل موج اعوجاجی

های سینوسی که نمایش داد. این موج هر موج سینوسی، مضرب صحیحی از فرکانس اصلی موج اعوجاجی است

های هارمونیکی گویند. جمع این موج هایباشند، مؤلفهمی ها ضریب صحیحی از فرکانس اصلیرکانس آنف

این مفهوم ریاضی اولین بار توسط فوریه ریاضیدان فرانسوی مورد توجه  .معروف است سینوسی به سری فوریه
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 هایمولفهیک نمونه شکل موج اغتشاش یافته شامل هارمونیک فرکانس اصلی و  (1-1شکل ) .گرفت قرار

 دهد.را نمایش میهامونیکی 

  
 .های هامونیکیمولفه( یک نمونه شکل موج اغتشاش یافته جریان شامل هارمونیک فرکانس اصلی و 1-1شکل )

 

 منابع هارمونیک 1-2-2

 ، تریستور و ... و استفادة فراوان از آنها درنظیر دیودهای غیرخطی المان هادی وپیدایش عناصر نیمه

  .هستندهای قدرت های قدرت عامل جدیدی برای ایجاد هارمونیک در سیستمشبکه

 لیست نمود:زیر  بصورت های قدرتتوان در تجهیزات و سیستمکاربرد این عناصر را می 

 های قوس الکتریکی و القاییکوره -

 قدرت های الکترونیکلها و مبدیکسوکننده -

  الکتریکی هایهای سرعت ماشینکنندهتجهیزات مورد استفاده در کنترل -

 راکتیو عنوان ابزار مهمی درکنترل توانه ب SVC کاربرد -

 های جوشکاریبارهای غیرخطی شامل دستگاه -

 مغناطیسی ترانسفورماتور جریان  -

 تولیدکنندة هارمونیک در نظر گرفت عنوانتوان به از سوی دیگر عوامل زیر را نیز می : 

های سنکرون ناشی از وجود شیارها و عدم توزیع یکنواخت ماشین تولید شکل موج غیرسینوسی توسط -

 استاتور هایپیچیسیم
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 سنکرون هایتوزیع غیر سینوسی فوران مغناطیسی در ماشین -

 الکتریکی محسوب نمود هایهارمونیک در شبکهتوان از جمله عوامل تولید همچنین صنایع زیر را می: 

های پرقدرت برای ذوب آلومینیم که از یکسوکننده های شیمیایی و پتروشیمی و نیز صنایعصنایع شامل مجتمع -

کنند. با توجـه به قـدرت باال، فرآیندهای شیمیـائی و ذوب آلومینیـم استفـاده می مورد نیـاز انجام DC تولید برق

 .آورندقدرت به وجود می های در شبکها هارمونیک قابل مالحظهیکسـوکننده این

شود متروها باعث می های الکترونیک قدرت در سیستم حمل و نقل برقی مانند اتوبوس برقی واستفاده از سیستم -

 .سطوح زیادی از هارمونیک به سیستم توزیع تزریق شود

عوامل تولید  شود ازآهن استفاده میالکتریکی که در صنایع ذوبهای قوس بارهای غیرخطی مانند کوره -

 .باشندهارمونیک در مقیاس بزرگ می

 اشد. عوامل بچشم انسان نه تنها به تغییرات ولتاژ حساس است بلکه به فرکانس این تغییرات نیز حساس می

 تولید و مشترکین تولیدکننده فلیکر: 

 کردن سریع بارهای بزرگ )مانند پرسهای اتوماتیک( سوئیچ -

 اندازی موتورهای با توان باال )خصوصاً با کارکرد پریودیک( راه -

 های الکتریکی کنترل شده توان باال( بارهای نوسانی )مانند کوره -

 تجهیزات جوشکاری  -

 های قوس الکتریکی کوره -

 های گردنده: ماشین -

دلیل تغییر در مقاومت مغناطیسی ایجاد شده بواسطه هبها اغلب ی مهمترین هارمونیکهای القایندر ماشی

ریک های سنکرون بستگی به عواملی چون تحشوند. تولید هارمونیک در ماشینشیارها در روتور استاتور تولید می

 در مدار اصلی، مسیر نشتی و فضای نامتقارن سیم پیچی مستهلک کننده دارد.  ()اشباع

 ها اساس هارمونیک 1-2-3

 (اصلی فرکانس ی ازدر مضارب)اشکال سینوسی  بصورتسازی شکل موج را آلوده ی،هارمونیکهای مولفه

نوان یک عه های مختلف )مضارب فرکانس اصلی( بتوان در فرکانستخریب شکل موج را می دهند.آنها نشان می

در  3های فرد و زوج و مرتبه کرد. در حال حاضر هارمونیک ای بوسیله آنالیز فوریه تجزیه و تحلیلنوسان دوره

جهیزات ت به طور مستقیمهای الکتریکی موجودند که های مختلف در سامانههای مختلف ضرایب فرکانساندازه

یک تالش  هر 3های زوج و مرتبه . در معنایی وسیعتر هارمونیکدهندتحت تاثیر قرار میسامانه الکتریکی را 

 3به های زوج و مرتنامتعادل است این هارمونیک که دیگری را خنثی نمایند. ولی در مدت زمانی که بارکنند می
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در سیستم متعادل سه فاز هارمونیک مضارب سوم و  شوند.منجر به اضافه بار در نول و اتالف انرژی شدید می

، هفتم، اول مانند هارمونیک پنجمهای فرد هارمونیک ،احوال این با تمامهای زوج وجود ندارند. هارمونیک

 دهند. ، سیزدهم و .... عملکرد این تجهیزات الکتریکی را تحت تاثیر قرار مییازدهم

 هابر روی هارمونیک تشدیدتاثیر  1-2-4

ه ها در شبکشود. ولی اگر هارمونیکخازنی در همه انواع بارها مشاهده می –تشدید سلفیبه طور کلی 

ه در حالت خازنی چه در حالت سری و چ –شود. در هر ترکیب سلفیتاثیر تشدید فرونشانده مییع شایع نباشند زتو

انس شود. فرکدهد که این فرکانس خاص فرکانس تشدید نامیده میموازی، در فرکانسی خاص تشدید رخ می

 ( برابر هستند. XLنس القایی )ا( و رآکتXcنس خازنی )اتشدید فرکانسی است که در آن رآکت

 ساختار و نحوه عملکرد اکتیوفیلتر 1-3

ود، تاکنون شهای توزیع ایران یک معضل جدید محسوب میبا توجه به اینکه تلفات هارمونیکی در شبکه

ا ههای متداول مانند قطع و وصل خازنحلاقدام چندانی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است. استفاده از راه

شدن و  اند، اما با فراگیر)با آرایش از سلف و خازن حجیم( تا به حال مورد توجه بودهها و استفاده از پسیوفیلتر

افزایش بارهای کوچک الکترونیک قدرت در شبکه و در نتیجه توزیع منابع هارمونیک در کل سیستم قدرت، کم 

هادی د کلید نیمه)با آرایش چن هااکتیوفیلترهای جدید مانند حلباشند. در نتیجه نیاز به راهاثر و تقریباً غیرعملی می

ای هها را با وجود تغییرات گسترده آنها و همچنین متغیر بودن امپدانسکه بتوانند سطوح هارمونیک با حجم کم(،

 شود.شبکه متناسب با نیازهای شبکه کنترل کنند، بطور جدی احساس می

های دیترت است، به علت محدوقداکتیوفیلتر به عنوان یک تجهیز که حاصل فناوری علم الکترونیک 

هتری نسبت به ب به مراتب ها عملکردفیلتر جایگزین آن و وسائلی از این دست گردیده است. اکتیوفیلترپسیو

-ذا جهت جبرانروند. لسازی در یک فرکانس خاص بکار میها برای جبرانها دارند، چرا که پسیوفیلترپسیوفیلتر

ی، استفاده از این نوع فیلتر مقرون به صرفه و مناسب نیست و با تغییر شرایط بار های هارمونیکسازی تمامی مؤلفه

کند و دارای مشخصه دا میبا تغییر شرایط بار تطبیق پی اکتیوفیلتر یابد. عالوه بر ایننیز، کارآیی پسیوفیلتر کاهش می

باشد. بدلیل ساختار ها مینیکعملکرد سریع و پهنای باند وسیع بوده و قادر به حذف تعداد زیادی از هارمو

اکتیوفیلتر  .اشدبالکترونیک قدرتی، این فیلتر از لحاظ فضا و هزینه مورد نیاز، بسیار مناسب و مقرون به صرفه می

اده از فساز هارمونیکی هوشمند است که در آن مشکالت پسیوفیلترها مانند ایجاد رزونانس با استیک جبران

 درت برطرف شده است. ق مدارات کنترلی الکترونیک

ای از کلیدهای الکترونیک قدرت است که با پردازش سیگنال الف( مجموعه 2-1اکتیوفیلتر مانند شکل )

ور کردن اکتیوفیلتر با مانیتنماید. ها را حذف میدر پردازنده خود و فرمان کلیدزنی متناسب با تقاضا هارمونیک
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کند که این امر موجب درجه اختالف فاز تولید می 180میزان ولی با های جریان بار، جریانی به همان هارمونیک

          لگردد. شکهای جریان از خط تغذیه عبور نکند، در نتیجه باعث کاهش تلفات میگردد که هارمونیکمی

، ( جریان بار3-1همچنین شکل ) دهد.فیلتر را نشان میاکتیو، چگونگی جبرانسازی هارمونیکی توسط ب( 1-2)

 هد.دجریان تزریقی جهت جبران برای اکتیوفیلتر و جریان اصالح شده شبکه را بطور نمونه نمایش می

 
 

 )ب(  )الف( 

 .سازی آن در شبکه توزیع( نمای شماتیکی از )الف( نمودار مدار داخلی اکتیوفیلتر و )ب( نحوه جبران2-1شکل )

های اکتیوفیلتر، خط و بار )مصرف کننده( ترتیب جریانهای قرمز، سبز و آبی به (، موج3-1در شکل )

شود که جریان خط به صورت سینوسی و تقریبا بدون اغتشاش است که این نشان هستند. با توجه به شکل دیده می

ا هشود، از طریق ممانعت از عبور هارمونیکدهد که اکتیوفیلتر عالوه بر اینکه موجب کاهش مصرف انرژی میمی

 گردد.می های هارمونیک به شبکهموجب کاهش آسیبذیه از خط تغ

 
 .( جریان بار )آبی(، جریان فیلتر )قرمز( و جریان شبکه )سبز(3-1شکل )

 اکتیوفیلتر یمزایا و کاربردها 1-4

کاهش هارمونیک، کاهش توان راکتیو، جبران افت ولتاژ و بیشبود ولتاژ و  استفاده از اکتیوفیلتر سبب

کا و ایاالت متحده آمری شود. امروزه در کشورهای اروپایی، چین، ژاپنسازی ولتاژ میبراساس جبرانناتعادلی آن 

ه های شبکه استفاده از اکتیوفیلتر است. بدیهی است کترین و مؤثرترین راه در حذف یا کاهش هارمونیکمتداول



10 
 

تصادی، امروزه مده در زمینه تکنولوژی و اقهای بوجود آبا توجه به سیر افزایشی استفاده از اکتیوفیلتر و پیشرفت

در هر شبکه، سیستم  UPSساز نظیر ساز، همانند سایر تجهیزات جبراناستفاده از اکتیوفیلتر به عنوان یک جبران

این امر بر لزوم استفاده از این تجهیز قدرتمند و هوشمند الکترونیک قدرت صنعتی و اداری متداول گردیده است. 

برداری گسترده از اکتیوفیلترها در شبکه توزیع و صنایع بهره( 4-1شکل ) گذارد.ع کشور صحه میدر شبکه توزی

 دهد.نمایش میرا  کشورهای پیشرفته جهت کاهش تلفات و بهبود کیفیت توان

  
 )ب( )الف(

 .توان کشورهای پیشرفته جهت کاهش تلفات و بهبود کیفیتبرداری گسترده از اکتیوفیلترها در شبکه توزیع و صنایع ( )الف( و )ب( بهره4-1شکل )

این  ،تـمزی نـیا راـکن در اـما. دـباشمی فیلترها از عنو ینا نسبتاً پایین قیمت ،پسیوفیلترها محاسن از یکی

 دیدـتش لاـحتما ،اـفیلتره عنو ینا ای است. از مهمترین مشکالتنوع فیلتر دارای مشکالت بزرگ و عدیده

 نیدد سیبآ موجب ندامیتو که تـسا منبع نسامپدا و فیلتر نسامپدا بین ازیمو یسر ننوسا دلیلـب اـهمونیکرها

 فحذ سیستم یاـهمونیکرها اـتنه هـن رتوـص نـیا در. ددگر توزیعسیستم   رتدـق ادواتکلیه  و رـیوفیلتـپس شدید

 مونیکرها هر فحذ ایبر همچنین. شد هداخو نیز مونیکهارها دیدـتش بـموج هـبلک ،دـندیگرـنم عیفـتض و

 اردـم در پسیوفیلتر چندین به زنیا مونیکرها چند فذـح ایبر نتیجه در ،میباشد فیلتر پسیو یک به زنیا صخا

 رساختا از ناشی فیلترها عنو ینا یگرد مشکل. هددمی یشافزا را پسیوفیلتر هزینه و حجم عمل ینا هـک تـسا

 ،هدد رخ جعوجاا دارای یاـهجریان انسـفرک و هـمندا ازهدـنا در فیدتصا به صورت تیاتغییر گرا که نهاستآ

یابد و خود فیلتر کاهش می ، همچنین دقت این نوع فیلترها به مرور زماندـیباشـنم موثر یگرد پسیوفیلتر از دهستفاا

 انیتوـم وثرـم ربطو شبکه یمونیکهارسطح ها کاهش جهت الذمنبع تولید هارمونیک تبدیل گردد.  تواند بهمی

 . داد پیشنهاد را فیلترهااکتیو

 دجوو غیرخطی ربا نجریا در که ستا سینوسی جمو از یـبخش دنوـنم وارد اتزـتجهی گونه ینا در صلیا پدیده 

 از انوــیتــم یمــباش تهــشدا یــسینوس رتوـص هـب انیـجری اـی ژاـلتو ان،وـبت هـینکا ایرـب سساا ینا رـب. اردند

 ینحو به و دهنمو رمانیتو را طـخ ناـجری یا ژلتاو ،تیکهرصو به دنمو دهستفاا نیکیولکترا هدــکنن لرــکنت کــی

 رتقد ضریب ،کهاـمونیرها بر وهعال فیلترهااکتیو. درآورد سینوسی رتصو هـب را ناـجری اـی ژلتاو که نماید عمل
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 دنکر فحذ قابلیت در اـپسیوفیلتره با مقایسه در کتیوفیلترهاا شاخص مهمترین .میکنند تصحیح نیز را

ند دار ازیمو شاخه یک به زنیا مونیکرها هر دنکر فحذ ایبر پسیوفیلترها که ریطو به ،باشدمی مونیکهارها

 انجبر سیلهو یک توسط را مونیکهارها تمامی کتیوفیلترهاا لیو هزینه( به دنبال آن)و در نتیجه افزایش حجم و 

 ،منبع نسامپدا رـتغیی اـب اـفیلتره عوـن نـیا. شد هداخو شبیه بیشتر سینوسی تـحال به هاجمو شکل الذ و میکنند

 روش تغییر با تنها ،هامونیکرها منهدا یا مرتبه رـتغیی اـب همچنین. یشوندـنم دعملکر ءسو رچاد پسیوفیلترها فبرخال

 .دنمو تنظیم جدید حالت ایبر را فیلتر انوـتیـم لکنتر

 ]5[شهر شبکه توزیع برق استان مازندران، شهرستان قائمدر  مطالعه موردی 1-5

یدرهای شهر و تعیین یکی از مهمترین فضمن بررسی دقیق توپولوژی شبکه توزیع شهرستان قائم ]5[در 

تفاده از مخرب آنها با اساین شهر )فیدر سجاد شامل ده پست توزیع(، منابع ایجاد هارمونیک شناسایی شد و اثرات 

فزار اگیری پارامترهای کیفیت توان مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس فیدر مورد نظر با استفاده از نرماندازه

MATLAB یک در فیلترها توسط الگوریتم ژنتهای بهینه اکتیوو همچنین ظرفیت های نصبسازی و مکانشبیه

                تعیین شده نصب شد تعیین و در مرحله نهایی اکتیو فیلترهای مورد نظر در مکان MATLABافزار نرم

 و نتایج بصورت عملی مورد بررسی قرار گرفت. ((5-1)شکل )

 
 .اکتیوفیلتر نصب شده در پست زیتون شهرستان قائم شهر( 5-1شکل )

ز افیلتر، در اجرای این پروژه خرید اکتیومین منابع قابل ذکر است که به خاطر کمبود بودجه در تأ

 50آمپری به جای اکتیوفیلتر  25فیلتری با ظرفیت کمتر از ظرفیت محاسبه شده، استفاده گردید و اکتیوفیلتر اکتیو
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 دهد. بافیلتر را در دو حالت خاموش و روشن نمایش می( نتایج نصب اکتیو1-1آمپری خریداری شد. جدول )

 11است که از این کاهش  یافته کاهشآمپر  54آمپر به  65ان خروجی ترانسفورماتور از ، جریفیلترنصب اکتیو

(، افزایش ظرفیت ترانسفورماتور و در نتیجه امکان برق رسانی به تعداد 2RIآمپری جریان، کاهش تلفات مسی )

از فرکانس  بیشان مضرهای جریان که فرکانساهش هارمونیکگردد. همچنین با کحاصل می مشترکین بیشتری

مؤلفه اصلی جریان است، تلفات هسته ترانسفورماتور که با مجذور فرکانس رابطه مستقیم دارد به شدت کاهش 

وان گردد. افزایش ضریب تیابد که این امر موجب کاهش دمای ترانسفورماتور و در نتیجه افزایش عمر آن میمی

اشد باز دیگر نتایج نصب اکتیوفیلتر می KVAR 4به  KVAR9 و در نتیجه کاهش تلفات راکتیو از  94/0به  79/0از 

رسانده که در   20% به  66%جریان را از  THDگردد. اکتیوفیلتر که این امر موجب آزادسازی ظرفیت خطوط می

نتیجه، شکل موج جریان ترانسفورماتور که قبل از نصب اکتیوفیلتر به شدت دارای اعوجاج بوده به حالت سینوسی 

 (.(6-1)نزدیک شده است )شکل 

( با نقطه صفر ms 2/10( مشخص است، در حالت فیلتر خاموش نقطه صفر ولتاژ )یعنی 5-1از شکل )

در حالیکه در حالت فیلتر روشن این اختالف به حدود  ،اختالف دارد ms 4/2در حدود ( ms 6/12)یعنی جریان 

ms 8/0 فیلتر عالوه بر نزدیک کردن شکل موج به حالت سینوسی، موجب شده تا شکل اکتیوبنابراین  .است رسیده

شده است. از  94/0ود موج جریان و ولتاژ تقریباً همفاز شوند که از این طریق باعث باال رفتن ضریب توان به حد

آمپر است که نشانگر  34آمپر به  93فیلتر در پست، کاهش جریان نول ترانسفورماتور از اکتیودیگر نتایج نصب 

اهش حدود سازی، با کباشد. عالوه بر متعادلفیلتر میهای اکتیوهاست که این یکی از ویژگیایجاد تعادل در فاز

حالت فیلتر روشن تقریباً یک سوم حالت فیلتر خاموش است( میزان قابل آمپری جریان نول )جریان نول در  60

 ( و در نتیجه تلفات حرارتی ترانسفورماتور کاسته شده است.2RIتوجهی از تلفات مسی )

 .( نتایج تست پست زیتون در دو حالت فیلتر روشن و خاموش1-1جدول )
 میزان بهبود به درصد روشن خاموش وضعیت فیلتر اکتیو

 % V 5/227 V 6/227 < 1 ولتاژ

 % A 65 A 54 17 جریان

 % 19 94/0 79/0 ضریب توان

 % KVA 76/14 KVA 4/12 16 توان ظاهری

 % KW 7/11 KW 6/11 < 1 توان اکتیو

 % KVAR 02/9 KVAR 2/4 53 توان راکتیو

THD  66 % 20 % 1/66 جریان % 

THD  16 % 1 % 2/1 ولتاژ % 

 -- A 6/24 0 اکتیو فیلترجریان تزریقی 

 % A 91 A 34 62 جریان نول ترانسفورماتور

  



13 
 

  
 )ب( )الف(

 .ها در حالت )الف( فیلتر خاموش و )ب( فیلتر روشنای هارمونیک( شکل موج ولتاژ و جریان و نمودار میله6-1شکل )

بکارگیری اکتیوفیلتر در این پست پارامترهای کیفیت توان را بطور چشمگیری بهبود داد. از جمله این 

توان به کاهش هارمونیک، کاهش توان راکتیو، کاهش جریان نول ترانسفورماتور، کاهش جریان شبکه، میموارد 

 ]5[که موارد کیفی و کمی آن در افزایش ضریب توان، بهبود افت ولتاژ، اصالح شکل موج و .... اشاره نمود 

 سازی هارمونیک، شامل اثرات بهبود بصورتموجود است. اکتیوفیلتر عالوه بر اثرات مستقیم حاصل از جبران

شدگی خطوط انتقال، تأمین توان راکتیو، غیرمستقیم از جمله کاهش دمای ترانسفورماتور و خطوط، کاهش اشغال

شود. بنابراین وجود های حفاظتی و ... میگیری و رلههای اندازهلکرد دستگاهافزایش طول عمر تجهیزات، بهبود عم

انی به های ناشی از هارمونیک کمک بسیار فراوسازی و پاک کردن آلودگیاین تجهیز با چنین کیفیتی در جبران

 .رسددهد و نصب آن امری ضروری به نظر میشبکه برق انجام می

 بندیجمع 1-6

ها و اعوجاجات شبکه که عمده تلفات و مفاهیم هارمونیک و اهمیت حذف هارمونیک، فصلاین  در

های حذف آن با معرفی اکتیوفیلتر شرح داده شد. باشد بیان و ضرورت بررسی راههای شبکه توزیع میآسیب

 همچنین ساختار، عملکرد، مزایا و کاربردهای اکتیوفیلتر توصیف گردید.
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 فصل دوم

 ی نتایجافزار متلب و بررسسازی اکتیوفیلتر در اتصال به شبکه در نرمشبیه
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 مقدمه 2-1

 شده در مصارف صنعتی، تجاری وهای پیشرفته الکتریکی نصبها و دستگاهامروزه با وجود فناوری

رها )نسبت به کا کنند، انجامبرداری میمسکونی که اغلب از منابع تغذیه سوئیچینگ )الکترونیک قدرت( بهره

پذیر است. به عبارتی سطح رفاه افزایش چشمگیری داشته است. از طرفی اثرات های گذشته( به راحتی امکاندهه

ه قابل ایجاد شده توسط آنها در سطح شبکه، به هیچ وج سوء بکارگیری این تجهیزات الکتریکی و نفوذ هارمونیک

ترین تجهیز رفهصوری علم الکترونیک قدرت به عنوان بهترین و بهپوشی نیست. اکتیوفیلتر با بکارگیری فناچشم

شود بطوریکه از نفوذ و های )جریانی( مختلف در کنار بار هارمونیکی نصب میحذف هارمونیک در مقیاس

 کند تا شبکه شکل موج سینوسی داشته باشد.ها به شبکه جلوگیری میگسترش هارمونیک

اغتشاشات هارمونیکی در سطح شبکه، لزوم نصب اکتیوفیلتر در کنار هر بار ممانعت از نفوذ و انتشار 

کننده مسکونی و تجاری، قابلیت تولید هارمونیک را دارد، از کند. از آنجاییکه هر مصرفهارمونیکی را تایید می

بکه توزیع، کاهش ش شدگی خطوط انتقالشود تا از اشغالاینرو اکتیوفیلتر )با مقیاس خانگی( در کنار آنها نصب می

 گیری و بطور کل اثرات بد هارمونیک جلوگیری شود.های اندازهعمر تجهیزات شبکه، اختالالت دستگاه

ننده کخطی و اکتیوفیلتر موازی با بار هارمونیکی )مصرفغیر ، پیکربندی شبکه، بارفصلدر ادامه این 

یوفیلتر پذیرد و نتایج جبرانسازی اکتتلب صورت میافزار مسازی آن در نرمشود. سپس شبیهخانگی( شرح داده می

 گردد. ات اقتصادی ارائه میظگردد. در انتها نیز مالحترسیم و تفسیر می

 سازیپیکربندی شبیه 2-2

به منظور تحلیل و بررسی جبرانسازی اکتیوفیلتر در شبکه برق و حذف هارمونیک از جریان شبکه 

شود. بدین منظور سازی میپیاده MATLAB/Simulinkافزار توسط نرم)سینوسی کردن شکل موج( شبیه سازی 

 دهند.سازی را شرح می( مشخصات و مقادیر عناصر شبیه1-2سازی و جدول )( پیکربندی شبیه1-2شکل )

سازی( و پل تریستوری )در ( بار غیرخطی که بصورت پل دیودی )در سناریو اول شبیه1-2در شکل )

مقاومت در نظر گرفته شده است )به عنوان نمونه بار غیرخطی در شبیه  -ی( متصل به سلفسازسناریو دوم شبیه

شود. از آنجاییکه پل دیودی به همراه مقاومت و سلف خط انتقال( تغذیه می ACسازی(، از طریق شبکه )منبع 

باید از  و این هارمونیکگیرد، ماهیت هارمونیک زایی دارد )تریستوری( به عنوان یکسوساز مورد استفاده قرار می

طریق شبکه تامین شود که مشکالت فراوانی از آنچه بیان شد، به همراه دارد. جهت جبرانسازی هارمونیک، 

ها توسط اکتیوفیلتر تامین شوند و در شود تا هارمونیکثانیه روشن می 0.2پس از  اکتیوفیلتر موازی با بار غیرخطی

 شبکه نفوذ و گسترش پیدا نکنند.
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 سازی.( پیکربندی شبیه1-2شکل )

 

 سازی.مشخصات شبیه( 1-2جدول )
 مقدار شرح مقدار شرح

 Ω 0.5 مقاومت بار V 220 شبکه ولتاژ

 mH 1 اکتیوفیلترخط اتصال سلف  mH 5 سلف شبکه
  DC 1000 μFخازن لینک   Ω1 مقاومت شبکه

   mH 100 سلف بار

 

 اکتیوفیلترکنترل  2-3

توضیح داده شد(، برای جبرانسازی جریان شبکه، باید  3-1با توجه به عملکرد اکتیوفیلتر )که در بخش 

بطوریکه  کننده تزریق گردد،جریانی متناسب با هارمونیک بار در جهت مخالف، از طریق اکتیوفیلتر به مصرف

 که شبکه، تنها مولفه اصلی جریان را برای مصرف شودکننده جریان هارمونیکی آن باشد. این امر موجب میتامین

کننده تامین کند و شبکه بدون هارمونیک گردد. جهت تولید جریان مرجع برای کلیدزنی اکتیوفیلتر، از جریان بار 

های هارمونیکی جریان بجز مولفه اصلی از آن ( وسپس )به کمک فیلتر باالگذر( مولفهLI) شودبرداری مینمونه

شود. بنابراین مقایسه می (APFI( با جریان واقعی شاخه اکتیوفیلتر )LhI. این جریان مرجع )]9-8[گردد تفکیک می

کند تا ، جریان مرجع را دنبال می]10-12[( HYSجریان شاخه اکتیوفیلتر به کمک روش کلیدزنی هیسترزیس )

 است. ( نمایش داده شده2-2کننده در شکل )نتیجه مطلوب حاصل شود. این کنترل
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+-IL

IAPF

ILh  I

 
 کننده اکتیوفیلتر.( کنترل2-2شکل )

 سازینتایج شبیه 2-4

سازی و بررسی عملکرد اکتیوفیلتر دو سناریو از بار غیرخطی در نظر گرفته شده است. در سناریو برای شبیه

ریو هارمونیک مقدار کمی دارند اما در سناهای اول، هارمونیک سوم بار الکتریکی بیشتر غالب است و سایر مولفه

 باشد.های سوم، پنجم، هفتم، یازدهم، سیزدهم میدوم، بار غیرخطی شامل هارمونیک

 سناریو اول 2-4-1

یر های غشود و ممکن است خسارتاز آنجاییکه هارمونیک سوم در سیم نول ترانسفورماتور جاری می

در این سناریو هارمونیک سوم به عنوان هارمونیک غالب در بار غیرخطی قابل جبرانی را به این تجهیز وارد کند، 

 در نظر گرفته شده است.

 های جریان بار الکتریکی، جریان شبکه )قبل و بعدسازی سیستم مورد مطالعه، شکل موجدر اجرای شبیه

. شکل موج جریان بار ( حاصل شدند6-2( تا )3-2های )از اتصال اکتیوفیلتر( و جریان اکتیوفیلتر بصورت شکل

های شکل موج سینوسی بریده شده است که دارای الکتریکی غیرخطی است و به صورت ظاهری، قله

THD%=14.84 است. هارمونیک غالب در این شکل موج، هارمونیک سوم است که در شکل پایین شکل     

، چنین شکل موجی داشته باشد ( نمایش داده شده است. این امر موجب شده است که شکل موج شبکه نیز2-3)

 (( و شبکه هارمونیکی گردد.4-2)شکل )
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 سناریو اول(.-سازی)شبیه های هارمونیکی آنو مولفه ( شکل موج جریان بار الکتریکی غیرخطی3-2شکل )

 
 سناریو اول(.-سازی( شکل موج جریان شبکه قبل از اتصال اکتیوفیلتر )شبیه4-2شکل )

دن شود و شکل موج مکمل را جهت سینوسی کرشاخه اکتیوفیلتر به سیستم متصل میثانیه  0.2بعد از 

( جریان 6-2دهد و شکل )( شکل موج تزریق اکتیوفیلتر را نمایش می5-2کند. شکل )جریان شبکه، تزریق می

 %THDشد. میزان کجبرانسازی شده شبکه را پس از اتصال اکتیوفیلتر به همراه طیف هارمونیک آن به تصویر می

 یابد.کاهش می %4.41به 

 
 سناریو اول(.-سازی( شکل موج جریان اکتیوفیلتر )شبیه5-2شکل )
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 سناریو اول(.-سازی( شکل موج جریان شبکه بعد از اتصال اکتیوفیلتر )شبیه6-2شکل )

 

جود شبکه از و نماید وهای بار الکتریکی را تامین میشود وجود اکتیوفیلتر هارمونیکمالحظه می

آمپر کاهش یافته است. به عبارتی  32/20آمپر به  1/23شود. در این حالت جریان موثر شبکه از هارمونیک فیلتر می

از این مقدار  %10شایان ذکر است که  ها است.جریان شبکه کاهش داشته که ناشی از حذف هارمونیک 12%

 سناریو حذف هارمونیک سوم توسط اکتیوفیلتر نمایش داده )جریان شبکه( مربوط به هارمونیک سوم است. در این

 شد.

به علت وجود امپدانس شبکه، هارمونیک جریان در هارمونیک ولتاژ اثر سوء دارد. از اینرو جبرانسازی 

( شکل موج ولتاژ را قبل 7-2هارمونیک جریان توسط اکتیوفیلتر، باعث افزایش کیفیت ولتاژ خواهد شد. شکل )

و بعد از روشن 1.96 %ولتاژ قبل از روشن شدن اکتیوفیلتر  %THDدهد. شن شدن اکتیوفیلتر نمایش میو بعد از رو

 است.0.85 % شدن اکتیوفیلتر
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 )ب(                                                                                    )الف(                        

 سناریو اول(.-سازیبعد از اتصال اکتیوفیلتر )شبیه)ب(  از اتصال اکتیوفیلتر )الف( قبلشبکه  ولتاژ( شکل موج 7-2شکل )

 

 سناریو دوم 2-4-2

ها اعم از سوم، پنجم، هفتم، یازدهم و سیزدهم در نظر گرفته در سناریو دوم طیف وسیعتری از هارمونیک

 ارزیابی قرار گیرد.شود تا عملکرد اکتیوفیلتر در این حالت نیز مورد می

های جریان بار الکتریکی، جریان شبکه )قبل و بعد از اتصال (، شکل موج11-2( تا )8-2های )شکل

طی و دهند. شکل موج جریان بار الکتریکی غیرخاکتیوفیلتر( و جریان اکتیوفیلتر را در سناریو دوم نمایش می

THD%=20.44 ( هارمونیکی گردیده است.9-2ل )محاسبه شده است و شکل موج شبکه  بصورت شک 

 
 سناریو دوم(.-سازی)شبیه های هارمونیکی آنو مولفه ( شکل موج جریان بار الکتریکی غیرخطی8-2شکل )
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 سناریو دوم(.-سازی( شکل موج جریان شبکه قبل از اتصال اکتیوفیلتر )شبیه9-2شکل )

 %THDه کند بطوری کشبکه را اصالح میشاخه اکتیوفیلتر با تزریق جریان جبرانسازی، شکل موج 

        دهد و شکل( شکل موج تزریق اکتیوفیلتر را نمایش می10-2یابد. شکل )کاهش می5.76 %جریان شبکه به 

 شد. ک( جریان جبرانسازی شده شبکه را پس از اتصال اکتیوفیلتر به همراه طیف هارمونیک آن به تصویر می2-11)

 
 سناریو دوم(.-سازیجریان اکتیوفیلتر )شبیه( شکل موج 10-2شکل )

  
 سناریو دوم(.-سازی( شکل موج جریان شبکه بعد از اتصال اکتیوفیلتر )شبیه11-2شکل )

 

ت جریان های شبکه است. در این حالنتایج نشان دهنده عملکرد موثر اکتیو فیلتر در جبرانسازی هارمونیک

جریان شبکه کاهش  %22ها رسیده است. به عبارتی با حذف هارمونیکآمپر  20/22آمپر به  4/28موثر شبکه از 

  یافته است.
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 %THDدهد. ( شکل موج ولتاژ را قبل و بعد از روشن شدن اکتیوفیلتر نمایش می12-2همچنین شکل )

 است.0.97 %و بعد از روشن شدن اکتیوفیلتر  2.13%ولتاژ قبل از روشن شدن اکتیوفیلتر 

  
 )ب(                                                                                    )الف(                        

 (.دومسناریو -سازیبعد از اتصال اکتیوفیلتر )شبیه)ب(  از اتصال اکتیوفیلتر )الف( قبلشبکه  ولتاژ( شکل موج 12-2شکل )

 نصب اکتیوفیلترات فنی و اقتصادی ظمالح 2-5

، در بررسی ا استهکننده میزان اندازه جریان مولفه اصلی و هارمونیکبار الکتریکی تعیینبا توجه به اینکه 

شود که اکتیوفیلتر به خوبی با اندازه و مولفه جریان هارمونیکی بار منطبق خواهد سازی دو سناریو مالحظه میشبیه

اید. از اینرو نمکننده، جریان جبرانسازی به شبکه تزریق میتقاضا مصرفبود و به میزان جریان هارمونیک مورد 

 شود.ای جهت حذف هارمونیک محسوب میاکتیوفیلتر دستگاه هوشمند و به صرفه

 گردد( وکننده تکفاز ایجاد میآن از طریق مصرف وجود هارمونیک سوم در شبکه )که بخش عمده

دی یک ها زمین که آنجا از گردد.ی شدن جریان نول در این تجهیز میانتشار آن در ترانسفورماتور باعث جار

 .تواند در بعضی شرایط بخشی از مسیر نوترال را تشکیل دهدمی ،خوب الکتریکی است

اختالف پتانسیل نقطه نول و زمین در شرایط بارگذاری متعادل سیستم سه فاز صفر است، اما در صورتی که سیم 

حامل جریان شود، سیم چهارم از پتانسیلی که معادل افت ولتاژ و همچنین هارمونیک سوم نول در اثر نامتعادلی بار 

ن های توزیع، بیشتریاست که در سیستم شایعد. شجریان نول روی امپدانس مسیر نول است برخوردار خواهد 

در  سیم نول بخاطر حمل جریان نول خطرناک نیست، .مربوط به ولتاژ نول است ،گرفتگی پرسنل تعمیراتیبرق

ت ولتاژ ناشی اف های توزیع طوالنی محتمل است(،که در سیستمپدانس مسیر نول قابل توجه باشد )صورتی که ام

به همین دلیل مقاومت نول ترانسفورماتور باید کوچک باشد  .رای انسان خطرناک باشدتواند باز جریان نول می
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یم نول کننده مسکونی یا تجاری، به ساهم(. بنابراین اکتیوفیلتر تکفاز از نفوذ هارمونیک سوم مصرف 2)زیر 

 کند تا مشکالت حفاظتی را کاهش دهد.ترانسفورماتور جلوگیری می

هرچه میزان   2RIشود. طبق رابطه ترانسفورماتور باعث کاهش تلفات اهمی می از طرفی کاهش جریان نول

 یابد.جریان نول کاهش یابد، تلفات بصورت مجذور آن کاهش می

 کاهش تلفات سیم نول ناشی از حذف هارمونیک سوم در سناریو اول 

 کاهش یافت:  %10در سناریو اول جریان نول  

∆P α (∆I)2 α (0.9)2 α 0.81 

 2.3اهمی نول و کاهش  2تلفات اهمی سیم نول کاهش یافت. با توجه به مقاومت  %19عبارت دیگر به 

 شود.وات محاسبه می 10.58آمپر جریان هارمونیک سوم، میزان جبران تلفات اهمی 

PLOSS,Null = R x I2  = 2x(2.3)2 = 10.58 (w) 

تکفاز خانگی  کنندهسیم نول به ازای یک مصرفباید در نظر گرفته شود که این مقدار، تنها کاهش تلفات 

آمپر دارد، بنابراین  152کیلوولت آمپر،  جریان مجازی برابر با  100است. بطور نمونه در یک ترانسفورماتور سه فاز 

کنندگان از آمپری )در سناریو اول( را تغذیه نماید. در صورتیکه مصرف 23کننده مصرف 20تواند حدود می

 وات کاهش تلفات سیم نول خواهیم داشت. 211 (20x10.58)تکفاز استفاده نمایند، میزان اکتیوفیلتر 

 ها در سناریو دومکاهش تلفات ناشی از حذف هارمونیک 

 کاهش داشته است: %22به مانند محاسبات بخش قبل، در سناریو دوم جریان  

∆P α (∆I)2 α (0.78)2 α 0.60 

 6.2اهمی سیم شبکه و کاهش  1یابد. با توجه به مقاومت می تلفات اهمی کاهش %40به عبارت دیگر 

 شود.وات برآورد می 40آمپر جریان شبکه، میزان جبران تلفات اهمی 

PLOSS,Null = R x I2 = 6x(6.2)2 = 38.44 ≈ 40 (w)  

وات خود را خاموش نموده  40کننده یک المپ تر این امر همانند آن است که مصرفبه عبارت ساده

کننده که از مصرف 20گردد. اگر کیلووات ساعت در طول یک ماه می 29که منجر به کاهش حدود  است

 580وات )حدود   800 (20x40)کیلوولت آمپر این جبرانسازی را انجام دهند، میزان  100ترانسفورماتور 

کیلووات ساعت در ماه( کاهش تلفات خواهیم داشت. این جبرانسازی در مقیاس کشوری بسیار بزرگ و قابل 

 توجه خواهد بود.
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از اینرو بکارگیری فراگیر اکتیوفیلتر در مقیاس خانگی و تجاری عالوه بر کاهش هزینه، جبرانسازی  

شده هارمونیکی خطوط را آزاد نموده و نیاز به احداث ، فضای اشغالکیفیت توان و کاهش نیاز برای تولید برق

 نماید.خطوط جدید برقرسانی را مرتفع می

 بندیجمع 2-6

ر طراحی سیستمی برای بررسی عملکرد جبرانسازی اکتیوفیلت ،بر اساس عملکرد اکتیوفیلتر فصلدر این 

نوان سناریو اول با در نظر گرفتن هارمونیک سوم به عسازی در نظر گرفته شد. گردید، بطوریکه دو سناریو شبیه

بیانگر  سازیسازی گردید. نتایج شبیهها شبیههارمونیک غالب و سناریو دوم با طیف وسیعتری از هارمونیک

این جبرانسازی در مقیاس طرح فراگیر  جریان شبکه و اصالح شکل موج بود. %22تا  %12جبرانسازی و کاهش 

 نماید.کالت شبکه را مرتفع میملی بسیاری از مش
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 ومسفصل 

 بندی آزمایشگاهمعرفی تجهیزات آزمایشگاهی و پیکر
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 مقدمه 3-1

شد. می صنعتی احساس کنندههای کنترلز سالها پیش، نیاز به کنترل قدرت الکتریکی در سیستما

به وجود  صنعتیهای برای تبدیل قدرت و کنترل محرک قدرت،-، انقالبی در مفهوم کنترلونیک قدرتالکتر

الکترونیک قدرت تلفیقی از الکترونیک، قدرت و کنترل است. در کنترل، مشخصات حالت پایدار و آورد. 

شود. در قدرت، تجهیزات ساکن و گردان قدرت جهت تولید، انتقال و های حلقه بسته بررسی میدینامیک سیستم

. الکترونیک درباره قطعات و مدارهای پردازش سیگنال، جهت گیردمورد مطالعه قرار میتوزیع قدرت الکتریکی 

 .دهدانجام میتحقیق و بررسی  ،دستیابی به اهداف کنترل مورد نظر

با پیشرفت سریع فناوری قطعات الکترونیکی و الکترونیک قدرت، بررسی تخصصی این قطعات برای 

 بحث در این فصل خواهد بود، بطوریکه با تفکیک نمودن قطعات بکار بکارگیری در اکتیوفیلتر موضوع مورد

گرفته شده، ابتدا عملکرد و جایگاه قطعه در مدار بیان شده و سپس مدل و برند قطعه با مشخصات و جزییات معرفی 

 اند. شوند. قطعات معرفی شده از بهترین نوع هستند و توسط پژوهشگر مورد آزمایش قرار گرفتهمی

-کلیدها، کنترل های الکترونیک قدرت، درایور )روشن/خاموش(هادی، قطعات نیمهفصلدامه این در ا

 گردد. می کننده و پردازنده و سایر قطعات تشریح

 هادی الکترونیک قدرت نیمه 3-2

الکترون "و  "(Pحفره )"هادی برای قطعات الکترونیکی به این معنی است وجود پیوند  نواحی مفهوم نیمه

(N)"  )رای کنترل آلی بو سد پتاسیل بین آنها، شرایط ایدهموجود در قطعه مواد معدنی )نظیر سیلیکون و ژرمانیوم

نماید. شرایط روشن شدن در اثر حرکت حفره و روشن )هدایت( و خاموش )عدم هدایت( کردن قطعه ایجاد می

آید. یک محرک آنها بوجود می الکترون به سمت یکدیگر و شرایط خاموش شدن در اثر ممانعت از حرکت

 آورد.کاتد، گیت( در این قطعات، این شرایط را فراهم می-خارجی )ولتاژ آند

فظ قدرت اما ل ،کنندها بر اساس مبانی الکترونیک کار مییستورانزهمچون تر ،هادی قدرتکلیدهای نیمه

یل ی این قطعات نیازمند مالحظاتی از قب. از اینرو بکارگیرتوانی آنها است محدودهبیانگر  ،به آنها شدهپیوست

تقویت ناشی از افت توان )ولتاژ(، ایزوله کردن مدار کنترل از قدرت برای جلوگیری از اختالل و اغتشاش، تحمل 

ها و غیره است. بنابراین قطعات واسط و جانبی به مدارهای الکترونیک قدرت اضافه هادیولتاژ قدرت برای نیمه

 گردند.می
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 دیود الکترونیک قدرت  3-2-1      

ناپذیر الکترونیک قدرت است، بطوریکه در شکل موج سینوسی دیود قدرت از جمله کلیدهای فرمان

و  آوردکند و از عبور نیم سیکل منفی ممانعت به عمل مینیم سیکل مثبت را هدایت می (1-3)مطابق شکل 

جریان از طرف قطب مثبت )آند( به سمت قطب منفی )کاتد( دیود است. از این خاصیت دیود برای  همچنین عبور

د. از گردیکسوسازی و همچنین جلوگیری از اتصال کوتاه )در جهت عکس هدایت دیود( در مدارها استفاده می

ند( که ک)هدایت می شودناپذیری است )گیت کنترل ندارد( در شرایطی روشن میآنجاییکه دیود عنصر فرمان

رایطی خاموش کاتد باشد و در ش سمت ولتاژ پتانسیلپتانسیل ولتاژ سمت آند )به اندازه ولتاژ آستانه(، بیشتر از 

شود که ولتاژ کاتد بیشتر از آند و جریان عبوری از آن قطع شده باشد. در خاموش شدن، هر دو شرط الزامی می

 است.

 .دیود عملکرد( 1-3) شکل

ست. هر دیود برای رفتن ا آنها )سرعت( دیودها زمان قطع و وصلعملکرد از پارامترهای مهم در انتخاب 

زمان  معمولی در دیودهای به حالت عدم هدایت مدت زمانی نیاز دارد که به آن زمان بازیابی معکوس گویند.

نانو ثانیه  100باشد که این زمان در دیودهای سریع به کمتر از نانو ثانیه میچند صد بازیابی معکوس به اندازه 

 .رسدمی

. ((2-3)شکل ) استفاده شده است  RHR15120برای طراحی اکتیوفیلتر مورد نظر در این پروژه از دیود 

 . دارد ودنسبت به دیودهای سریع موج تریباشد که زمان بازیابی کوتاهدسته دیودهای فوق سریع می ءاین دیود جز

 

 
 .RHR15120 دیود( 2-3) شکل

 

 د.دهرا نمایش میمشخصات این دیود  (1-3)جدول 

 

 



28 
 

 .RHR15120مشخصات دیود فوق سریع  (1-3جدول )
 مقدار شرح

 V 1200 مجاز ولتاژ حداکثر

  A 15 مجاز جریان حداکثر
بازیابی زمان  75 ns 

 V 0.6 هدایت آستانه ولتاژ

 کلید الکترونیک قدرت  3-2-2      

پذیری از طریق اعمال فرمان به پایه گیت قابل خاصیت فرمان    IGBTکلید الکترونیک قدرت نظیر 

باشد با این ( نشان داده شده است، عملکرد این تجهیز مشابه با دیود می3-3کنترل است. همانطور که در شکل )

ند ککلید در نیم سیکل مثبت زمانی شروع به هدایت می تفاوت که نیم سیکل مثبت آن قابل پردازش است. این

 امیتر آن اعمال شود. -که ولتاژ تحریک به پایه گیت

 
 به عنوان کلید الکترونیک قدرت. IGBTعملکرد  (3-3) شکل

لفات که به علت ت استفاده شده است الکترونیک قدرت به عنوان کلید IGBT12N60A4در این پروژه از 

 .((4-3کل ))شانتقالی کم و امکان استفاده در ولتاژ باال برای کاربردهای کلیدزنی فرکانس باال مناسب است 

 
 .12N60A4کلید الکترونیک قدرت ( 4-3) شکل

 

 ( قابل مشاهده است.2-3مشخصات این تجهیز در جدول )

 
 

 

 

  م          

 گ ت
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 .IGBT12N60A4مشخصات  (2-3جدول )

 مقدار شرح

 V 600 مجاز ولتاژ حداکثر

  A 52 مجاز جریان حداکثر
 ns 70 زمان روشن/ خاموش شدن

 درایو کردن کلید  3-3      

روشن/خاموش کردن کلیدهای الکترونیک قدرت نیاز به مالحظاتی دارد که در اصطالح به آن درایو 

 نامند. این مالحظات شامل موارد زیر است:کردن کلید می

  ؛نآبه کلید مورد نظر و جلوگیری از تضعیف  سیگنال استخراج شدهانتقال صحیح دستور از 

 ؛کلید، جهت روشن )حالت هدایت( کردن کلید امیتر-گیت هایپایه اعمال ولتاژ کافی به  

  سرعت باالی روشن/خاموش کردن کلید توسط درایور جهت جلوگیری از تداخل حالت روشن کلیدها

 اتصال کوتاه در مدار(؛)و به دنبال آن 

 .)سطح ولتاژ ایزاالسیون بین مدار کنترل و قدرت )اپتاکوپلر 

 بافر  3-3-1

-تضعیف و اغتشاش در سیگنال مدارهای الکترونیکی موجب اختالل در ارسال کد دستور به عملگر می

 5/2مقدار آن به زیر  منطقی( در اثر عبور از مدار، تضعیف شده و 1ولت )به عنوان  5شود، به صورتی که ولتاژ 

قویت گردد. به عبارتی از بافر برای تیابد. از همین رو برای جبران این اختالل، از بافر استفاده میولت کاهش می

به دهد ( عملکرد بافر را نمایش می5-3)شود. شکل ( استفاده می1-0سیگنال و حفظ حالت منطقی سیگنال )

قرار منطقی(  0ولت ) 0ولت باشد، بر روی خروجی مربوطه ولتاژ  0-5/2بین صورتی که هرگاه سیگنال ورودی 

 گیرد.روی آن قرار میمنطقی(  1)ولت  5ولت باشد،  5/2-5گرفته و اگر بین 

2.5V

5V       
          

2.5V

5V       
          

 
 تقویت سیگنال توسط بافر. (5-3) شکل
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  .((6-3))شکل  استفاده شده است SN74HC04Nبافر در این پروژه برای طراحی اکتیوفیلتر مورد نظر از 

 
 .SN74HC04Nبافر  (6-3) شکل

ی اکه هرکدام از آنها عملکرد منطقی جداگانه استگیت مستقل  6 دارای  تجهیز ( این7-3با شکل )مطابق 

های هر گیت هستند. براساس گیت خروجی Y6تا  Y1های های ورودی و پایهپایه  A6تا  A1های پایه دارند.

 .Y=Ā بکار رفته در این تجهیز خواهیم داشت:  NOTمنطقی 

 

 .SN74HC04Nشماتیک منطقی بافر  (7-3) شکل

 اپتاکوپلر  3-3-2      

س از پسیگنال استخراج شده، دهد. هادی را نشان میشماتیک نحوه درایو کردن کلید نیمه ( 8-3شکل )

عالوه بر تقویت قدرت پالس  ارسال خواهد شد تا  HCPL3120تقویت شده و برای درایور  7404عبور از بافر 

(. به driver-optocoupler) کند 1امیتر کلیدها، بخش کنترلی و قدرتی مدار را از هم مجزا-گیتهای برای پایه

 گردد.می /خاموشروشن این ترتیب، کلید مورد نظر

                                                           
1 Isolate 
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Vin1

Vin2

Vout1

Vout1

Vout2

Vout2

HCPL3120

BUFFERController

IGBT/DIODE
 

 هادی.( نحوه درایو کردن کلید نیمه8-3شکل )

HCPL3120  منبع تغذیه  ازاعمال ولتاژ کافی با قابلیتDC امیتر کلید -های گیتبه پایه ولتی 18 مستقل

بین مدار  (کیلوولت 5/1 )حداقل سطح ولتاژ ایزاالسیونایجاد و سرعت باال )نانوثانیه(  باجهت روشن کردن کلید( )

 شود.برای درایو کلیدها استفاده می کنترل و قدرت )اپتاکوپلر(

را با جزییات بیشتر برای یک  HCPL3120، مشخصات داخلی و اجزا متصل به ( شماتیک9-3شکل )

دهد. بدیهی است که برای سایر کلیدها در اینورتر تمام پل، چنین مدار درایوری کلید در اینورتر تمام پل نمایش می

 شود.بکار گرفته می

 
 .HCPL3120مدار اتصال ( 9-3شکل )

 منبع تغذیه مدار درایورکلید  3-3-3      

شود استفاده میولت  18خروجی  8مستقل  DCجهت اعمال ولتاژ مناسب به گیت کلیدها از منبع تغذیه 

 مشخصات این منبع تغذیه به صورت زیر است:  .((10-3))شکل 

  ولت 400-100ورودی AC  هرتز 50/60با فرکانس 

 8  خروجیDC  18  میلی آمپر 100ولت 

 هاکلیدمناسب برای تغذیه مدار درایور  ،های کامال ایزوله از همتغذیه 
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 .ولت 18خروجی  DC 8منبع تغذیه ( 10-3شکل )

 مقاومت و خازن  3-3-4      

میکروفارادی طبق  1/0اهمی و خازن  270از مقاومت  HCPL3120در مدار ورودی و خروجی اپتاکوپلر 

 .((9-3))شکل شود اتصال آن استفاده میشکل مدار 

 سایر ادوات  3-4      

، سمباده، چاپگر لیزری و کاغذ گالسه، چسب PCB(، اسید، هویه و لحیم، اسپری PCBبرد مدار چاپی )

 .((11-3)شکل ) است نظرکاغذی و سایر موارد از جمله تجهیزات مورد استفاده در ساخت برد اکتیوفیلتر مورد 

 
 .PCBاداوات ساخت ( 11-3شکل )

 بندیجمع 3-5

مطرح شده، برای ساخت این دستگاه، جزییات و مشخصات اکتیوفیلتر  طراحی، بر اساس فصلدر این 

قطعات و تجهیزات مورد استفاده در این پروژه به صورت کامل تشریح شد و جایگاه هر قطعه و عملکرد آن در 

 مدار بیان گردید.
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 چهارمفصل 

 نتایج و اکتیوفیلتر آزمایشگاهی نمونه ساخت
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 مقدمه 4-1

هادی جهت نیمه شود: بکارگیری ادواتبطور کلی ساخت جبرانساز اکتیوفیلتر به دو بخش کلی تقسیم می

کلیدزنی مدار قدرت. نقص در هر ها برای کنترلطراحی مدار قدرت و طراحی الگوریتم آشکارساز هارمونیک

ه امکان خواهد شد بلکنهای اکتیوفیلتر و عدم اتصال صحیح آن، نه تنها منجر به کاهش هارمونیک یک از بخش

 .داشتخواهد وجود های کیفیت توان های هارمونیکی و کاهش شاخصافزایش مولفه

، ابتدا الگوریتم آشکارسازی هارمونیکها از جریان شبکه و نحوه تولید سیگنال مرجع و فصلدر ادامه این 

ر شود و در انتها جهت صحت عملکرد هگردد. سپس مدار قدرت آن بیان میکلیدزنی هیسترزیس تشریح می نوع

 قسمت، نتایج آزمایش بر روی دستگاه اکتیوفیلتر تکفاز ارائه خواهد شد.

 شبکه جریان از هارمونیکها آشکارسازی الگوریتم 4-2

 مرجع( سیگنال تولید )نحوه       

( جهت Op-Ampامپ ) –کننده عملیاتی آپ ، تقویتمتفاوت هایکارایی باعملی  گوناگون مدارهایدر 

-.( استفاده میگر، فیلتر و ..کننده، مقایسهکننده، معکوسسازی مفاهیم ریاضی )از قبیل جمع، ضرب، تقویتپیاده

 عملیاتی هاینندهکتقویت عرضه برای را زمینه تر،تخصصی و ترمتنوع نیازهای شدن مطرح و فناوری یشرفتشود. پ

 دارای معموالً  و ستباال بسیار ولتاژ بهره با ولتاژ کنندهتقویت یک درواقع عملیاتی کنندهتقویت. کرد فراهم خاص

 این ،دیگر عبارت به. کنندمی عمل تفاضلی بصورت ورودی سرهای که است ورودی سر دو و خروجی سر یک

 دارد، نام روارونگ یا( -) منفی ورودی سر، دو از یکی. کندمی تقویت را ورودی میان ولتاژ اختالف کننده،تقویت

 یا)+(  تمثب ورودی دیگر، سر. بود خواهد منفی بهره دارای سر این به اعمالی هایورودی برای کنندهتقویت زیرا

 دارای ده،کننتقویت این. شوندمی ظاهر مثبت بهره با خروجی در سر، این به ورودی هاینشانک و است ناوارونگر

 یلوک صد چند از بیش) بزرگی بسیار ورودی مقاومت از و بوده( اهم چند حدود) کوچک بسیار خروجی مقاومت

 پیشقدر و مصرفی یکارمایه تأمین برای است، فعال افزاره یک عملیاتی، کنندهتقویت چون. است برخوردار( اهم

و  U741امپ  –های  آپ ( مدار داخلی و پایه1-4شکل ) .دارد نیاز DC تغذیه به خود داخلی ترانزیستورهای

 دهند.نمایش میرا مدار  گر( آن در طراحی)مقایسه نمادین شکل( 2-4) شکلهمچنین 

( برای استخراج Op-Ampامپ ) –کننده عملیاتی آپ در راستای نیل به اهداف این پروژه، از تقویت

 ها از سیگنال نمونه برداری شده از جریان شبکه بهره گرفته شده است. هارمونیک
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 .U741های آپ= امپ راهنمای پایه( 1-4شکل )

 
 در طراحی مدار. (Op-Amp) امپ – آپ عملیاتی کنندهتقویتگر( شکل نمادین )مقایسه( 2-4شکل )

 ده،کننمعکوس کننده،تقویت ضرب، جمع،)امپ در کاربردهای مختلف  –برای اینکه بتوان از آپ 

استفاده نمود، الزم است تا به همراه ادوات الکترونیکی دیگر )نظیر مقاومت، خازن، دیود و  ...( و فیلتر گر،مقایسه

ارهایی که تر موجب افزایش کیفیت خروجی مد...( با تنظیمات مقادیر بسیار دقیق به کار گرفته شود. مقادیر دقیق

 امپ وجود دارد، خواهد شد. –در آن آپ 

 sallen-key( مرسوم به فیلتر باالگذر 3-4از مدار شکل) "تکفاز فیلتر اکتیو دستگاه ساخت"در پروژه 

های هارمونیک تنظیم شده است تا هرتز 50 برابر (0f. به طوریکه فرکانس گوشه )]13[ کمک گرفته شده است

ه با از دقیقترین فیلترهای الکترواستاتیکی است ک یاین مدار یکهرتز مولفه اصلی شبکه را جدا کند.  50باالی 

رای همچنین درصورتیکه طراحی دقیق بسازد. باالی فرکانس گوشه را آشکار می یهاکیفیت باال همه هارمونیک

آن صورت پذیرد، هیچ اختالف فازی بین سیگنال ورودی و خروجی وجود نخواهد داشت. این ویژگی برای 

( شکل موج دو نمونه آزمایش عملی بر 4-4شود. شکل )ن سیگنال مرجع با جریان شبکه استفاده میسنکرون کرد

( )الف( 4-4دهد. شکل )ها از سیگنال ورودی را نمایش میاستخراج هارمونیکبرای  sallen-keyروی مدار 

ر نظر گرفته شده است. ( )ب( سیگنال مثلثی )قرمز رنگ( د4-4ورودی مدار سیگنال مربعی )قرمز رنگ( و شکل )

شکلهای موج خروجی )آبی رنگ( هر دو سیگنال هارمونیکهای استخراج شده از سیگنال ورودی آن هستند که 
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لی نمایند. کیفیت عملکرد باالی مدار کنترهای هارمونیکی را آشکار میهرتز، بقیه مولفه 50به غیر از موج سینوسی 

 شکل به خوبی مشهود است. واستخراج هارمونیک در این د

 
 )به وسیله آپ= امپ(. sallen-keyفیلتر باالگذر ( 3-4شکل )

       
 (ب)   (                                                                                                              الف)                                                   

 : sallen-keyفیلتر باالگذر   مدار روی بر عملی آزمایش نمونه دو موج شکل( 4-4شکل )

 الف( شکل موج مربعی ب( شکل موج مثلثی.

های آشکارشده دارای اندازه کوچک هستند که سیستم کلیدزنی را تحریک در برخی موارد هارمونیک

( استفاده 5-4کننده بصورت شکل )بنابراین از مدار تقویتها صورت گیرد. کنند تا عمل حذف هارمونیکنمی

از پتانسیومتر استفاده شده است تا به راحتی برای هارمونیکهای   2R. در ساخت اکتیوفیلتر برای مقاومت ]14[شود می

ده را اخته شتر باشد که این ویژگی اکتیوفیلتر سبا اندازه کوچک و بزرگ در کاربردهای مختلف قابل تنظیم دقیق

دهد که کننده نمایش می( را توسط مدار تقویت4-4شده شکل )( شکل موج تقویت6-4دهد. شکل )افزایش می

 نماید.عملکرد با کیفیت مدار را تایید می
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 کننده سیگنال )به وسیله آپ= امپ(.تقویت( 5-4شکل )

       
 (ب)                                                              (                                                   الف)

 کننده: تقویت  مدار روی بر عملی آزمایش نمونه دو موج شکل( 6-4شکل )

 الف( شکل موج مربعی ب( شکل موج مثلثی.

شده برای تبدیل شدن به پالس برای درایو کردن کلیدهای های استخراج شده و تقویتهارمونیک

شود تا  مدار آتش، فرمان را برای کلیدزنی (( ارسال می2-4امپ )شکل ) –گر آپ الکترونی قدرت در مدار مقایسه

 فصل سوم توضیح داده شده است. 3-3فراهم نماید. شایان ذکر است مدار آتش )درایو کننده( در بخش 

 (HYS) کلیدزنی هیسترزیسو  پالس تولید تکنیک 4-3

های دهی سریعتر و همچنین کاهش پیچیدگیتولید پالس به علت سرعت باال و پاسخاین نوع از تکنیک 

، مورد توجه بیشتری قرار PWMزنی نظیر وابسته بودن به سیگنال مرجع موج مثلثی برای مربوط به انواع دیگر پالس

بکه است که جریان شسازی کلیدزنی اکتیوفیلتر با نکته مهم در این نوع کلیدزنی سنکرون .]16-15[ گرفته است

ر غیر باشد. دهای بارز این نوع کلیدزنی میشود که جز ویژگیدر تکنیک کلیدزنی هیسترزیس حاصل می

نکرون شده با کیفیت باشند، بدون سهای آشکارشده و تقویتاینصورت )یعنی غیرسنکرون شدن( هرچه هارمونیک

 گردند.کردن دقیق، موجب تخریب بیشتر جریان شبکه می
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کننده جریان باند هیسترزیس الزم است جریان مرجع که توسط الگوریتم آشکارساز حاصل برای کنترل

و خطای ناشی از اختالف این دو جریان برای باند هیسترزیس  ( مقایسهci(، با جریان شاخه اکتیوفیلتر )*ciشود )می

 نشان داده شده است. (7-4)م تکنیک تولید پالس باند هیسترزیس در شکل فرستاده شود. بلوک دیاگرا

 
 .بلوک دیاگرام تکنیک تولید پالس باند هیسترزیس (7-4) شکل

دارای پهنای باند ثابتی در دو طرف سیگنال مرجع است. در صورتی  عملکرد آن به این صورت است که

که مقدار خطا از باند باالیی بیشتر باشد، کلید خاموش و در صورتی که مقدار خطا از باند پایینی کمتر باشد کلید 

خوبی هرا بعمل قطع و وصل کلید بین باند باالیی و پایینی  (8-4)گیرد. شکل زنی صورت میشود و پالسروشن می

 کند.بیان می

 
 .سیسترزیه باند انیجر کننده کنترل روش به پالس دیتول (8-4) شکل

ود، از طرفی رشایان ذکر است هر قدر پهنای باند نزدیکتر به سیگنال مرجع باشد، دقت کلیدزنی باالتر می

برای  ته باشد.کلیدزنی الزم را داشپهنای باند نزدیکتر، فرکانس کلیدزنی باالتری نیاز دارد که کلید، باید قدرت 

کل از پتانسیومتر در مدار آن استفاده شده است تا به راحتی پهنای باند و کیفیت شاین موضوع در ساخت اکتیوفیلتر 

ده هوشمندانه شتر، قابل تنظیم باشد. هرچند اکتیوفیلتر ساختهموج خروجی در کاربردهای مختلف بصورت دقیق

 گرداند.یی و تا حد امکان حذف میها را شناساهارمونیک
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 سازی شدهمدار قدرت پیاده 4-4      

به منظور تحلیل و بررسی جبرانسازی اکتیوفیلتر در شبکه برق و حذف هارمونیک از جریان شبکه 

ستم شده و جهت آزمایش آن سی طراحی و ساخته یک نمونه دستگاه اکتیوفیلتر)سینوسی کردن شکل موج( 

نمونه آزمایشگاهی سیستم مورد بندی ه( پیکر9-4. بدین منظور شکل )آزمایشگاه فراهم گردیده استای در مطالعه

( تصویر آزمایشگاهی سیستم 10-4در شکل ) دهند.( مشخصات و مقادیر عناصر را شرح می1-4و جدول ) مطالعه

 مورد مطالعه نمایش داده شده است.

مقاومت در نظر گرفته شده است  -متصل به سلف ( بار غیرخطی که بصورت پل دیودی9-4در شکل )

شود. از به همراه مقاومت و سلف خط انتقال( تغذیه می AC)به عنوان نمونه بار غیرخطی(، از طریق شبکه )منبع 

یک نگیرد، ماهیت هارمونیک زایی دارد و این هارموآنجاییکه پل دیودی به عنوان یکسوساز مورد استفاده قرار می

تا قرار دارد  . جهت جبرانسازی هارمونیک، اکتیوفیلتر موازی با بار غیرخطیق شبکه تامین شودباید از طری

 ها توسط اکتیوفیلتر تامین شوند و در شبکه نفوذ و گسترش پیدا نکنند.هارمونیک

LAPF

CAPF

S1

S2

S3

S4

`

D2

D1

D4

D3

R L

R L

          

          

    

 
 .نمونه آزمایشگاهی سیستم مورد مطالعهبندی هپیکر (9-4شکل )

 

 .مطالعه مورد سیستم آزمایشگاهی نمونهمشخصات ( 1-4جدول )
 مقدار شرح مقدار شرح

 Ω 1 مقاومت بار V 220 شبکه ولتاژ

 μH 300 اکتیوفیلترخط اتصال سلف  μH 600 سلف شبکه
  DC 680 μFخازن لینک   Ω1 مقاومت شبکه

 DC V 310لینک  ولتاژ mH 10 سلف بار
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 .مطالعه مورد سیستم آزمایشگاهی تصویر (10-4شکل )

  نتایج آزمایشگاهی 4-5

اکتیوفیلتر ساخته شده در آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه ارزیابی در شبکه بدون حضور 

 ( نشان داده شده است.16-4( تا )11-4های )اکتیوفیلتر و با حضور اکتیوفیلتر بصورت شکل

( طیف هارمونیکی آن را بدون حضور اکتیوفیلتر 12-4)( شکل موج جریان شبکه و شکل 11-4شکل )

( شکل موج جریان شبکه و شکل 13-4همچنین شکل ) )که شکل موج جریان بار هم است( نمایش داده است.

ی شود که شکل موج غیرسینوسدهد. مشاهده می( طیف هارمونیکی آن را با حضور اکتیوفیلتر نمایش می4-14)

 %2.86به  %24.48از  %THDیوفیلتر به شکل موج سینوسی اصالح گردیده و میزان پس از جبرانسازی توسط اکت

 %19آمپر کاهش یافته است به عبارتی با  5.19آمپر به  7.1کاهش یافته است. الزم به ذکر است جریان شبکه از 

( به خوبی 13-4کاهش جریان شبکه همراه بوده است. قابلیت کلیدزنی دقیق )سنکرون سازی( دستگاه در شکل )

 شود.بیان می
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 .اکتیوفیلتر حضور بدون آن هارمونیکی طیف و شبکه جریان (11-4شکل )

 
 .اکتیوفیلتر حضور بدون شبکه جریان هارمونیکی طیف (12-4شکل )

 
 .اکتیوفیلتر حضور با آن هارمونیکی طیف و شبکه جریان (13-4شکل )

 
 .اکتیوفیلتر حضور با شبکه جریان هارمونیکی طیف (14-4شکل )
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ولتاژ  باالیی( و شکل موج-( شکل موج جریان تزریقی شاخه اکتیوفیلتر )آبی رنگ15-4همچنین شکل )

دهد که عملکرد کلیدزنی پایینی( را نمایش می-( )قرمز رنگPCCنقطه اتصال شاخه اکتیوفیلتر و شبکه )

 هیسترزیس با دقت باال قابل مشاهده است.

 
 .شبکه و اکتیوفیلتر شاخه اتصال نقطه ولتاژ موج شکل و اکتیوفیلتر شاخه تزریقی جریان موج شکل (15-4شکل )

 

 ( تصویر شده است.16-4)خازن اکتیوفیلتر( در شکل ) DCشکل موج لینک 

 
 .اکتیوفیلتر DCلینک  موج شکل (16-4شکل )

 بندیجمع 4-6

مطرح شده، برای ساخت این دستگاه، جزییات و مشخصات  اکتیوفیلتر  طراحی، بر اساس فصلدر این 

تجهیزات مورد استفاده در این پروژه  و همچنین الگوریتم آشارسازی هارمونیک، نحوه کلیدزنی، نتایج آزمایش 

جریان شبکه  %THDبر روی نمونه آزمایشگاهی به صورت کامل تشریح شد. نتایج نشان داد که اکتیو فیلتر میزان 

 کاهش داده است. %22به را نزدیک 
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های مربوط به کاهش تلفات ناشی از کننده انرژی، فعالیتبیش از سه دهه است که کشورهای مصرف

 .دکنندنبال میشده ریزیبصورت کامالً جدی و برنامهسازی در مصرف آنها را های انرژی و بهینهمصرف حامل

امروزه با . دشوشده انرژی و در نتیجه تسریع در رشد اقتصادی کشورها میتلفات کمتر موجب کاهش قیمت تمام

ز شده در مصارف صنعتی، تجاری و مسکونی که اغلب اهای پیشرفته الکتریکی نصبها و دستگاهوجود فناوری

ذشته به راحتی های گکنند، انجام کارها نسبت به دههبرداری میوئیچینگ )الکترونیک قدرت( بهرهمنابع تغذیه س

پذیر است. به عبارتی سطح رفاه افزایش چشمگیری داشته است. از طرفی اثرات سوء بکارگیری این تجهیزات امکان

 ت.پوشی نیسجه قابل چشمایجاد شده توسط آنها در سطح شبکه، به هیچ و الکتریکی و نفوذ هارمونیک

مشکل  عنوان یککه به روندبه شمار میهای توزیع تلفات هارمونیکی از مهمترین نوع تلفات در شبکه

که بطور  خطیقدرت و بارهای غیر -باشد. تجهیزات الکترونیکجدی در بهبود کیفیت توان شبکه مطرح می

. از جمله گردندشکل موج ولتاژ و جریان سیستم میشوند، موجب اغتشاش هارمونیکی در گسترده استفاده می

-توان به درایور موتور القایی، چراغ فلورسنت و المپباشند، میتجهیزاتی که عامل بوجود آورنده هارمونیک می

مصرف، کامپیوتر، چاپگر، تلویزیون و سایر لوازم خانگی در سطح فشار ضعیف و کوره قوس الکتریکی، های کم

 انورترها و اینورترها در سطح فشار قوی اشاره کرد.، کHVDCسیستم 

اشد. همچنین بکنند که افزایش تلفات یکی از آنها میها تأثیرات نامطلوبی در شبکه اعمال میهارمونیک

گردند؛ از طرفی ها باعث اشغال خطوط انتقال و متعاقب آن، کاهش توان مجاز عبوری در آنها میهارمونیک

حیح های قدرت، اختالل در تصبار، اختالل در عملکرد کلیدبازدهی تجهیزات را به شدت کاهش داده، سبب اضافه 

شوند. این اغتشاش جریان، باعث باال رفتن ضریب توان و مهمتر از همه گرمای بیش از حد ترانسفورماتورها می

های زیادی را در بخش شود که هزینهجه کاهش شدید عمر آنها میها، خرابی عایق و در نتیدمای ترانسفورماتور

ها دچار مشکالت هارمونیک مشترکین برق در صورت وجود کند.نگهداری و تعمیرات به شبکه برق تحمیل می

های موتور محرکه دانند. مشترکین صنعتی که ازهای برق را مسئول این مشکالت میزیادی خواهند شد که شرکت

های جوش ها، اینورترها، دستگاهیکسوکننده های القایی،های قوس الکتریکی، کورهلیت تنظیم سرعت، کورهبا قاب

 .باشندپذیرتر از بقیة مشترکین میمسائل ناشی از اعوجاج هارمونیکی ضربه کنند، نسبت بهو نظایر آن استفاده می

 .باشدمیهش آنها تا سطح مجاز ضروری بنابراین شناسایی هارمونیک و روشهای مطلوب حذف و کا

 ،پسیوفیلترها نمحاس از یکیاستوار بود.  )پسیوفیلتر( غیر فعال روشهای اولیه حذف هارمونیک بر کاربرد فیلترهای

این نوع فیلتر دارای مشکالت بزرگ و  ،تـمزی نـیا راـکن در اـما. است فیلترها از عنو ینا نسبتاً پایین قیمت

ازی تمامی سروند. لذا جهت جبرانسازی در یک فرکانس خاص بکار میها برای جبرانپسیوفیلترای است. عدیده
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ایط بار ، کارآیی با تغییر شر همچنین .های هارمونیکی، استفاده از این نوع فیلتر مقرون به صرفه و مناسب نیستمؤلفه

 یسر ننوسا دلیلـب اـهمونیکرها دیدـتش لاـحتما ،اـفیلتره عنو ینا از مهمترین مشکالت. یابدپسیوفیلتر کاهش می

 ادواتکلیه  و رـیوفیلتـپس شدید نیدد سیبآ موجب ندامیتو که تـسا منبع نسامپدا و فیلتر نسامپدا بین ازیمو

 هـبلک ،دـندیگرـنم عیفـتض و فحذ سیستم یاـهمونیکرها اـتنه هـن رتوـص نـیا در. ددگر توزیعسیستم   رتدـق

 فیلتر پسیو یک به زنیا صخا مونیکرها هر فحذ ایبر همچنین. شد هداخو نیز مونیکهارها دیدـتش بـموج

 هزینه و حجم عمل ینا هـک تـسا اردـم در پسیوفیلتر چندین به زنیا مونیکرها چند فذـح ایبر نتیجه در ،میباشد

 به صورت تیاتغییر گرا که نهاستآ رساختا از ناشی فیلترها عنو ینا یگرد مشکل. هددمی یشافزا را پسیوفیلتر

 موثر یگرد پسیوفیلتر از دهستفاا ،هدد رخ جعوجاا دارای یاـهجریان انسـفرک و هـمندا ازهدـنا در فیدتصا

ید هارمونیک منبع تول تواند بهیابد و خود فیلتر میکاهش می ، همچنین دقت این نوع فیلترها به مرور زماندـیباشـنم

فیلترها اکتیو حت عنوانترهای با کیفیت باالتر تفیل به معایب و مشکالت این نوع فیلترها، متعاقباًبا توجه تبدیل گردد. 

مونیک، جبران نظیر کاهش هارفعال( مطرح گردیدند که نسبت به فیلترهای غیر فعال امتیازات فراوانی فیلترهای )

سوسی به آن ودن این وسیله، برتری کامالً محکه ویژگی فرمانپذیر ب ندشتدا توان راکتیو، بهبود کیفیت توان و ...

 داده است.

کاهش هارمونیک، کاهش توان راکتیو، جبران افت ولتاژ و بیشبود ولتاژ و  استفاده از اکتیوفیلتر سبب

 اکتیوفیلترها بر اثر پیشرفت تکنولوژی الکترونیک قدرت و .شودسازی ولتاژ میناتعادلی آن براساس جبران

ی از این فیلتر جایگزین آن و وسائلهای پسیوو به علت محدودیتبکارگیری کلیدهای فرمانپذیر بوجود آمدند 

بار با تغییر شرایط  تیوفیلتراکها دارند، بهتری نسبت به پسیوفیلتر به مراتب ها عملکرددست گردیده است. اکتیوفیلتر

کند و دارای مشخصه عملکرد سریع و پهنای باند وسیع بوده و قادر به حذف تعداد زیادی از تطبیق پیدا می

باشد. بدلیل ساختار الکترونیک قدرتی، این فیلتر از لحاظ فضا و هزینه مورد نیاز، بسیار مناسب و ها میهارمونیک

ترها مانند مونیکی هوشمند است که در آن مشکالت پسیوفیلساز هاراکتیوفیلتر یک جبران .باشدمقرون به صرفه می

 قدرت برطرف شده است.  فاده از مدارات کنترلی الکترونیکایجاد رزونانس با است

 غیرخطی ربا نجریا در که ستا سینوسی جمو از یـبخش دنوـنم وارد اتزـتجهی گونه ینا در صلیا پدیده

 انوــیتــم یمــباش تهــشدا یــسینوس رتوـص هـب انیـجری اـی ژاـلتو ان،وـبت هـینکا ایرـب سساا ینا رـب. اردند دجوو

 ینحو به و دهنمو رمانیتو را طـخ ناـجری یا ژلتاو ،تیکهرصو به دنمو دهستفاا نیکیولکترا هدــکنن لرــکنت کــی از

 رتقد ضریب ،کهاـمونیرها بر وهعال فیلترهااکتیو. درآورد سینوسی رتصو هـب را ناـجری اـی ژلتاو که نماید عمل

 دنکر فحذ قابلیت در اـپسیوفیلتره با مقایسه در کتیوفیلترهاا شاخص مهمترین .میکنند تصحیح نیز را

ند دار ازیمو شاخه یک به زنیا مونیکرها هر دنکر فحذ ایبر پسیوفیلترها که ریطو به ،باشدمی مونیکهارها

 انجبر سیلهو یک توسط را مونیکهارها تمامی کتیوفیلترهاا لیو هزینه( به دنبال آن)و در نتیجه افزایش حجم و 
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 ،منبع نسامپدا رـتغیی اـب اـفیلتره عوـن نـیا. شد هداخو شبیه بیشتر سینوسی تـحال به هاجمو شکل الذ و میکنند

 روش تغییر با تنها ،هامونیکرها منهدا یا مرتبه رـتغیی اـب همچنین. یشوندـنم دعملکر ءسو رچاد پسیوفیلترها فبرخال

 .دنمو تنظیم جدید حالت ایبر را فیلتر انوـتیـم لکنتر

به منظور تحلیل و بررسی جبرانسازی اکتیوفیلتر در شبکه برق و حذف هارمونیک از جریان شبکه 

-تم مطالعهشد و جهت آزمایش آن سیس طراحی و ساخته یک نمونه دستگاه اکتیوفیلتر)سینوسی کردن شکل موج( 

د. کلیدزنی اکتیوفیلتر مورد نظر از تکنیک کلیدزنی هیسترزیس استفاده ش برای .آزمایشگاه فراهم گردیدای در 

یک سازی کلیدزنی اکتیوفیلتر با جریان شبکه است که در تکنبارز این نوع کلیدزنی، سنکرون ازجمله ویژگی

کارشده های آشهرچه هارمونیک شود. در غیر اینصورت )یعنی غیرسنکرون شدن(کلیدزنی هیسترزیس حاصل می

با ارزیابی ردند. گشده با کیفیت باشند، بدون سنکرون کردن دقیق، موجب تخریب بیشتر جریان شبکه میو تقویت

اکتیوفیلتر ساخته شده در آزمایشگاه و ارزیابی نتایج شبکه بدون حضور اکتیوفیلتر و با حضور اکتیوفیلتر مشاهده 

پس از جبرانسازی توسط اکتیوفیلتر به شکل موج سینوسی اصالح گردید و میزان شد که شکل موج غیرسینوسی 

THD%  کاهش یافت. نتایج حاصل بیانگر آن است که اکتیو فیلتر میزان جریان شبکه را از  %2.86به  %24.48از

 کاهش جریان شبکه همراه بوده است. %19به عبارتی با  آمپر کاهش داده است. 5.09آمپر به  7.1
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